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Onderwerp: Bijeenkomst Agrifood Capital 

 

 

Geachte heer Van Voorst, 

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vraag van 8 mei 2017 antwoorden wij u als volgt. 

 

Vraag 
Agrifood Capital heeft gemeenteraadsleden verzocht een ‘date’ te ‘safen’. Op 12 juli a.s. wordt 

een bijeenkomst gehouden. Het programma voorziet in een opwarmertje, een diner van drie 

gangen, een intermezzo en de introductie van een manifest. 

Agrifood Capital heeft naar onze mening een nogal sterke neiging tot het houden van presentaties 

en het organiseren van bijeenkomsten. Het is ons verder opgevallen dat de informatieve waarde 

van die gelegenheden nogal te wensen overlaat.  

Om die redenen vernemen we graag van u of er al wat meer bekend is over de inhoud. Zo zijn we 

benieuwd om wat voor manifest het gaat en of de beloofde opwarmertje en intermezzo voor 

inhoudelijke zaken staan.  

Op de tweede plaats verzoeken we de portefeuillehouder zijn invloed aan te wenden om er bij de 

organisator op aan te dringen de bijeenkomst informatief te laten zijn en daarbij bij met nieuwe 

feiten of achtergronden te komen. Bij het laatste bezoek van de directeur van Agrifood Capital aan 

de raad van Meierijstad, op 16 februari jl., was daar namelijk geen sprake van. Zijn presentatie 

was een herhaling van een spreekbeurt voor de toenmalige Kerngroep, ruim een jaar eerder. 

 

Antwoord 

Vraag: Om die redenen vernemen we graag van u of er al wat meer bekend is over de inhoud. Zo 

zijn we benieuwd om wat voor manifest het gaat en of de beloofde opwarmertje en intermezzo 

voor inhoudelijke zaken staan. 

 

Antwoord: De bijeenkomst op 12 juli 2017 met de gemeenteraadsleden heeft meerdere doelen. 

Ten eerste wil de regio Noordoost Brabant de samenwerking binnen AgriFood Capital toelichten 

aan de hand van concrete voorbeelden van behaalde resultaten. 
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Met de vragensteller is de directeur van de regio Noordoost Brabant het eens dat de bijeenkomst 

informatief moet zijn en dat daarbij nieuwe resultaten en/of achtergronden worden getoond.  

 

Verder bestaat het voornemen om een manifest aan de raadsleden aan te bieden, waarin het 

belang van regionale samenwerking aan de hand van een aantal thema’s wordt toegelicht. Deze 

thema’s worden op dit moment uitgewerkt.  

 

 

Vraag: Op de tweede plaats verzoeken we de portefeuillehouder zijn invloed aan te wenden om er 

bij de organisator op aan te dringen de bijeenkomst informatief te laten zijn en daarbij bij met 

nieuwe feiten of achtergronden te komen. Bij het laatste bezoek van de directeur van Agrifood 

Capital aan de raad van Meierijstad, op 16 februari jl., was daar namelijk geen sprake van. Zijn 

presentatie was een herhaling van een spreekbeurt voor de toenmalige Kerngroep, ruim een jaar 

eerder. 

 

Antwoord: het verzoek dat in deze vraag is opgenomen staat in relatie tot de beantwoording van 

de voorgaande vraag.  

 

De opmerking dat de presentatie tijdens de raadsbijeenkomst van 16 februari jl. een herhaling 

was van een spreekbeurt van de directeur van de regio Noordoost Brabant voor de toenmalige 

Kerngroep is niet juist. 

 

De presentatie is opgesteld en gegeven door een medewerker van onze ambtelijke organisatie. 

De heer Nobbe, directeur van de regio Noordoost Brabant hebben wij hierbij uitgenodigd om 

eventuele vragen van raadsleden over de samenwerking binnen AgriFood Capital (AFC) te 

beantwoorden. 

 

In de gemeenteraad zijn veel nieuwe raadsleden geïnstalleerd waardoor het college van 

burgemeester en wethouders het van belang vonden om bij die presentatie ook in te gaan op het 

doel van de samenwerking en de behaalde resultaten in het verleden. 

 

In de presentatie is uitgebreid ingegaan op de relaties die bestaan met betrekking tot het 

coalitieakkoord 2017-2022 van Meierijstad, op het concept-jaarplan AFC 2017 dat nog definitief 

moest worden vastgesteld, de actuele ontwikkelingen inzake de versnellingsafspraken met de 

provincie en de kansen voor Meierijstad in het kader van de samenwerking binnen de regio 

Noordoost Brabant. De geleverde resultaten zijn gepresenteerd in een hand-out. 

 

Ook is een toelichting gegeven, alsmede een beroep gedaan op de raadsleden, over de informele 

rol die raadsleden kunnen vervullen ter versterking van de samenwerking binnen AFC. 

 

Ik hoop dat uw vragen hiermee in voldoende mate zijn beantwoord. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Burgemeester M.A. Fränzel MSc. 

 


