
12-04-2013:  Hart van Brabant 

Samenwerken: west of oost 

Vorige week zaterdag was ik in Gilze-Rijen voor het bijwonen van de Hart van Brabant Radendag, een 
nieuw fenomeen. Hart van Brabant is een samenwerkingsverband tussen negen gemeenten in 
Midden-Brabant:  Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en 
Waalwijk werken in deze regio samen aan grensoverschrijdende projecten op het gebied van o.a.  
economie, recreatie en toerisme, ruimtelijk beleid en duurzaamheid. U telt acht gemeenten? Dat 
klopt, de vraag is nl. of Heusden ook moet toetreden tot dit samenwerkingsverband. December vorig 
jaar heeft het college een soort van intentieovereenkomst met Hart voor Brabant getekend. In die 
overeenkomst staat dat Heusden op proef een jaartje gaat meedraaien; 2013 wordt daarmee een 
“ingroeijaar” en daarna zal de gemeente Heusden definitief besluiten of men zich ook aansluit bij 
deze regio of mogelijk kiest voor een meer projectmatige vorm van samenwerking. 

Samenwerking met gemeenten uit de regio is absoluut noodzakelijk. Het kabinet ziet die 
samenwerking zelfs nog graag verder gaan; Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken wil het 
liefst naar gemeenten van minimaal 100 duizend inwoners; samenwerking is leuk maar een fusie 
tussen gemeenten is nog beter. Niet zozeer vanuit bezuinigingsoogpunt; Plasterk vindt het 
noodzakelijk dat er robuuste gemeentes komen die in staat zijn om de grote taken die op de 
gemeenten afkomen ook  uit te voeren. Daarvoor is een schaalgrootte van 100 duizend inwoners 
echt nodig, aldus de minister. Die grote taken komen voort uit het decentralisatiebeleid van de 
Nederlandse overheid: de uitvoering van de Participatiewet (v/h Werken naar Vermogen), nu nog 
WWB en WSW, komt grotendeels bij de gemeenten te liggen; grote onderdelen van de AWBZ 
worden op het bordje van de gemeenten gelegd en dat geldt ook voor de Jeugdzorg. 

Samenwerking met andere gemeenten is zondermeer nodig, dat staat allang niet meer ter discussie. 
De vraag in de gemeente Heusden is met wie; eigenlijk speelt die vraag al sinds de herindeling. We 
hebben als Heusden samenwerkingsverbanden met Waalwijk en Loon op Zand, we werken samen 
met RUD West en Midden Brabant, maar aan de andere kant lonkt ook Den Bosch en omgeving. Wij 
zijn aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband Brabant-Noord en bij de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord. Het lijkt er op alsof we geen definitieve keuze kunnen maken en dat komt een beetje 
door de historische achtergrond: de voormalige gemeenten Drunen en Heusden zijn van oudsher 
meer georiënteerd op het westen (Waalwijk, Tilburg); de voormalige gemeente Vlijmen was vroeger 
aangesloten bij het stadsgewest Den Bosch. Heusden is momenteel een soort grensgemeente tussen 
twee regio’s in en we proberen gebruik te maken van de voordelen van samenwerking met zowel 
oost als west. 

De ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant gaan snel. Er ligt een nieuw concept  
Gemeenschappelijke Regeling en men is druk bezig om te komen tot een effectief en efficiënt 
“regiobestuur”, want samenwerking is niet vrijblijvend, er moet wel iets gebeuren. Probleem bij die 
regionale samenwerking is altijd de democratische legitimatie: waar staat de burger, wat is de positie 
van de gemeenteraden en hoe liggen de bevoegdheden. Gemeenteraden worden democratisch 
gekozen, bestuurders van de regio niet. De sleutel moet dus liggen bij die gemeenteraden maar hoe 
betrek je die bij de regionale besluitvorming. Natuurlijk, begrotingen en jaarrekeningen gaan 
allemaal keurig via al die gemeenteraden die allemaal hun zienswijzen kunnen afgeven. Dat is de 
formele kant van de zaak, maar de betrokkenheid van die raden zou veel verder moeten gaan. 



En dat is nou precies de reden waarom de regio Hart van Brabant heeft besloten om twee maal per 
jaar een Radendag te organiseren. De belangstelling vorige week zaterdag was best groot; veel 
raadsleden uit de regio hadden de moeite genomen om de Radendag bij te wonen en ik moet 
zeggen, het was ook zeker de moeite waard. Alleen jammer dat de gemeenteraad  van Heusden erg 
matig vertegenwoordigd was. Alleen de fracties Gemeentebelangen (3 personen), Heusden Eén, 
PvdA en D66 waren aanwezig; andere partijen lieten het afweten. Wellicht in de veronderstelling dat 
we toch (nog) niet deelnemen aan die regio, maar gelet op de overeenkomst die het college in 
december ondertekend heeft en gelet op de besluitvorming die dit jaar daarover nog moet 
plaatsvinden toch een gemiste kans. 

Drunen, vrijdag 12 april  2013 

Kees Musters 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 


