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Aanleiding
Onlangs heeft u via de griffie het concept van de strategische meerjarenagenda (SMA) Hart van
Brabant 2019 - 2023 ontvangen. Met groot enthousiasme en betrokkenheid hebben bestuurders,
ambtenaren en relaties uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, in de afgelopen
maanden samen hard gewerkt aan deze agenda.
Informatie
Het bestuur van Regio Hart van Brabant hecht er waarde aan om elke vier jaar, na de
gemeenteraadsverkiezingen en de hierop volgende coalitievorming, te komen met een nieuwe SMA.
De voorliggende meerjarenagenda is de eerste die dit ritme volgt en bouwt voort op de agenda van
2016. Natuurlijk zijn er sinds 2016 ook nieuwe opgaven zichtbaar geworden zoals bijvoorbeeld de
klimaat- en energietransitie. Daarnaast is inmiddels veel duidelijker geworden wat de effecten zijn van
de decentralisaties in het sociale domein.
In aanloop naar de Verenigde Vergadering, die mede op uw verzoek is uitgeschreven, heeft u de
gelegenheid om uiterlijk 23 april a.s. moties te formuleren die vervolgens in de Verenigde Vergadering
worden besproken. Hieraan voorafgaand is er op 3 april een extra informerende en beeldvormende
radenbijeenkomst over de SMA.
Zoals u van ons mag verwachten, hebben wij ook vanuit Heusden zowel bestuurlijk als ambtelijk onze
actieve bijdrage geleverd aan de voorliggende concept-meerjarenagenda. Dit hebben we continue
gedaan vanuit onze overtuiging dat de SMA een duidelijk regionale ambitie moet verwoorden die
verder gaat dan een optelsom van lokale ‘boodschappenlijstjes’. Ondanks de diversiteit aan belangen
en wensen, die vanuit de verschillende gremia bij de totstandkoming van deze SMA kenbaar zijn
gemaakt, zijn wij blij met het voorliggende concept.
Vanuit dit perspectief brengen ook wij het concept van de strategische meerjarenagenda Hart van
Brabant 2019 – 2023 graag onder uw aandacht. Wij wensen u veel succes en verbindingskracht op
weg naar de Verenigde Vergadering op zaterdag 25 mei a.s.

