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lnleiding
Het MEC is een gewaardeerde partner van de gemeente. De taakopdracht van het MEC is om op het

gebied van natuur, milieu en afual een educatieve rol te vervullen naar onze jonge burgers in de

leeftijdscategorie 4 Vm 1B jaar. Deze taakopdracht wordt tot op heden volledig gefinancierd door de

gemóente in de vorm een jaarlijkse financiële donatie voor haar bedrijfsvoering en het verzorgen van

ñaar huisvesting in Het Theehuis op Visdonk waarvoor de gemeente de huur betaalt.

De gemeente heeft het afgelopen jaar overleg met het MEC gevoerd over haar toekomstige relatie met

de jemeente en haar positie binnen de duurzaamheidsopgave die de gemeente heeft. Dit overleg is

nog niet afgerond en zal ook nog in 2020 haar vervolg hebben.

Doel
Uw raad te informeren over de procesafspraken die wij met het MEC hebben gemaakt ten aanzien van

onze toekomstige relatie met het MEC.

lnformatie
Op het gebied van duurzaamheid ztln er een viertal thema's, t.w. natuur, energietransitie, afualstromen

en circuJaire economie te onderscheiden die vragen om een goede organisatorische inbedding, welke

nu nog ontbreekt.

ln 2O1g is een verkenningstocht uitgevoerd met het MEC om te bezien of en hoe het MEC op al deze

thema's een rolzou kunnen en moeten vervullen. Uiteindelijk hebben we in overleg met het MEC

geconcludeerd dat het MEC voorlopig conform hetgeen in de programmabegroting is vastgelegd haar

traditionele rol (educatie aan kinderen in de leeftijd van 4 Vm 18 jaar op de thema's natuur, milieu en

afualstromen) zal blijven vervullen.

ln 2020 wordt een proces opgestart om te onderzoeken welke organisatorische setting en

inrichtingsstructuur het beste past bij alle duurzaamheid(lees innovatie)opgaven op de 4 hierboven

genoemãe thema's. Het MEC, evenals initiatiefnemers op het gebied van energietransitie, afualstromen

án circulaire eeonomie zullen hier nadrukkelijk bij betrokken worden. De kernwoorden om hierin

succesvol te worden zijn innovatie (vernieuwing door verandering) en participatie (gedragen

eigenaarschap door burgers en ondernemers).

Daarnaast is in 2019 ook veelvuldig met het MEC gesproken over een verdere professionalisering van

de bedrijfsvoering en haar volledige financiële afhankelijkheid van de gemeente (en daarmee haar

bedrijfsóontinuiteìt) te verkleinen. Wijverwachten dat het MEC zich inspant om andere stakeholders die

berei-d zijn om een bijdrage te leveren in haar financiering aan zich te binden door bijvoorbeeld taken

uit te voéren die deze stakeholders (bijvoorbeeld het primair en voortgezet) zelf doen of door andere

organisaties laten uitvoeren. Ook is het MEC gevraagd om te onderzoeken of een meer regionale

simenwerking (zoals we ook hebben bij de RES) haar slagkracht niet zal doen vergroten en mogelijk

ook ingang kaì bieden tot andere (bijvoorbeeld landelijke of provinciale) financieringsbronnen. Het

MEC hteft deze opdracht voortvarend opgepakt door een eerste bijeenkomst met alle NME

organisaties in West-Brabant te organiseren.

Wij zullen het MEC verzoeken in het derde kwartaal van 2020 een rapportage op te leveren waaruit

blijkt welke mogelijkheden er zijn om door regionale samenwerking de slagkracht te vergroten en hoe

daar inhoud aan wordt gegeven en tot welke andere financieringsbronnen dat kan leiden.



Vervolg (procedure)
Wij zullen u periodiek informeren over de voortgang van dit proces

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te h
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