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Raadsvoorstel  

 

Vergadering Gemeenteraad Oirschot 

Vergaderdatum: 17 december 2019 

Registratienummer:  

Agendapunt nummer:  

 

 

Onderwerp 

Strategische Kempenagenda 

 

Voorstel 

1. Vaststellen van de Strategische Kempenagenda en deze agenda aan de Provincie aanbieden.  

2. Vast te stellen dat de gemeente Oirschot uitsluitend deelneemt aan de thema’s transitie landelijk 

gebied en energietransitie van de Strategische Kempenagenda. 

 

Aanleiding 

Eind 2018 spraken alle gemeenteraden van de Kempengemeenten hun vertrouwen uit in een verdere 

samenwerking binnen de Kempen. Zij gaven opdracht aan de colleges om te komen tot een Strategische 

Kempenagenda, complementair aan de huidige wijze van samenwerking binnen de Kempen. De 

Kempengemeenten kennen een lange geschiedenis van samenwerking. Met de Strategische 

Kempenagenda is de samenwerking op strategisch niveau vastgelegd. Op de agenda staan de onderwerpen 

waarvoor een gezamenlijk strategisch beleid gewenst is. Strategisch beleid bij de gemeente is gericht op 

een maatschappelijk effect. En waar het gaat om een gezamenlijke agenda, gaat het dus om een effect dat 

we voor de Kempen willen bereiken. De Strategische Kempenagenda is daarom een bestuurlijke agenda. In 

de Strategische Kempenagenda wordt niet ingegaan op hoe we op de thema’s de samenwerking verder 

gaan inrichten. Dit wordt de volgende stap in het proces. 

 

De Strategische Kempenagenda is ook een inhoudelijke agenda. Vanuit dit inhoudelijke perspectief hebben 

we in de periode januari - mei 2019 input opgehaald bij colleges, gemeenteraden, medewerkers en externe 

partners. Voorafgaand daaraan zijn de eerste contouren gevormd door literatuuronderzoek, bestaande 

beleidsdocumenten en lokale toekomstvisies, rekening houdend met de uitkomsten van de lokale trajecten 

rondom de bestuurlijke toekomst.  

  



 

 

*19.I001470* 

19.I001470  

 

19.I001470\blz. 2 

 

Op basis van de verschillende gesprekken en bijeenkomsten zijn de thema’s van de agenda vastgesteld: 

1. De transitie van het landelijk gebied  

2. De energietransitie  

3. Mobiliteit 

4. Wonen 

5. Economie 

 
Vervolgens hebben de portefeuillehouders met ambtelijke ondersteuning de thema's inhoudelijk 

geanalyseerd. Per thema is onderzocht op welke beleidsterreinen we een gezamenlijke visie hebben, of 

deze actueel is, en of samenwerking wenselijk is en meerwaarde heeft. Er is per beleidsterrein beoordeeld 

of er een relatie is met de thema's van de MRE en hoe de samenhang is. Tot slot werd geïnventariseerd of 

er al een uitvoeringsprogramma is. Wanneer er nog geen gezamenlijke visie is, en/of geen 

uitvoeringsprogramma, is aangegeven dat dit wenselijk zou zijn.  

 

Aan de vijf gemeenteraden in de Kempen wordt de Strategische Kempenagenda met dit voorstel ter 

vaststelling voorgelegd in december 2019.  

 

Argumenten 

1.1 Met de Strategische Kempenagenda bundelen we de krachten om maximale toegevoegde waarde te  

bieden aan inwoners, ondernemers en instanties. 

De Kempengemeenten staan voor dezelfde gemeentegrens overschrijdende opgaves en uitdagingen. We 

zien daarom toegevoegde waarde om op de vijf thema’s samen te werken. Dit gebeurt al op veel vlakken. 

Deze Strategische agenda maakt duidelijk wat we al samen doen en dat we dit voortzetten en bestendigen. 

Op een aantal thema’s, zoals transitie landelijk gebied, werken we nog niet veel samen in de uitvoering. 

Echter in deze agenda hebben we gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd op dit thema en committeren 

we ons aan een aantal opgaves om in de uitvoering wel samen zaken op te pakken. Aanvullend biedt deze 

Strategische agenda de basis om op de vijf thema’s veel meer integraal de uitdagingen aan te pakken.   

 

1.2 De Strategische Kempenagenda biedt een basis om de positie als Kempen in de MRE te verstevigen. 

Vier van de vijf thema’s - transitie landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit en economie - zijn gelijk aan de 

thema’s zoals deze door de MRE begin 2019 zijn vastgesteld om de komende jaren samen in op te trekken. 

Door op Kempenniveau op deze thema’s de samenwerking te verstevigen kunnen we een goede 

gesprekspartner zijn in MRE verband, richting andere grote partners in de regio en op Rijksniveau. 

  



 

 

*19.I001470* 

19.I001470  

 

19.I001470\blz. 3 

 

1.3 De Strategische Kempenagenda vormt een kapstok om in de uitvoering zaken voort te zetten, te  

intensiveren of uit te werken. 

Met het vaststellen van de Strategische Kempenagenda stelt de gemeenteraad thema’s vast en worden 

bijbehorende ambities, zoals opgenomen in de Strategische Kempenagenda, onderschreven. De uitwerking 

van de vijf thema’s in de Strategische Kempenagenda biedt een kapstok om per thema de uitvoering te 

versterken. Ieder thema kent een eigen dynamiek en andere graad van samenwerking. De Strategische 

Kempenagenda biedt de mogelijkheid dat uitvoering van ieder thema wordt vormgegeven binnen de eigen 

dynamiek en mate van samenwerking.  

 

1.4 We bieden de provincie een duidelijk  beeld waarop we als Kempengemeenten samenwerken 

Eind 2018 hebben alle Kempengemeenten besloten om zelfstandig te blijven. De provincie heeft vervolgens 

gevraagd om duidelijk te maken waarop en hoe we als Kempengemeenten willen samenwerken. Met deze 

Strategische Kempenagenda wordt als startpunt een antwoord gegeven op de Wat-vraag.  

 

2.1 We hebben de thema’s mobiliteit, wonen en economie belegd bij andere samenwerkingsverbanden.  

We nemen als gemeente Oirschot uitsluitend deel aan de thema’s transitie landelijk gebied en 

energietransitie. De overige thema’s (mobiliteit, wonen en economie) hebben we al belegd bij andere 

samenwerkingsverbanden. De thema’s wonen en economie zijn thema’s binnen de samenwerkingsagenda 

2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). De gemeenteraad heeft deze agenda in december 

2017 vastgesteld en daarmee besloten dat we deze thema’s oppakken binnen het samenwerkingsverband 

SGE. Het thema mobiliteit pakken we in basis op vanuit de samenwerking Metropool Regio Eindhoven en 

BOVENS (Best, Oirschot, Veldhoven, Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel). Samenwerking met de 

Kempen op dit thema vindt uitsluitend op projectbasis plaats.  

 

Risico’s 

n.v.t.  

 

Kosten en dekking 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het vaststellen van de Strategische Kempenagenda. 

Bij de volgende stap, de uitwerking van de hoe-vraag, worden eventuele financiële consequenties in beeld 

gebracht.  

 

Vervolg 

Door de Strategische Kempenagenda vast te stellen wordt de ‘Wat-vraag’ beantwoord. Om de agenda ook 

daadwerkelijk te effectueren is, naast het opstellen van een uitvoeringsprogramma, ook de volgende stap 

nodig: de invulling van de ‘Hoe-vraag’. Hiermee wordt de samenwerkingsorganisatie bedoeld die nodig is om 

de uiteindelijk gewenste doelstellingen uit de Strategische Kempenagenda te behalen.  
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De invulling van de ‘Hoe-vraag’ kent drie abstracties. Aan de ene kant is een governancestructuur nodig 

voor de operationele uitvoering die uit de Strategische Kempenagenda volgt en de aansturing daarvan door 

de colleges en portefeuillehouders. Het opzetten van deze structuren vindt plaats op ambtelijk en 

collegeniveau. Daarnaast biedt de invulling van de ‘Hoe-vraag’ een kans voor de gemeenteraden om zelf 

aan te geven welke structuur zij willen hanteren om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 

controlerende rol te borgen binnen de samenwerking op deze thema’s. Deze structuur kan liggen tussen het 

enkel op gezette tijden (gezamenlijk) geïnformeerd worden tot en met gezamenlijke besluitvorming. Na het 

vaststellen van de Strategische Kempenagenda kunnen de colleges en de gemeenteraden de processen 

voor het opbouwen van deze structuren opstarten. 

 

Bijlagen 

1. Strategische Kempenagenda 
 

 

  

 

Oirschot, 5 november 2019 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

Carlo van Esch 

(waarnemend), 

Judith Keijzers-Verschelling, 

Secretaris Burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

Vergadering: 

 

Gemeenteraad Oirschot 

Vergaderdatum: 17 december 2019 

Registratienummer:  

 

 

De raad der gemeente Oirschot;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019; 

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 3 december 2019; 

 

besluit: 

 

1. Vaststellen van de Strategische Kempenagenda en deze agenda aan de Provincie aanbieden.  

2. Vast te stellen dat de gemeente Oirschot uitsluitend deelneemt aan de thema’s transitie landelijk 

gebied en energietransitie van de Strategische Kempenagenda. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 17 december 2019, 

 

De gemeenteraad, 

 

 

 

Han Struijs, Judith Keijzers-Verschelling, 

griffier voorzitter 

 


