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SAMEN STERK VOOR WERK  
IN WEST-BRABANT

Zo scheppen we een  
excellent vestigingsklimaat
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1.   
Onze uitdaging, 
onze doelen

West-Brabant is een regio met een grote verscheiden-
heid. Verscheidenheid aan mensen, landschap, cultuur, 
voorzieningen en bedrijvigheid. Een regio die een stevige 
steen bijdraagt aan het bruto nationaal product. Waar 
geld wordt verdiend met een keur aan activiteiten. Niet 
onder één hoed te vangen. Een regio waar vergrijzing, 
migratie, globalisering, versnelling, verglazing, niet aan 
voorbij zijn gegaan. Die los aan het komen is van  
traditionele, vaste bestuurs- en organisatievormen.  
Zich meer en meer een regierol aanmeet en samen met 
het maatschappelijk veld aan het stuur wil staan. Of op 
onder delen zelfs het roer uit handen geeft en “slechts”  
faciliteert. Een regio die, zoals de rest van Nederland,  
een uitdaging heeft op complexe opgaven. Waar  
bestuurlijke keuzes op uiteenlopende thema’s hebben 
geleid tot een web van samenwerkingscoalities op  
verschillende schaalniveaus.

Tegen die achtergrond zijn Paul Depla en Steven  
Adriaansen op ons verzoek in het voorjaar van 2016 aan 
het werk gegaan. Hoe verhoudt de samenwerking van 19 
colleges van B&W, vastgelegd in een gemeen  schappelijk 
regeling Regio West-Brabant, zich tot de geschetste 
ontwikkelingen? Waar zijn we als 19 gemeenten nu echt 
“samen” van? Doen we daar genoeg aan? Hoe kunnen 
we meer focus in onze doelen en activiteiten aan-
brengen? Waar hebben we andere partijen voor nodig? 
Hoe scheppen we helderheid over de rolverdeling tussen 
verschillende coalities? 

Helemaal blanco zijn de bestuurlijk trekkers natuurlijk  
niet begonnen. De nieuwe burgemeester van Breda/
voorzitter van Regio West-Brabant heeft zijn oren te  
luisteren gelegd bij een rondgang langs de colleges  
van B&W en allerlei andere relevante spelers in 
West-Brabant. 

“Economische structuurversterking” staat voor velen 
bovenaan de lijst van regionaal uit te voeren opdrachten. 

Een bestuurdersconferentie in april bevestigde dat en 
gaf meer inzicht in problemen en mogelijke oplossingen. 
Het ontbreekt vooral aan een duidelijk regionaal profiel, 
een gezamenlijke focus van overheid, onderwijs en  
ondernemers en slagkracht. 

Meer focus op de economische ontwikkeling van 
West-Brabant betekent beslist niet dat samenwerking 
“van de 19” op andere terreinen niet zinvol was of is.  
Door een grote bestuurlijke inzet zijn aansprekende  
resultaten geboekt en is het goed wonen, werken  
en verblijven in West-Brabant. Ook in de toekomst  
moeten we in “de breedte” samen kansen benutten  
en uit dagingen aangaan. Of RWB daarbij steeds het  
aan gewezen “samenwerkingsvehikel” is en moet blijven,  
is in het licht van de herprofilering en de grote 
verscheiden heid aan andere samenwerkingsopties,  
een veelgestelde vraag. 

Vanuit de gesignaleerde vraagstukken hebben de  
bestuurlijk trekkers zich een aantal doelen gesteld.  
Samen te vatten als: “Samen sterk voor werk in 
West-Brabant”. Zij, maar zeker ook de wethouders van 
economische zaken, de Raad van Commissarissen van 
REWIN, hebben in samenhang concrete ideeën ontwik-
keld en deels ook al uitgewerkt. Als DB zijn we ervan 
overtuigd dat we daarmee samen een goede basis  
kunnen creëren om West-Brabant economisch verder  
te brengen. Een excellent vestigingsklimaat te scheppen. 
En de welvaart van de burgers in onze regio te  
bestendigen en te verbeteren. 

We wensen u veel leesplezier en inspiratie en gaan graag 
het gesprek met u aan over onze voorstellen. 

Dagelijks bestuur van Regio West-Brabant 
7 februari 2017



De uitdaging:

 “West-Brabant is de zesde regio van Nederland qua 
toegevoegde waarde. 

Hier wordt 33 miljard euro verdiend. Met 330.000 
banen scoort West-Brabant op werkgelegenheid niet 
slecht. De ligging tussen wereldhavens biedt de regio 
enorme kansen. Topsectoren als maintenance,  
biobased economy en logistiek gedijen, de MKB-sector 
floreert. Trots is op zijn plaats, maar zorgen zijn er ook. 
Is West-Brabant goed voorbereid op de aankomende 
grote veranderingen? Denk aan de omschakeling naar 
duurzame energie. Heeft de regio voldoende innovatief 
vermogen en veerkracht? Lukt het haar om de goede 
positie vast te houden? Er zijn signalen dat dat geen 
uitgemaakte zaak is. Binnen Brabant is het economisch 
zwaartepunt de afgelopen twintig jaar van West naar 
Zuidoost verschoven. Daar is de kans op werk aanzien-
lijk groter dan in West-Brabant. De afhankelijkheid van 
ontwikkelingen in het Rijnmondgebied is voelbaar nu de 
werkgelegenheidsontwikkeling daar onder druk staat.1 
Het verschil in positie blijkt ook uit het verwerven van 
Europese subsidies. West-Brabant ontvangt nog geen 
kwart van het geld dat Zuidoost-Brabant aan Europese 
middelen weet te genereren.2 

Binnen West-Brabant werken verschillende organisaties 
tamelijk geïsoleerd aan het verbeteren van het econo-
misch klimaat. Een sterke regionale propositie en een 
helder profiel ontbreken. Eén van de spelers is de over-
heid. 19 West-Brabantse gemeenten trekken samen op 
in uiteenlopende coalities, maar een sterk op werk  
georiënteerd samenwerkingsverband ontbreekt.  
De alliantie Regio West-Brabant heeft te weinig focus 
daarvoor en de vraag is of ze voldoende geëquipeerd 
is om haar rol, het creëren van een aantrekkelijk  
vestigingsklimaat, in te vullen.” 

Onze doelen:

Hoofddoel 

• West-Brabant heeft een aantrekkelijk vestigings-
klimaat voor, werkgelegenheid biedende, bedrijvig-
heid

Daarvoor is nodig:

• Binnen West-Brabant werken de verschillende  
relevante partners (overheid, onderwijs,  
onder nemers) coherent samen aan economische 
structuurversterking;

• Zij formuleren samen heldere, concrete  
economische ambities. Er is daarbij sprake  
van een adaptieve agenda;

• Het totaal van de economische samenwerking  
binnen de regio (ofwel het West-Brabantse  
economisch ontwikkelsysteem) borgt vernieuwing  
en flexibiliteit, is lean en stoelt op vertrouwen;

• De gemeentelijke samenwerking in RWB-verband 
krijgt een duidelijk economisch profiel en focus; 

• De afstemming tussen de beleidsvelden die voor  
de core business van belang zijn, is binnen RWB  
geborgd;

• RWB heeft voldoende slagkracht en middelen  
om haar bijdrage te leveren aan de gezamenlijk  
geformuleerde economische ambities.

Bijkomend doel:

• Helderheid scheppen over de mogelijkheid om  
andere dan de economisch-ruimtelijke taken bij RWB 
te beleggen. 

1 Mind the Gap! Verschillen in Brabant op de kaart, Atlas voor  
 gemeenten 
2 Inventarisatie Europese middelen in Noord-Brabant, Erac
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2.  
De afgelegde 
route

Veel partijen zetten zich in om de economische structuur 
in West-Brabant te versterken. Verschillende organisa-
ties op diverse schaalniveaus werk(t)en met en soms 
naast elkaar. De rolverdeling is onduidelijk, voor buiten-
staanders moeilijk te doorgronden. Voor ons was dit  
reden om tegelijkertijd drie verschillende sporen te  
volgen. 

Spoor 1

Op landsdelig niveau is de Strategic Board Delta Region 
een geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen over-
heid, kennisinstituten en bedrijfsleven. In 2013 opgericht 
met als doel Zuidwest-Nederland tot een wereldwijd 
toonaangevende innovatie- en kennisregio te ontwikke -
len. Gericht op drie topsectoren Biobased, Maintenance 
en Logistiek met als koepelvisie “Slim specialiseren,  
versneld duurzaam innoveren”. Uiteenlopende beelden 
over de rol van deze Deltaorganisatie in de uitvoerings-
gerichte sfeer vragen om een heroriëntatie op de functie 
van deze samenwerking.

Spoor 2

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN  
stimuleert bedrijven om in West-Brabant te investeren. 
Staan de activiteiten van REWIN, die voor 100% bezeten 
en bestuurd wordt door overheden, voldoende in  
verbinding met bedrijfsleven en kennisinstituten?  
Heeft REWIN voldoende slagkracht om voor de regio  
het verschil te maken? De Raad van Commissarissen  
van REWIN heeft zich in deze vragen verdiept. 

Spoor 3

En wat kan de gemeentelijke samenwerking in RWB- 
verband bijdragen aan de economische structuur-
verbetering? RWB staat aan de lat voor het formuleren 

en creëren van de randvoorwaarden van een succesvolle 
regionale economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
Hoe kunnen we dat beter vormgeven? 

Een vierde spoor was aanvankelijk: branding van 
West-Brabant. Onderzocht is wat het imago van onze 
regio is. En of een brandingstrategie haalbaar is. De 
stuurgroep branding West-Brabant heeft dit traject on 
hold gezet in afwachting van de resultaten van door-
ontwikkeling.

De samenhang tussen de drie doorgetrokken sporen is 
evident. Door de aanwezigheid van linking pins is een 
congruente ontwikkeling vorm gegeven en bewaakt. In 
onze communicatie hebben de drie sporen steeds elk 
een plek gekregen. Maar besluiten worden uiteraard  
genomen door “degenen die er over gaan”, verschillende 
besturen dus. In dit document “Samen sterk voor werk  
in West-Brabant” beperken we ons daarom qua  
beslispunten tot de onderwerpen waar het algemeen 
bestuur van de Regio West-Brabant voor aan de lat staat.  
 
De bestuurlijk trekkers Paul Depla en Steven Adriaansen 
zijn op ons verzoek in mei 2016 met de doorontwikkeling 
van RWB aan de slag gegaan. Zij hebben op verschillende 
momenten met vertegenwoordigers van portefeuille-
houdersoverleggen gesproken. Het algemeen bestuur  
is tussentijds geïnformeerd. Op 18 oktober zijn in een 
bijeenkomst van de colleges van B &W de voorlopige 
ideeën toegelicht. Op 26 januari 2017 hebben we als  
dagelijks bestuur de voorstellen besproken. Op 7 februari 
kwamen de colleges van B & W hierover bijeen, waarna 
het voorliggende document definitief is gemaakt.  
Per beslispunt geven we aan wat er naar ons idee de 
komende tijd moet gebeuren. De complete vervolgroute 
vindt u in het laatste hoofdstuk.
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2. De afgelegde route

3 afgelegde routes tot begin januari 2017:

RWB-route

Vaststelling uitvoeringsprogramma 
Strategische Agenda

Apollohotel Breda: observaties van 
Paul Depla 200 dagen burgemeester 

Allekante in Breda gesprek met aantal 
leden AB, voorz. poho’s en best. trekkers 
over rol en focus RWB. Conclusie: 
op  schaal regio zijn economie, 
arbeidsmarkt,mobiliteit en ruimte de 
onderwerpen waarop we het verschil 
moeten/ kunnen maken 

Verzoek van DB aan Paul Depla en 
Steven Adriaansen om met plan te 
komen voor uitwerking uitkomsten

DB stelt PvA vast

Stadhuis Breda: Doel en PvA besproken 
met voorz. poho’s en best. trekkers

Oudenbosch Doel en PvA met AB 
besproken

Gesprekken in E-L/ Breda met 
delegaties uit poho’s. Over inhoud, 
werkwijze reg. activiteiten, relatie met 
ez/ mob /ruimte. Over schaal en evt. 
alternatieven

Uitwerking voorstellen

8 juli 2015

20 okt

7 apr 2016

26 mei

23 juni

28 juni

6 juli
26 juli

21/22 sep

18 okt

tot 1 jan 2017

RvC REWIN stelt vernieuwend 
productplan “Call for Action” vast 
met bouwstenen voor een 
samenhangend ontwikkelsysteem in 
West-Brabant.

AB RWB stelt begroting/productplan 
REWIN vast

RvC REWIN stelt notitie “Aansturing 
en Governance REWIN in regionaal 
ontwikkelsysteem” vast: visie op triple 
helix aansturing REWIN en andere rol 
en samenstelling RvC REWIN

.

Besluit RvC over hervorming RvC 
REWIN

mrt 2016

juli 2016

26 juli

okt

18 okt

9 dec

Strategic Board bespreekt nieuwe 
richting aan de hand van 
houtskoolschets

Route naar nieuwe opzet bepaald

Start transitie naar Deltanetwork

23 mei

26 juli

10 okt

18 okt

dec/jan 

REWIN-route Route Strategic Board

Brief aan colleges B&W met informatie over doelen, drie sporen en procesgang. Met name aandacht voor 
doorontwikkeling RWB

Netwerkbijeenkomst colleges B&W toelichting op drie sporen en opiniërend over 
globale voorstellen doorontwikkeling RWB 
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3.  
Economisch- 
ruimtelijke taken 
RWB 

3.1  Context

Een belangrijk doel is een afgestemde inzet van de  
partijen die in West-Brabant bijdragen aan de econo-
mische ontwikkeling. We spreken van een West-Brabants 
economisch ontwikkelsysteem. Het plaatje op pagina 8 
geeft de belangrijke spelers weer. In bijlage 1 vindt u een 
toelichting op dit totale systeem. Bijlage 2 illustreert het 
belang van de regio als schaal voor een gezamenlijke  
inzet op “werk”: het grootste deel van onze inwoners 
werkt buiten de eigen gemeente. 

Het aanbrengen van focus is nodig op twee fronten. 
Binnen het economisch beleid wordt focus aangebracht 
door het benoemen van topsectoren en speerpunten, 
waarop REWIN zich vervolgens richt in het kader van 
businessdevelopment en acquisitie. De gezamenlijke 
gemeenten staan aan de lat voor een aantrekkelijk  
vestigingsklimaat. Hoe brengen we daar focus in aan,  
versterken we ons profiel en zorgen we ervoor dat we 
onze pijlen vanuit verschillende velden op dezelfde  
doelen richten? Dat zijn de vragen die we in dit hoofd-
stuk beantwoorden. Wat betekent de focus voor de  
andere taken die we nu in RWB-verband oppakken?  
Hoe gaan we de samenwerking en ondersteuning op die 
andere taken vorm en inhoud geven? Dat is onderwerp 
van het volgende hoofdstuk.

 

3.2 Focus

Als overheden bouwen we op de innovatiekracht van 
de bedrijven in onze regio. Dat is terecht, want bedrij-
ven maken de economie. Wij als overheden kunnen dat 
maximaal faciliteren met een efficiënte samenwerkings-
structuur waarin nieuwe kansen worden gesignaleerd en 
gerealiseerd. Waar gezamenlijk een agenda wordt  
opgesteld, topsectoren en speerpunten worden  

benoemd en waar over en weer afstemming plaats vindt 
tussen de gezamenlijke en eigen ambities. Het voor-
gestelde ontwikkelsysteem maakt dit goed mogelijk.

Sinds 10 jaar zijn Biobased Economy, Logistiek,  
Maintenance en kansrijk MKB als West-Brabantse  
topsector of speerpunt aangemerkt. Zoals gezegd moet 
er ruimte zijn voor herijking en vernieuwing, het inspelen 
op ontwikkelingen van allerlei aard (bijv. globalisering, 
technologische mogelijkheden, verduurzaming).  
Andere sectoren, Vrijetijdseconomie, High Technical  
Systems and Materials (HTSM), agro & food, creatieve 
industrie, zorgeconomie, zijn voorbeelden van potentiele 
speerpunten of topsectoren. Relevante criteria bij de 
beoordeling of sprake is van een economisch speerpunt 
zijn wat ons betreft: de aanwezigheid van groeipotentieel, 
een stuwende werking op de West-Brabantse economie, 
de noodzaak van een regionale, gezamenlijk strategie 
van onderwijs, ondernemers en overheid. Een inhoude-
lijke herijking van het top- en speerpuntenbeleid maakt 
geen onderdeel uit van dit voorstel. Dit gesprek vindt 
de komende tijd plaats binnen het West-Brabants eco-
nomisch ontwikkelsysteem. Vanzelfsprekend hebben de 
West-Brabantse portefeuillehouders EZ een belangrijke 
rol bij het formuleren van de wensen vanuit de over-
heidsgeleding.

Naast het mede vormgeven van de West-Brabantse  
gezamenlijke economische agenda, is het creëren van 
gunstige randvoorwaarden voor de vestiging en het 
behoud van bedrijvigheid een taak van de gezamenlijke 
gemeenten. We hebben in het “RWB-spoor” uitvoerig 
met elkaar gediscussieerd over de reikwijdte van het 
begrip “vestigingsklimaat”, ofwel: waar moeten we ons als 
regionaal samenwerkingsverband vooral op richten? Veel 
factoren bepalen immers of bedrijven er voor kiezen om 
zich in West-Brabant of ergens anders te vestigen. Een 
aantal daarvan, zoals wonen, leefbaarheid en zorg, wordt 
vooral lokaal of subregionaal vormgegeven. Ook dat 
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3. Economisch-ruimtelijke taken RWB
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moet adequaat en op bepaalde thema’s, in afstemming 
met elkaar, geregeld worden anders is de regionale  
inspanning op een attractief vestigingsklimaat per  
definitie minder effectief.

Voor de regionale opgave zijn vier velden het meest  
relevant:

1. economische zaken (o.a. strategisch beleid top-
sectoren, beleid werklocaties, afstemming inbreng 
overheden in het ontwikkelsysteem)

2. mobiliteit (m.n. lobby voor multimodale  
bereikbaarheid)

3. Economisch-ruimtelijke taken RWB

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

ten behoeve van op het terrein van met als kenmerk

Biobased economy Economische zaken Regionale impact

Maintenance Mobiliteit Strategisch

Logistics Arbeidsmarktbeleid Ordenend

Algemeen/MKB Ruimtelijke ontwikkeling Niet vrijblijvend

Taken RWB:

3. arbeidsmarktbeleid (afstemming vraag en aanbod)

4. ruimtelijke ontwikkeling (het vastleggen van de  
ruimtelijke consequenties van economische activitei-
ten in afweging met andere ruimtelijke functies).

Daarbij richt RWB zich vooral op strategische, ordenende 
zaken die op de schaal van West-Brabant relevant zijn.

Door ons hierop te concentreren krijgt RWB een duidelijk 
profiel. Een duidelijke focus in agenda en inzet. We  
realiseren ons dat deze keuze een aantal vragen met  
zich meebrengt. Zoals: wat is de plaats van de vrije-  
tijdseconomie in dit plaatje? En hoe positioneren  
we “duurzaamheid” ?

Duurzaamheid is een containerbegrip waaronder milieu, 
afval, volhoudbaarheid, ecologie, maatschappelijk verant-
woord leven en nog meer termen te vangen zijn. In “Our 
common future”, rapport van de VN-commissie , wordt 
het volgende aangehouden: “Duurzame ontwikkeling is 
de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van de toekomstige  
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen”. Op die manier is het een criterium 
dat bij alle activiteiten op alle schaalniveaus in acht  
genomen moet worden. Borging vindt plaats via wet-  
en regelgeving. 

We moeten, lokaal, subregionaal en regionaal meer  
doen dan dat. Dit vloeit voort uit (inter)nationale  
afspraken, neergelegd in klimaat- en energieakkoorden, 
convenanten op het gebied van bouwen en energie-
besparing en in de omgevingswet. 

De West-Brabantse portefeuillehouders werken aan de 
totstandkoming van een regionale energiestrategie. Zij 
zijn hiermee één van de koplopers in Nederland.  
De regionale energiestrategie zal inzicht geven in de  
benodigde acties op de verschillende schaalniveaus  
en governance om de klimaatdoelstellingen te halen.  
Wij schragen deze pilot, net zoals andere duurzaam-
heidsonderwerpen onder de categorie “andere taken”. 
Hoe het vervolg op de pilot georganiseerd gaat worden, 
laten we graag over aan het portefeuillehoudersoverleg 
duurzaamheid. Uit de pilot blijkt wellicht dat de energie-
transitie grote kansen biedt voor de economie  
in West-Brabant. Het portefeuillehoudersoverleg econo-
mische zaken is dan primair aan zet om dit mee te nemen 
in de agendasetting wat betreft topsectoren en econo-
mische speerpunten. In het triple helixoverleg van het 
West-Brabantse ontwikkelsysteem zal dit dan uiteraard 
ook onderwerp van gesprek worden. 
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Vrijetijdseconomie (VTE) is een specifiek onderdeel  
van het brede economische veld. Er bestaat geen  
misverstand over het (economisch) belang van deze 
sector. Dit is een potentiele topsector. Om deze goed te 
kunnen betrekken bij de te voeren discussie over top-
sectoren en economische speerpunten, is inzicht  nodig 
in de aanwezigheid van groeipotentieel, stuwende  
werking op West-Brabantse economie, noodzaak van  
een regionale, gezamenlijk strategie van onderwijs,  
ondernemers en overheid. We nodigen de portefeuil-
lehouders VTE van harte uit om, ten behoeve van de 
agendasetting, voor de zomer 2017 met een uitgewerkt 
document te komen. 
 

Beslispunten:

1.   De samenwerking in de Gemeenschappelijke  
Regeling Regio West-Brabant te richten op  
economisch-ruimtelijke structuurversterking.

2.   Als pijlers van deze structuurversterking op regionale 
schaal economische zaken, arbeidsmarktbeleid,  
mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan te merken.

 

3.3  Governance RWB

In het licht van de inhoudelijke opgave hebben we de 
huidige governance van RWB bezien. We concluderen 
dat de Gemeenschappelijke Regeling Regio West- 
Brabant niet meer voldoet. We hechten erg aan een  
integrale benadering vanuit de vier pijlers. De slagkracht 
kan verbeterd worden door een directere link tussen 
“inhoud” en “middelen”. Draagvlak en ontmoeting zijn 
essentieel in onze regionale samenwerking. We realiseren 
ons dat de huidige tijd vraagt om flexibele verbindingen, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk. We willen los komen van 

het institutioneel denken en organiseren. Via linking pins 
kunnen we efficiënt en congruent acteren. Anderzijds 
hebben we het wel over grote belangen, aanzienlijke 
hoeveelheden gemeenschapsgeld. Dat vraagt om een 
heldere procesgang en besluitvorming. 

Dit alles overwegende stellen we het volgende voor:

A. Het dagelijks bestuur (“roepnaam” Strategisch  
Beraad RWB) krijgt een andere samenstelling.  
Naast een voorzitter (qualitate qua de burgemeester 
van Breda), nemen de voorzitters van de vier pijlers 
(economische zaken, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit 
en ruimtelijke ontwikkeling) hieraan deel. We hech-
ten verder aan een aantal (ca. drie) West-Brabantse 
collegeleden die hun deskundigheid, netwerk en tijd 
willen inzetten voor de topsectoren. Eventueel wor-
den leden toegevoegd om een spreiding over het 

hele gebied en een vertegenwoordiging van zowel 
grotere als kleinere leden te bewerkstelligen. Onder 
de DB-leden worden portefeuilles als “middelen”, 
“communicatie” en “P&O” verdeeld. Het DB kiest uit 
zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. 
 
Binnen het Strategisch Beraad vindt afstemming 
plaats over de West-Brabantse doelen op het  
gebied van de economische structuurversterking.  
De inzet vanuit de overheid bij de totstandkoming 
van de ambities en agenda van het triplehelix   
overleg in het West-Brabantse ontwikkelsysteem  
(de “blauwe bol”), wordt hier bepaald. De afvaardiging 
naar de triplehelixorganisatie heeft uiteraard een 
(stevige) link met dit Strategisch Beraad. We ver-
wachten uiterlijk in april een voorstel te doen voor 
de precieze invulling hiervan.  
 

3. Economisch-ruimtelijke taken RWB
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In het Strategisch Beraad wordt beslist over de wijze 
waarop de triplehelix geformuleerde doelen landen 
in de RWB-agenda. Binnen een door het algemeen 
bestuur te bepalen mandaat, besluit het Strategisch 
Beraad over de inzet van middelen, zoals het O&O-
fonds.

B. De vier portefeuillehoudersoverleggen krijgen de 
juridische status van vaste adviescommissie. Voor 
zover een onderwerp geen raakvlakken heeft met 
de andere pijlers, wordt dit met mandaat binnen het 
portefeuillehoudersoverleg “afgehandeld”. Waar rele-
vant voor meer pijlers, vinden afstemming en besluit-
vorming plaats in het Strategisch Beraad.

C. De samenstelling van het algemeen bestuur is nog 
onderwerp van juridisch onderzoek. Uitgangspunt 
is dat  mogelijk gemaakt wordt dat ook wethouders 
deel kunnen nemen aan het dagelijks bestuur/ 
Strategisch Beraad. Mogelijk dat dit een breed  
samengesteld algemeen bestuur vergt. Uitgangspunt 
is eveneens dat de huidige zeggenschapsverhou-
dingen gehandhaafd blijven. Dat wil zeggen dat 
iedere gemeente een stem heeft. Bij besluiten over 
financiën (o.a. begrotingskaders, begroting, resul-
taatbestemming jaarrekening) is een meerderheid 
van 10 stemmen nodig die in ieder geval de helft + 1 
van alle inwoners vertegenwoordigen. Voor niet- 
financiële onderwerpen zoals  kaderstellende nota’s 
e.d., volstaat een gewone meerderheid. In hoofdstuk 
4 wordt een voorstel gedaan over de benodigde 
meerderheid als het gaat om het wel of niet oppakken 
van  “collectieve taken”. De vergaderingen van het 
algemeen bestuur vinden twee maal per jaar plaats, 
geïncorporeerd of gekoppeld aan de netwerkbijeen-
komsten. Deze vormen de ontmoetingsplek van  
collegeleden, waarbij kennisuitwisseling op  
belangrijke thema’s plaatsvindt. 

D. De gemeenteraadsleden informeren en betrekken 
we actief over en bij de activiteiten en voor genomen 
richting van RWB en het totale economische ont-
wikkelsysteem. Daarvoor organiseren we periodiek 
bijeenkomsten. We zullen de afspraken zoals vast-
gelegd in de” Nota verbonden partijen” uiteraard 
blijven uitvoeren.

E. De voorstellen a. tot en met d. willen we concreet 
gaan maken door voor de zomer 2017 een ont-
werpwijziging van de gemeenschappelijke regeling 
RWB klaar te hebben. Aanpassing is nodig omdat 
de huidige regeling niet de ruimte biedt voor met 
name de gewenste bestuurlijke reorganisatie. Een 
ontwerp-wijziging leggen we voor commentaar bij 
de colleges van B&W. Daarna willen we het definitief 
ontwerp op 1 oktober 2017 ter besluitvorming voor-
leggen aan de colleges. Uniforme besluiten van B&W 
en verklaringen van geen bezwaar van de raden zijn 
nodig om de wijziging te formaliseren. We willen de 
besluitvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2018 afgerond hebben. Implementatie 
volgt dan na beëdiging van de nieuwe raden en  
colleges, zo rond mei 2018.

F. Dat duurt nog een hele tijd en die willen we niet 
graag verliezen. Als het algemeen bestuur zich op 
23 maart 2017 kan vinden in de voorstellen, vragen 
we het huidige dagelijks bestuur het Strategisch 
Beraad als commissie van advies in te stellen. Dit 
beraad heeft dan geen bevoegdheden, maar is wel 
het afstemmingsplatform tussen de vier pijlers. De 
inzet van de gemeenten bij de totstandkoming van 
de ambities en agenda gericht op structuurverster-
king West-Brabant, kunnen we dan voortvarend in dit 
Strategisch Beraad formuleren. 

Op twee specifieke entiteiten gaan we nu nader in.  
Dat zijn het rpA en het RRO.

In het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (rpA) wordt op 
regionaal niveau afstemming tussen partijen gezocht om 
tot een samenhangend arbeidsmarktbeleid te komen. Het 
platform is een onafhankelijk orgaan waarin deelnemers 
worden gestimuleerd om discrepanties op de arbeids-
markt gezamenlijk op te lossen. De werkzaamheden zijn 
zowel strategisch, tactisch als operationeel van aard.  
Het platform kent geen rechtspersoonlijkheid. De Stuur-
groep rpA bestaat uit vertegenwoordigers van Overheid, 
Onderwijs, Ondernemers en Overig, ondersteuning vindt 
plaats door RWB. Vanuit het portefeuillehouders overleg 
arbeidsmarktbeleid nemen hier vijf wethouders aan deel. 
De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg is te-
vens voorzitter van rpA. Via deze linking pin is de  
gemeentelijke afstemming tussen rpA, portefeuille-
houdersoverleg arbeidsmarktbeleid, Strategisch Beraad 
en het totale ontwikkelsysteem geborgd. 

Het bestaan van een Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) 
komt voort uit de provinciale verordening ruimte. De  
provincie Noord-Brabant maakt in dit overleg afspraken 
met de gezamenlijke gemeenten. Vaste onderwerpen  
in het RRO zijn: ruimtelijke economie, ruimtelijke  
strategie (nieuwe ontwikkelingen, zoals omgevingsvisie), 
wonen/leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit (natuur, water, 
landschap, recreatie) en energie en ruimte. Dit gaat dus 
verder dan alleen de economische thema’s waarop wij 
de focus willen aanbrengen. De provincie opteert voor 
een koppeling tussen het RRO en de gebiedsgerichte 
samenwerking op Verkeer en Vervoer. We zullen met de 
provincie en de betrokken portefeuillehouders het  
gesprek aangaan over deze ontwikkeling en bezien hoe 
de inbreng van de gezamenlijke gemeenten in dit overleg 
tussen provincie en regio, effectief en efficiënt  
georganiseerd kan worden.

3. Economisch-ruimtelijke taken RWB
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Er zijn natuurlijk ook nog andere werk- en overleg vormen 
relevant voor de economische ontwikkeling van ons  
gebied, al dan niet tijdelijk, al dan niet 1, 2, 3 of 4O  
ingericht. Het is zaak dat er sprake is van duidelijke rollen 
en opdrachten en dat via linking pins de uitwisseling en 
zo nodig afstemming geborgd is.

Beslispunt:

De governance (bestuurlijke organisatie) van het samen-
werkingsverband Regio West-Brabant te wijzigen in: 

3.1  Een dagelijks bestuur (strategisch beraad RWB) dat 
bestaat uit een voorzitter, de vier voorzitters van de 
vaste adviescommissies, ca. drie gemeentelijke  
bestuurders die hun deskundigheid, netwerk en tijd 
willen inzetten voor de topsectoren. Zonodig vindt 
aanvulling plaats om geografische spreiding en deel-
name van zowel grotere als kleinere gemeenten te 
bewerkstelligen. 

3.2  Een algemeen bestuur waarin alle gemeenten ver-
tegenwoordigd zijn en een gelijke stem hebben. 
Bij niet-financiële onderwerpen geldt een normale 
meerderheid van 10 gemeenten.  Voor een besluit 
over financiële onderwerpen is een meerderheid van 
10 gemeenten, die meer dan de helft van de inwo-
ners representeren, nodig.

3.3  Vier vaste adviescommissies: economische zaken, 
arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en ruimtelijke  
ontwikkeling.

3.4 Middelen 

We hebben in beeld gebracht hoeveel financiële inzet we 
momenteel vanuit RWB op de economisch-ruimtelijke  
taken plegen. Daaronder begrijpen we niet alleen de 
mensen dat actief is voor de vier pijlers. Ook de  
algemene functie, gericht op bestuurlijke processen,  
relatiebeheer en PR, scharen wij hieronder. Door de 
gezamenlijk bedrijfsvoering en bemensing voor andere 
taken is de streep niet precies te trekken. 

Bij benadering : 

10 fte € 1,52 /inwoner (incl. overhead)

O&O-fonds € 0,65 /inwoner  

programmakosten EZ € 0,37 /inwoner  

 

Totaal € 2,54 / inwoner

Ons voorstel is om het O&O-fonds exclusief in te zetten 
voor onderwerpen op economisch-ruimtelijk gebied. 

Of de middelen passend zijn bij de te formuleren  
ambities moet nog blijken. Het is goed te bedenken  
dat het, om middelen van derden te genereren, vaak  
nodig is om zelf de cofinanciering op tafel te leggen.  
Het ontbreken van gezamenlijke middelen daarvoor is 
een zwak punt in het West-Brabantse ontwikkelsysteem. 

In de loop van dit najaar verwachten we meer inzicht  
te hebben in benodigde capaciteit (kwalitatief en  
kwantitatief) en financiële middelen. 

3. Economisch-ruimtelijke taken RWB

Beslispunt:

4.     Het O&O-fonds is vanaf 2018 alleen in te zetten voor 
de economisch-ruimtelijke activiteiten van RWB of 
derden.
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4.  
Andere taken  
RWB

We willen focus aanbrengen op de activiteiten die  
economisch regionaal het meest relevant zijn. Die werk  
genereren voor de inwoners van West-Brabant. Zó willen 
we onze samenwerking in RWB-verband labelen. RWB 
als krachtige speler in Brabant, Nederland en Brussel 
als het gaat om het bevorderen van onze economie, het 
realiseren van een aantrekkelijk vestigingsbeleid. Op dit 
moment geldt RWB ook als samenwerkingsverband op 
andere terreinen. We noemen wonen, duurzaamheid, 
leefbaarheid, zorg en welzijn. Ook is in 2010 besloten 
een aantal uitvoeringsgerichte taken bij RWB te  
bundelen.

Deze taken zijn eveneens van belang. De regionale  
samenwerking op die gebieden heeft West-Brabant veel 
gebracht. Toch zien we een verschil met de regionale 
economisch-ruimtelijke taken. Dat zijn activiteiten waarbij 
het zwaartepunt echt op regionaal niveau ligt. Daar moet 
centrale sturing op plaats vinden, daar moet doorgepakt 
worden, zowel in regie als in uitvoering. Bij de andere ta-
ken ligt het zwaartepunt vaak op een ander schaalniveau, 
bij subregio’s of bij de lokale overheden. De toegevoeg-
de waarde van de regionale samenwerking zit vooral in 
de rol van intermediair tussen (clusters van) gemeenten, 
hogere overheden, andere netwerkorganisaties of  
spelers. Deze rol draagt bij aan vernieuwing, afstemming 
en kennisdeling. 

In de netwerkbijeenkomst op 18 oktober 2016 is een  
oproep gedaan om meer flexibiliteit aan te brengen  
in de samenwerking op de andere, niet economisch  
gerichte taken. Daar gaan wij als eerste op in. Waar  
positioneren we deze bestuurlijke en ambtelijke samen-
werking intermediaire functie, is vers 2. We geven aan 
welke middelen hiermee gemoeid zijn en wijden tot slot 
een paragraaf aan de uitvoerings gerichte taken.

4.1 Flexibilisering

De “andere taken” hebben nu in ieder geval betrekking 
op de beleidsvelden: Wonen, Vrijetijdseconomie,  
Leefbaarheid, Duurzaamheid, Zorg, Welzijn, Onderwijs.  
Desgewenst kunnen er beleidsvelden aan toegevoegd 
worden (bijv. cultuur) of beleidsvelden af vallen als er 
geen behoefte meer is aan regionale samenwerking 
op dat gebied. Denkbaar is ook dat thema’s als gevolg 
van een herijkt topsectorenbeleid doorschuiven naar 
de economisch-ruimtelijke taken, denk aan Vrijetijds-
economie. Uit de gesprekken met de delegaties van de 
huidige portefeuille houdersoverleggen en bestuurlijk 
trekkers is ons gebleken dat men in het algemeen hecht 
aan voortzetting van de samenwerking op de huidige 
velden, waarbij met name een onafhankelijke, neutrale 
invulling van de intermediaire functie van belang is. 

Voor de “andere taken” willen we onderscheid gaan  
maken in samenwerkingsafspraken voor de duur van  
een raadsperiode voor alle gemeenten geldend, en,  
meer tijdelijke eventueel door een beperkt aantal  
gemeenten af te nemen arrangementen. We willen  
daarbij een aantal spelregels afspreken. Spelregels die 
ertoe dwingen om periodiek na te gaan of de regionale 
schaal (nog) relevant is voor een bepaald onderwerp.  
En bezinning op mogelijke alternatieven voor RWB als 
vehikel voor samenwerking op West-Brabantse schaal. 
Daarnaast willen we een correcte toedeling van kosten. 
Solidariteit als het gaat om werkzaamheden die ten  
behoeve van alle gemeenten uitgevoerd worden, ook al 
hecht een minderheid daar wellicht minder waarde aan. 
En boter bij de vis voor ondersteuning die specifiek voor 
een beperkt aantal gemeenten wordt geboden. 
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Plus heldere, strakke afspraken over het financiële kader:

A. 1 maal per 4 jaar (na de gemeenteraads-
verkiezingen), voor het eerst in 2018, beslissen  
colleges van B en W over de wenselijkheid van  
zogenaamde collectieve samenwerkingsafspraken 
per beleidsveld; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Per beleidsveld is van te voren in beeld gebracht 
wat deze inhouden, wat de toegevoegde waarde is 
van de voorgestelde regionale samenwerking t.o.v. 
samenwerking op andere schaalniveaus en/of via 
andere organisaties, en wat de kosten/inwoner zijn;

C. Mocht consensus niet bereikt kunnen worden dan 
wordt door het algemeen bestuur besloten tot het 
uitvoeren van een collectieve taak als 2/3 van de 
gemeenten (=13), meer dan 2/3 van het aantal inwo-
ners vertegenwoordigend, voorstander is. (Financië-
le) deelname door alle gemeenten is dan verplicht;

• besluit over deelname aan collectief pakket en  
facultatief pakket medio 2018 door nieuwe colleges 
van B en W;

• invoering per medio 2018.

4.2 Positionering andere taken

Een ander vraagpunt is waarvandaan ondersteuning 
plaatsvindt op de andere taken. De netwerkbijeenkomst 
van 18 oktober was duidelijk over het Huis van West- 
Brabant: geen nieuwe entiteit. Volledigheidshalve nemen 
we in onze opsomming van mogelijkheden toch een  
dergelijke variant mee: namelijk het onderbrengen van  
de andere taken, en eventueel ook de uitvoerings-
gerichte taken, in een aparte gemeenschappelijke  
regeling. Maar met name zijn de eerste twee varianten  
in beeld:

Variant 1: “andere taken” worden door gemeenten  
opgepakt.

Variant 2: “andere taken” worden onder de RWB-paraplu 
verricht. 
 
Variant 3: “andere taken” worden ondergebracht in een 
nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

Hieronder beschrijven we aan de hand van een aantal 
aspecten hoe de verschillende varianten eruit kunnen 
zien.

4. Andere taken RWB

D. De kosten van de collectieve samenwerkings-
afspraken mogen jaarlijks geïndexeerd worden aan 
de hand van de richtlijnen voor verbonden partijen;

E. Als het betreffende portefeuillehoudersoverleg een 
extra investering nodig vindt, dan organiseert ze 
daarvoor zelf financiering (bijvoorbeeld door de 
colleges te verzoeken om een extra bijdrage);

Naast de collectieve samenwerking kan er per beleids-
veld sprake zijn van één of meer bestuursopdracht met 
een belang voor een kleiner aantal gemeenten. Daarvoor 
geldt het volgende:

F. dergelijke “facultatieve activiteiten” kunnen bij  
aanvang van een nieuwe raadsperiode al bekend  
zijn of tussentijds oppoppen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. De deelnemers aan het portefeuillehoudersoverleg 
kunnen individueel besluiten of ze mee doen. De 
kosten worden omgeslagen over de deelnemers  
volgens een door het portefeuillehoudersoverleg 
vast te stellen verdeelsleutel.

Als ingestemd kan worden met deze voorstellen over 
flexibilisering, dan voorzien wij de volgende planning:

• concretisering collectieve samenwerking en  
facultatief pakket per beleidsveld voor maart 2018;

Voorbeelden van collectieve samenwerking
 

• gezamenlijke belangenbehartiging  
richting derde partijen binnen de regio  
en daarbuiten

• uitwisseling van kennis en best practices 
tussen gemeenten/subregio’s

• afstemming over nieuwe ontwikkelingen  
(inhoudelijk en wie doet wat), (laten)  
uitvoeren van onderzoek

• totstandkoming van een activiteiten-/ 
projectenprogramma, planning, evt. werving 
van fondsen.

Voorbeelden van facultatieve samenwerking 
 

• overleg over aanpak nieuwe ontwikkelingen

• organisatie van de uitvoering van projecten/
activiteiten
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Variant 1: door gemeenten

Hoe wordt besloten “wat” er aan “andere taken”  
gebeurt? 

Je kunt dat ad hoc van bestuurlijk initiatief af laten  
hangen of er toch een zekere structuur in aanbrengen. 
Wij denken dat het goed is om hierover wat proces-
afspraken te maken, want anders bestaat de kans dat de 
samenwerking óf verdampt óf alle kanten uit schiet. In 
deze variant gaan we er daarom van uit dat de afspraken 
over de samenwerking op andere taken, procesmatig tot 
stand komen in RWB-verband. Daar treffen de voltallige 
colleges elkaar twee keer per jaar. Een keer per vier jaar 
worden daar dan bij gekwalificeerde meerderheid  
besluiten genomen over het wel of niet doorgaan van  
collectieve samenwerkingsafspraken.

Wie trekt er aan, wie voert uit en hoe worden kosten 
verdeeld? 

De “andere taken” worden verdeeld onder daarvoor  
geïnteresseerde wethouders. Zij zijn bestuurlijk trekker, 
organiseren bestuurlijk overleg, en zorgen dat de  
benodigde ambtelijke ondersteuning wordt geleverd. 

Dat gebeurt “om niet”, omdat we anders een bureaucratie 
organiseren voor het met elkaar verrekenen van kosten. 
Alleen als sprake is van “overige kosten” en alle colleges 
daaraan hun goedkeuring verleend hebben, worden  
kosten verdeeld. 

Het “om niet” inzetten van ambtelijke capaciteit betekent 
dat iedere gemeente iets te doen staat. Anders is er 
sprake van meeliftgedrag. Kleinere gemeenten kunnen 
samen één van de taken oppakken en daar capaciteit 
voor vrij maken. Mocht het aantal “andere taken” gering 
zijn, dan hoeven mogelijk niet alle gemeenten bij te  
dragen. Het is dan zaak dat er in een volgende college-
periode gerouleerd wordt.

In deze variant is plegen van rechtshandelingen een  
aandachtspunt . Dat is aan de orde bij het aanvragen  
van subsidies, het verstrekken van opdrachten. Omdat de 
“uitvoering” van deze taken decentraal plaatsvindt, is het 
niet logisch om hiervoor gebruik te maken van de rechts-
persoonlijkheid van het samenwerkingsverband RWB.  
Het ligt meer voor de hand dat de rechtspersoonlijkheid 
van de “trekkende gemeente” te gebruiken. Daar waar 
deze dat nodig vindt in verband met eventuele risico’s, 
zal “rugdekking” expliciet gevraagd moeten worden van 
de andere gemeenten.

Variant 2 Onder de RWB-paraplu

Hoe wordt besloten “wat” er aan “andere taken”  
gebeurt? 

Dat vindt in deze variant vanzelfsprekend ook plaats  
binnen het verband van RWB. Eén keer in de vier jaar 
wordt tijdens een vergadering van het algemeen bestuur 
van RWB vastgesteld op welke andere onderwerpen  
regionale samenwerking gewenst is.

Wie trekt er aan, wie voert uit en hoe worden kosten 
verdeeld? 

Ook hier worden bestuurders gezocht die het betreffen-
de werkterrein verder willen brengen. Als voorzitter van 
een portefeuillehoudersoverleg of stuurgroep, denktank. 
Deze bestuurlijke overleggen krijgen geen status als 

4. Andere taken RWB
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“vaste commissie” binnen RWB. Dit maakt het gemakkelijk 
om overleggen op te heffen of te vervangen. Voorzitters 
van portefeuillehoudersoverleggen krijgen ook geen 
plaats in het DB/Strategisch Beraad. Uitgangspunt is een 
zo licht mogelijke structuur. 

In deze variant lopen de “andere taken” mee in een con-
cernbegroting en –jaarrekening RWB. Omdat de financiële 
kaders op voorhand helder zijn (voor vier jaar vast gelegd, 
jaarlijkse indexering, evt. overschotten vloeien terug naar 
deelnemers) leent dit zich niet voor discussie.  
Afgesproken kan worden dat het Strategisch Beraad 
hierover ”gaat”. Dat wil zeggen de financiële paragraaf 
“andere taken” vaststelt en in de totaalbegroting door-
geleid naar de gemeenten en naar de West-Brabantse 
Vergadering/het algemeen bestuur. Eén van de leden 
van het DB/strategisch beraad (voor de hand ligt de 
plaatsvervangend voorzitter of de portefeuillehouder 
financiën) kan de liaison zijn met de bestuurlijk trekkers 
op de “andere taken” en uitvoeringsgerichte taken.

Specifiek aandachtspunt is het gebruik van de merknaam 
“RWB”. We willen het profiel van RWB aanscherpen naar 
een op economische vooruitgang gericht samenwer-
kingsverband. Het gebruik van de naam RWB, ook in 
de sfeer van rechtshandelingen, subsidieaanvragen bij 
bijvoorbeeld de provincie, op allerlei andere terreinen 
vertroebelt dat profiel. Dat valt te ondervangen door 
binnen “het concern RWB” met verschillende merknamen 
te werken. De samenwerking op economisch-ruimtelijk 
gebied dient daarbij dan prominent in de etalage gezet 
te worden. 

De ambtelijke ondersteuning wordt in deze variant  
geleverd door de RWB-organisatie, evt. aangevuld met 
PuMa’s en medewerkers gemeenten (flexibele schil).  
Ondersteunende functies zoals HRM, financiën en auto-
matisering zijn op concernniveau geregeld.

4. Andere taken RWB

Variant 3: aparte gemeenschappelijke  
regeling

 
Voor de volledigheid deze variant. Er zijn verschillende 
soorten gemeenschappelijke regelingen. Met of zonder 
of met beperkte rechtspersoonlijkheid, gericht op over-
leg of uitvoering, al dan niet gelieerd aan één van de 
gemeenten. Als de samenwerking zich richt op overleg is 
een lichte vorm toereikend. Als ook uitvoeringsgerichte 
taken hierin ondergebracht worden (wat logisch zou zijn), 
dan is rechtspersoonlijkheid een vereiste. Voorzien zal 
moeten worden in een dagelijks en algemeen bestuur.  
In principe kan wat de vraag “hoe wordt besloten wat  
er gebeurt”, hetzelfde afgesproken worden als in de  
andere varianten. Besluitvorming vindt dan dus 1 keer per 
4 jaar plaats aan de hand van een voorstel waarin onder-
scheid gemaakt wordt tussen een collectief en een  
facultatief pakket.

Op het gebied van capaciteit, ondersteunende functies, 
huisvesting zijn er allerlei varianten mogelijk. Desgewenst 
kan dicht tegen RWB aangeleund worden, maar ook  

tegen andere samenwerkingsorganisaties of een  
gemeente. 

Criteria en weging

Wat is nu de beste variant? We pakken terug op de 
doelen die we ons op bladzijde 4 gesteld hebben. De 
conclusie mag dan zijn dat de positionering van de 
“andere taken” eigenlijk maar beperkt relevant is voor 
het welslagen van onze missie. Het belangrijkste daar-
voor is immers dat we binnen RWB vanuit de vier pijlers 
economische zaken, mobiliteit, arbeidsmarktbeleid en 
ruimtelijke ontwikkeling, samen met de andere belangrijke 
partners in het West-Brabantse ontwikkelsysteem, komen 
tot gelijkgerichte, concrete ambities en dat we slagkracht 
met elkaar weten te organiseren. De mate van slagkracht 
wordt onder andere bepaald door de inzet in capaci-
teit en geld. In variant 1 speel je weliswaar op regionaal 
niveau mensen en middelen vrij, tegelijkertijd worden 
gemeenten belast met extra (de “andere”) taken. Er is pas 
echt sprake van vrijval van middelen als we stoppen of 
minderen met het regionaal samenwerken op bepaalde 
terreinen. In ons voorstel is ingebouwd dat daar iedere 
vier jaar kritisch naar gekeken en over besloten wordt. 

Om toch enig onderscheid aan te brengen, hebben we 
zes criteria geformuleerd. Op pagina 17 scoren we de 
drie varianten hierop.

A. Focus op economische-ruimtelijke opgaven, zowel 
wat betreft de bestuurlijke, ambtelijke inzet en de 
inzet van middelen

B. Helder profiel RWB op economisch-ruimtelijk gebied

C. Mate van bestuurlijke drukte in vergelijking met  
huidige situatie

D. (beheersbaarheid) kosten/efficiency
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positionering “andere  
taken”

bij gemeenten in het concern RWB in aparte GR

A. Focus RWB op EZ-RO + 0 0

B. Helder EZ-profiel RWB + 0 ++

C. Bestuurlijke drukte - + -

D. Kosten, efficiency - + -

E.  Kans op succes andere   taken -- + -

F.  Kwaliteit ondersteuning andere taken - ++ +

ad A. Score hangt vooral af van mate waarin gemeen-
ten geld over hebben voor samenwerking voor eco-
nomisch-ruimtelijke taken en voor de andere taken. 
De drie varianten scoren hierbij in principe gelijk. Bij 
onder brengen bij gemeenten is de kans het grootst dat 
“andere taken” verzanden en er op die manier toch een 
financieel voordeel ten gunste van de economische  
taken wordt gecreëerd. 

ad B. Afhankelijk van beleid t.a.v. PR is in het concern-
model de kans op een onduidelijk profiel RWB groter.  
Bij beleggen van de andere (en de uitvoeringsgerichte 
taken) bij aparte GR of bij gemeenten, kan RWB een  
helder economisch-ruimtelijk profiel wegzetten.  
Aparte GR scoort dan het beste omdat RWB dan  
helemaal geen bemoeienis heeft met andere taken. 

ad C. Door afgestemde vergaderschema’s van de  
bestuurlijke overleggen wordt in de RWB-variant  
reistijd beperkt. Bij een aparte GR wordt meer bestuur-
lijke drukte georganiseerd omdat ook daar dan een DB 
en AB nodig zijn. Bij organisatie van andere taken door 
gemeenten neemt bestuurlijke drukte toe, omdat  
vergaderingen minder efficiënt ingepland kunnen  
worden.

ad D. Efficiencyvoordelen blijven bij concernvariant 
maximaal benut. Financiële beheersbaarheid is er door 
aan de voorkant afspraken te maken over beschikbaar 
budget. Onderbrengen van overige taken in een aparte 
GR kan extra kosten met zich meebrengen, denk aan 

meerdere accountantscontroles, beperktere uitwissel-
baarheid van personeel. Bij verdeling van overige taken 
over verschillende gemeenten kan weer wat efficiency-
winst behaald worden doordat meegelift wordt op 
schaal en activiteiten van gemeente. Administratieve 
rompslomp is beperkt doordat de “trekkende gemeen-
ten” kosten voor eigen rekening neemt. Het ophalen van 
mandaten om namens een aantal gemeenten te mogen 
handelen is daarentegen weer bewerkelijker.

ad E. Bij welk model is een succesvolle gezamenlijke  
benadering van de maatschappelijke opgaven het 
meest kansrijk? Ingrediënten voor succes zijn wend baar-
heid, integraliteit, slagkracht, positie, neutraliteit,  
onafhankelijkheid. Pluspunt in het concernmodel is dat 
er tussen economische en andere taken waar nodig 

gemakkelijk uitgewisseld en afgestemd kan worden.  
Denk aan de voorbereiding van het RRO, arbeidsmarkt 
zorg, wonen en duurzaamheid. Dat wordt, afhankelijk van 
de afstand ten opzichte van elkaar, lastiger bij onder-
brenging van de andere taken in een aparte GR. Als het 
gaat om “integraliteit”, onafhankelijkheid en neutraliteit is 
variant 1 het zwakst. 

ad F. Het concernmodel biedt continuïteit en deskundig-
heid. Bij oprichting van een aparte GR is ondersteuning 
kwetsbaar door de beperkte personeelsomvang. Bij 
ondersteuning door gemeenten is de kans groot dat 
ambtelijke inzet voor de regio ondersneeuwt in de eigen 
lokale activiteiten. Ondersteuning is discontinu omdat 
bestuurlijk trekkerschap iedere vier jaar weer kan  
rouleren en daarmee dus ook de ambtelijke inzet. 

E. Kans op succesvolle benadering van maatschap-
pelijke opgaven (integrale aanpak, positie t.o.v.  
derden, objectiviteit ) daar waar een regionale  
aanpak toegevoegde waarde heeft.

F. Kwaliteit ondersteuning/producten “andere taken” 
(continuïteit, procesmatige/inhoudelijke deskundig-
heid).

4. Andere taken RWB
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4. Andere taken RWB

Kijkend vanuit de economische-ruimtelijke taken heeft 
variant 3 (aparte GR voor andere taken) sec gezien de 
voorkeur, omdat daarbij het profiel en de focus van RWB 
het meest eenduidig is. Er is dan immers helemaal geen 
enkele bemoeienis vanuit RWB met de andere taken. 
Maar deze variant brengt weer meer bestuurlijke drukte 
met zich mee, en heeft de mogelijkheid van “concurren-
tie” met de economisch ruimtelijke taken in zich als het 
gaat om lobby bij provincie en andere organen. Variant 
“gemeenten” komt misschien voor sommige, met name 
projectmatige, onderwerpen in aanmerking. Dat is feitelijk 
ook al praktijk en die willen we zeker niet in de weg staan. 
Voor een aantal onderwerpen of functies is door de  
vertegenwoordigers van portefeuillehouders benadrukt 
dat continuïteit, onafhankelijkheid en neutraliteit vereis-
ten zijn. Vanwege de complexiteit en reikwijdte en het 
grote aantal relevante netwerken binnen het betreffende 
domein. Of omdat belangen van gemeenten uiteenlopen. 
Of bij gebrek aan andere, niet belanghebbende  
organisaties waar een taak belegd kan worden. Als dit 
aan de hand is, en er dus geen haalbaar alternatief voor-
handen is, stellen wij voor het mogelijk te maken dat  
ondersteuning door RWB geleverd wordt. Voorwaarde is 
dat er periodiek een scherpe afweging over de omvang 
van het “andere takenpakket” wordt gemaakt, er een 

strakke financiële sturing op de inzet van middelen voor 
deze andere taken is en er sprake is van een correcte 
kostentoedeling.

4.3  Middelen

De huidige inzet op de andere taken (incl.  
bedrijfsvoering) is bij benadering:

8,6 fte € 1,32 /inwoner (incl. overhead)

programmakosten € 0,-  /inwoner 

Totaal € 1,32 /inwoner

4.4 Uitvoeringsgerichte taken

Tot slot werpen we in dit hoofdstuk een korte blik op de 
uitvoeringsgerichte taken. Afgesproken is dat deze tot 
een natuurlijk moment onder de vlag van RWB uitge-
voerd worden. Mocht gekozen worden voor het beleggen 
van de andere taken in een aparte GR, dan lijkt het ons 
logisch daar ook de uitvoeringsgerichte taken te  
“parkeren”. Hieronder wordt inzicht gegeven in de  
kosten en de natuurlijke momenten.

bestuurlijke inbedding fte natuurlijk moment bedrag/inwoner programma kosten

Kleinschalig  
Collectief Vervoer 

bestuurscommissie 3,0 bij afloop huidig vervoerscontract  
(per 2020, 2022, 2023 of 2024)

 € 0,30 (= gemeentelijk deel, daarnaast betaalt 
provincie NB)

ca. 10 miljoen €

Regioarcheologie portefeuillehouders overleg 
RO/Wonen

1,6 n.v.t kostenverrekening o.b.v. afname € 0,-

GGA portefeuillehouders overleg 
mobiliteit

1,4 2018 (heroverweging subsidie  
door provincie)

ca. € 0,25 € 0,-

Routebureau portefeuillehouders overleg 
VTE

1,0 2020 (irt de visie en uitvoeringsstrate-
gie Routebureau Brabant 2016 -2020)

ca. € 0,15 € 0,07/inwoner

Mobiliteitscentrum ARG/DB 10,0 2020 cf. besluit over onderbrengen van 
Mobiliteitscentrum bij RWB

kostenverrekening deels o.b.v. afname en deels 
via vast bedrag/werknemer

Beslispunten:

Ten aanzien van andere taken dan de economisch- 
ruimtelijke en uitvoeringsgerichte taken het volgende af 
te spreken:

5.1     De colleges één maal per vier jaar in RWB-verband 
te laten besluiten over andere “collectieve taken” van 
RWB dan de economisch-ruimtelijke en de uitvoe-
ringsgerichte taken. Dit zijn taken die in het belang 
van alle gemeenten worden verricht.

5.2      Te bepalen dat een meerderheid van 2/3 van de  
gemeenten (=13) die samen meer dan 2/3 van het 
aantal inwoners vertegenwoordigen, belang moet 
hechten aan uitvoering van de voorgestelde collec-
tieve taak. De kosten van een collectieve taak worden 
dan aan alle gemeenten doorberekend.

5.3  Te bepalen dat “facultatieve” taken bij aanvang of 
tijdens een collegeperiode ondergebracht kunnen 
worden bij RWB. De kosten zijn voor rekening van de 
betreffende deelnemende gemeenten. 
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5.  
Onze doelen  
bereikt/ 
bereikbaar?

Bereiken we met de voorstellen in de vorige twee hoofd-
stukken de doelen die we ons stelden? Een korte  
evaluatie.

Onze voorstellen zijn vooral voorwaardenscheppend van 
aard. Dat kan in deze fase ook niet anders. Op inhoud 
moeten we juist samen met de partners in de regio een 
slag gaan maken. 

We denken dat het West-Brabants ontwikkelsysteem 
een prima uitgangspunt biedt voor een efficiënte en 
vruchtbare economische samenwerking. De rollen van de 
partners en partijen zijn duidelijk en scherp gedefinieerd, 
overlap en dubbelingen zijn eruit gehaald. Een efficiënte, 
congruente en integrale aansturing is geborgd via linking 
pins. De ondersteuning is lean georganiseerd.

Binnen RWB komt het scheppen van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat centraal te staan. De focus komt hier te 
liggen omdat dit bij uitstek voor alle gemeenten relevant 
is en dit om een stevige regionale sturing en afstemming 
vraagt. De vier meest relevante pijlers, economie,  
mobiliteit, arbeidsmarktbeleid en ruimtelijke ontwikkeling, 
worden beter met elkaar verbonden. De governance  
wordt sterk vanuit de inhoudelijke opgave ingevuld. 
Regio nale samenwerking op andere onderwerpen  
wordt onder voorwaarden gefaciliteerd en “light”  
georganiseerd.

We denken dat we hiermee een flinke stap zetten  
richting een op de toekomst voorbereid, sterk econo-
misch West-Brabant. Er is meer dan dit nodig, ook dat is 
een conclusie. We willen nu langs twee trajecten verder 
gaan. Uitwerking geven aan de voorstellen die nu voor-
liggen, vooral gericht op het wijzigen van de gemeen-
schappelijke regeling. En tegelijkertijd het proces in gaan 
om samen met de kennisinstituten en ondernemers de 
economische ambities voor West-Brabant te formuleren. 
In het volgende hoofdstuk wordt dit uitgewerkt.
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6.  
Vervolg

In 2017 wordt langs de drie bekende sporen verder  
gewerkt. Binnen het RWB-traject willen we het volgende 
doen:

Implementatie nieuwe governance

Als het algemeen bestuur op 23 maart instemt met onze 
voorstellen, willen we in onze vergadering van 6 april 
een besluit nemen over de instelling van een advies-
commissie die qua samenstelling en doelstelling  
overeenkomt met het Strategisch Beraad. Deze dient  
dan snel afspraken te maken over de afvaardiging naar 
de triplehelixorganisatie.

Formuleren West-Brabantse ambities

Deze afvaardiging formuleert met de andere partijen in 
de triplehelix-organisatie, en in wisselwerking met “de 
achterban”, de West-Brabantse economische ambities, 
zo “SMART”-mogelijk. Oplevering hiervan in september 
van dit jaar zou bijzonder welkom zijn met oog op het 
ingaan van de gemeentelijke besluitvormingstrajecten 
over de gewijzigde GR. 

Middelen

We willen inzicht krijgen in de middelen (en verwachte 
opbrengsten) met betrekking tot onze inspanningen voor 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit inzicht ontstaat 
tijdens de vorming van de inhoudelijke agenda. We  
streven ernaar om in september een voorstel voor  
wijziging van de begroting 2018 en eventueel ook die  
van 2017 klaar te hebben.

Andere taken

De portefeuillehoudersoverleggen en stuurgroepen die 
nu actief zijn op de “andere taken” vragen we voor 2018 
in beeld te brengen welke collectieve en facultatieve 

activiteiten niet anders dan bij RWB belegd moeten of 
kunnen worden. Dit ten behoeve van de besluiten die de 
nieuwe colleges over deelname hieraan rond de zomer 
van 2018 gaan nemen. 

Wijziging gemeenschappelijke regeling

We willen kort na 23 maart een te formeren werkgroep 
van gemeentelijke adjudanten/juristen vragen om de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te 
bereiden. Een concept willen we voor de zomer voor  
een reactie voorleggen aan de colleges van B&W. Een 
definitief concept bieden we rond 1 oktober ter besluit-
vorming aan.

Organisatieontwikkeling programmabureau RWB

We willen in beeld brengen wat de nieuwe koers  
verlangt in de personele sfeer. Zowel kwantitatief als  
kwalitatief, zowel als vaste kern als flexibele schil. Ook  
de organisatie structuur willen we tegen het licht houden.  
Dit is een opdracht aan de nieuwe directeur. Deze willen 
we rond de zomer van 2017 geworven hebben.

Uitwerken PR- en communicatiebeleid

Dit staat uiteraard ook op onze to-do-lijst. Het krachtig 
wegzetten van West-Brabant als uitstekende vestigings-
plek, het profileren van RWB als stevig gemeentelijk  
samenwerkingsverband op economisch gebied vraagt 
om een uitgekiende strategie. Die willen we in samen-
hang met acties van andere partners binnen het regionale 
ontwikkelsysteem, laten opstellen. 

Beslispunt:

6.  Het dagelijks bestuur opdracht te geven de  
implementatie van de beslispunten 1 tot en met 5 
voor te bereiden, zodat de vernieuwde GR er bij  
aanvang van de nieuwe raadsperiode staat. 
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6. Vervolg

Af te leggen routes vanaf 2017:

RWB-route
DB stelt voorstel aan AB vast

Verzending aan colleges van B&W

Terugblik DB op netwerkbijeenkomst. 
Besluit over evt. verduidelijking of 
aanpassing voorstel

Besluitvormende vergadering AB

Instelling strategisch beraad core business 
(adviescommissie) door DB

DB stelt concept gewijzigde GR Regio 
West-Brabant vast

Concept gewijzigde GR gaat voor 
zienswijze naar colleges van B&W

Behandeling zienswijzen in DB, vaststellen 
ontwerp GR

Besluitvorming gemeenten afgerond

Uitwerking collectief en facultatief pakket 
door poho’s

Nieuwe colleges besluiten over deelname 
collectief en facultatief pakket

Gevolgen verwerken in 2e BERAP 2018 

Gesprekken met vertegenwoordigers 
onderwijs en bedrijfsleven over 
invulling triple helix aansturing REWIN 

RvC besluit over profielen en 
wervingsproces vernieuwde RvC t.b.v.  
AVA 9 juni

Definitieve instelling triple helix 
overleg en start totstandkoming van 
“Economische ambities 
West-Brabant”

Benoeming leden nieuwe RvC 
door de AvA REWIN 

Triple helix totstandkoming van 
“Economische ambities van 
West-Brabant” 

jan

7 feb

feb

apr/mei

17 mei

9 juni

sep

1 okt

Formele overgang van huidige 
Strategic Board naar Delta Network 
(Board)

jan/feb

7 feb

17 mei

1 okt

REWIN-route Route Strategic Board

Verzending voorstel tot aanpassing GR Regio West-Brabant aan colleges van B&W, met het verzoek, na 
toestemming gevraagd en gekregen te hebben van de raad, in te stemmen met de wijziging. 

Dit voorstel gaat vergezeld van de “Economische ambities van West-Brabant”. Eventueel wordt 
tegelijkertijd ook een wijziging van de begrotingen 2017 & 2018 in procedure gebracht

Netwerkbijeenkomst colleges B&W. Toelichting op de voorstellen, gelegenheid tot vragen, discussie 

Bijeenkomst voor raadsleden

26 jan

1 feb

7 feb

7 feb

23 mrt

6 apr

17 mei

22 juni

voor
1 juli

21 sep

1 okt

1 jan 2018

dec/jan

mei

sep   
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Bijlage 1  
Het regionaal 
ontwikkelsysteem

In deze bijlage schetsen we hoe het samenspel dat  
nodig is om West-Brabant verder vooruit te brengen, er 
uit zal en kan gaan zien. “Zal” omdat veranderingen bij 
REWIN en bij het Delta Network al concreet in gang zijn 
gezet. “Kan” waar het de samenwerking in RWB-verband 
en de verbinding met het regionale systeem betreft. Voor 
die onderdelen zitten we nu in de planvorming en  
moeten er nog besluiten genomen worden. 

Belangrijk uitgangspunt bij de evolutie van het West- 
Brabantse economisch ontwikkelsysteem is de  
dominantie van het regionale schaalniveau. Natuurlijk 
hebben we ons goed rekenschap te geven van wat er in 
de wereld om ons heen gebeurt (Think global….). Zoeken 
we verbinding op landsdelig niveau, kijken we en werken 
we ook in oostelijke richting samen. Maar als het gaat om 
de economische structuurversterking, dan is die gericht 
op onze regio. Daar moet het gebeuren (…act local!), daar 
werpt die inzet ook zijn vruchten af. 

Binnen de regio zien we in het nieuwe concept drie  
spelers die ofwel nieuw zijn, ofwel een vernieuwing  
moeten ondergaan. Nieuw is de figuur van een triplehelix 
strategisch overleg dat de regionale ambities bepaalt  
(en tegelijk ook opdrachtgever is voor REWIN), uit-
voeringsorganisatie REWIN o.a. als acquisiteur, business-
developer, en Regio West-Brabant als schepper van 
belangrijke vestigingsvoorwaarden. 
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Bijlage 1 Het regionaal ontwikkelsysteem
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Bijlage 1 Het regionaal ontwikkelsysteem

Triplehelix overleg en de regionale ambities

Gezamenlijke ambities op strategisch niveau. Op  
basis van gelijkwaardigheid tussen belangrijke spelers  
tot stand gekomen. Dat is een voorwaarde voor een  
succesvol West-Brabants economisch ontwikkelsysteem. 
Het borgt draagvlak, een eenheid in doelen en maakt 
een congruente uitvoeringspraktijk mogelijk. 

Het Triplehelix Overleg noemen we Regional Economic 
Development Board (REDB) staat binnen het ontwikkel-
systeem aan de lat voor de formulering van de West- 
Brabantse ambities op economisch gebied. 

Het REDB bestaat uit drie tot vier vertegenwoordigers 
per geleding: van bedrijfsleven, kennisinstituten en over-
heid. Denk aan CEO’s, bestuursvoorzitters, collegeleden. 
Boegbeelden die in staat zijn de gezamenlijke ambities 
ook te laten landen in de agenda’s van de eigen  
organisatie. Zodat er een wisselwerking tot stand wordt 
gebracht. Mogelijk wordt ook een klein aantal onafhanke-
lijke visionairs aan REDB toegevoegd. De voorzitter van 
Regio West-Brabant is, qualitate qua, neutrale voorzitter 
van het overleg. De afvaardiging vanuit de overheid staat 
in hoofdstuk 3 beschreven. 

Het triplehelix overleg REDB functioneert niet formeel, 
maar wel materieel als opdrachtgever van REWIN. De 
governance van REWIN wordt op die manier ingericht. 
De afgestemde strategie van REDB moet uiteraard ook 
landen in de agenda’s van de andere partners, zoals 
overheden, kennisinstituten. In die zin vindt, vanuit een 
gezaghebbend REDB, sturing plaats op het gehele  
regionale veld.

REDB beschikt niet over middelen, heeft dus geld noch 
personele capaciteit. Facilitering vindt plaats vanuit 
REWIN, de directeur van REWIN is secretaris van het 
overleg. De inhoudelijke voorbereiding is in handen van 

REWIN en andere relevante organisaties, zoals het  
programmabureau RWB. Zij zullen hiervoor capaciteit 
beschikbaar moeten stellen. 

We verwachten dat aan het eind van het eerste kwartaal 
duidelijk is wanneer het triplehelix overleg opgestart 
kan worden. De eerste prioriteit ligt dan in het formu-
leren van de West-Brabantse ambities op economisch 
gebied. Daarin beginnen we uiteraard niet “vanaf 0”. 
Er ligt al veel materiaal. Het is zaak om het proces van 
agendasetting in triplehelixverband goed met elkaar te 
doorlopen. Met als uitkomst een strategische en gedra-
gen agenda die sturing geeft aan versterking van het 
innovatieklimaat voor onze topsectoren en het kansrijk 
MKB. Belangrijk daarbij is de notie dat “topsectoren” niet 
voor eeuwig een gegeven zijn. Niet dat er jaarlijks gewis-
seld moet worden, structuurversterking vraagt immers 
om een langjarige inzet. Maar de wereld is veranderlijk, 
een perio dieke herbezinning daarom gewenst. Zodat we 
onze gezamenlijke pijlen echt richten op veelbelovende, 
stuwende sectoren in onze regio. 
 

NV REWIN

REWIN (Regionaal Economisch Werkgelegenheids-
INstituut) is de economische ontwikkelingsmaatschappij 
in onze regio. Haar activiteiten zijn gericht op het schep-
pen van een veerkrachtige economie. Vooral door:

• het ondersteunen van kansrijke sectoren/cross-
overs (business development);

• het aantrekken van strategische investeringen  
(acquisitie en promotie); 

• het stimuleren van kansrijk MKB.

REWIN is binnen onze regio de aanjager, de verbinder.  

Ze onderhoudt sterke partnerships met vergelijkbare 
organisaties zoals de Brabantse Ontwikkelings Maat-
schappij, Midpoint, Brainport en “Impuls Zeeland” en 
Drechtsteden. 

In haar productplan 2017 “Call for action”, heeft REWIN 
een analyse gemaakt van de huidige governance van 
het bedrijf. Dit in het licht van de (versnipperde) regio-
nale samenwerking in West-Brabant en de economische 
uitdagingen. De Raad van Commissarissen van REWIN, 
bestaande uit wethouders economische zaken van aan-
gesloten gemeenten, heeft voortvarend een verander-
traject opgestart. Ze heeft op 14 oktober 2016 een aantal 
belangrijke beslissingen genomen. Zo zullen de samen-
stelling en de rol van de RvC medio 2017 ingrijpend  
veranderen. 

De inhoudelijke aansturing zal niet meer exclusief vanuit 
de overheid plaatsvinden. Het triplehelix overleg REDB 
bepaalt voortaan de gezamenlijke economische ambities 
en agenda op strategisch niveau. REWIN staat voor de 
uitvoering als het gaat om business development,  
acquisitie en promotie, ondersteuning kansrijk MKB.  
Ook andere partijen zullen binnen hun werkterrein uit-
voering geven aan een deel van de strategische agenda. 
Afhankelijk van de invalshoek kunnen andere tactisch/
operationele organisaties, aangestuurd door overheid, 
onderwijs of bedrijfsleven gevraagd worden een bijdrage 
te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het regionaal platform 
Arbeidsmarktbeleid. 

De RvC van REWIN krijgt een meer toezichthoudende 
rol en wordt ingekrompen tot 3 personen, met specifieke 
bedrijfsmatige deskundigheid. Deze omslag wordt op 9 
juni 2017 ter bekrachtiging aan de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders van REWIN voorgelegd. 

De financiering van REWIN wordt grotendeels geleverd 
door de 19 West-Brabantse gemeenten. De begroting 
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van REWIN wordt tegelijk in procedure gebracht met de 
begroting van RWB. De gemeentelijke bijdrage wordt 
via RWB geïnd. Omdat REWIN een NV is gelden formeel 
andere, minder intensieve begrotings- en verantwoor-
dingsregels. Gemeenten hechten er echter aan om 
REWIN in die zin gelijk te stellen aan publiekrechtelijke 
organen. Deze gang van zaken zal bij de aanpassing van 
de GR RWB verankerd worden. 

Rond de financiering van REWIN spelen dan nog  
verschillende vragen:

• in de toekomst mogelijk ook financiering door  
derden?

• zijn meerjarenafspraken mogelijk voor wat betreft het 
budget voor REWIN?

In 2017 bedraagt de gemeentelijke bijdrage aan REWIN  
€ 1.682.000,- (exclusief Tholen, € 2,42/inwoner). Dit is  
€ 0,70/inwoner (ca. 0,5 miljoen €) meer dan in 2016. 
Deze stijging is noodzakelijk om de inzet op business  
development op peil te brengen. In verhouding tot  
andere regio’s is West-Brabant nogal zuinig in haar  
investeringen op dit gebied. De extra bijdrage is door  
de gemeenten voor 2017 en 2018 goedgekeurd.

Bij REWIN zijn in 2017 16 formatieplaatsen.

Delta Network

West-Brabant werkt aan de verdere verbetering van haar 
organisatie gericht op het versterken van de regionale 
economie. Het op orde brengen van deze organisatie-
kracht laat onverlet dat vele vraagstukken zich op een 
bovenregionaal schaalniveau afspelen. Om met de ons 
omringende regio’s de hiervoor noodzakelijke afstem-
ming vorm te geven, wordt de Strategic Board Delta  
Region omgevormd naar het Delta Network.

Het Delta Network is een lichte structuur waarin grens-
overschrijdend ontwikkelingen worden afgestemd, wordt 
geïnspireerd, kennis wordt gedeeld en zo mogelijk 
gezamen lijke lobby activiteiten worden uitgevoerd. Het 
Delta Network wordt georganiseerd door de Delta  
Network Board met daarin in eerste instantie vertegen-
woordigers van de verschillende stakeholders uit de 
regio West-Brabant en de provincie Zeeland. Deze Board 
wordt op haar beurt ondersteund door de ontwikkel-
bedrijven Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant en de 
BOM. Behalve dat dat efficienter is dan weer een aparte 
organisatie, ontstaat er hierdoor een korte lijn tussen 
enerzijds kennisdeling en inspireren en anderzijds de 
uitvoering. In het eerste kwartaal 2017 moet duidelijk zijn 
hoe deze organisatie er exact uit komt te zien. 
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Delta Network:
Inspireren
Adviseren

Lobby
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RWB:
Economische zaken

Mobiliteit
Arbeidsmarktbeleid

Ruimtelijke ontwikkeling

RWB:
Economische zaken

Mobiliteit
Arbeidsmarktbeleid

Ruimtelijke ontwikkeling

Bijdrage van Regio West-Brabant

Om het verhaal te completeren de  
typering van de taak van de gezamenlijke 
gemeenten in dit economisch ontwikkel-
model. Het staat uitgebreider beschreven 
in hoofdstuk 3.
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Sterke netwerken 
Excellente verbindingen, clustering van bedrijven,  
kennisdeling en samenwerking tussen onderwijs,  
overheden, ondernemers 

Slimme toepassingen 
Kennisontwikkeling, verbeeldingskracht, stimuleren van 
cross-over innovatie, businesscases, testing. 

Ondernemen & Groeien  
Investeren, handel maken met slimme toepassingen,  
opschaling en groei 

Werken & Leren  
Aantrekkingskracht voor talent, talentontwikkeling,  
duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten 

Sterke basis  
Bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, arbeidsmarktbeleid 
op orde 

Om de innovatiekracht en concurrentiekracht te vergro-
ten is werk aan de winkel nodig. In structuurversterking 
en in vestigingsklimaat. Een verbeterslag om gelijke tred 
te houden met ons omringende regio’s. Een eenheid van 
sturing die het innovatieklimaat duurzaam stimuleert. 

 Deze samenwerking moet 

• slagvaardiger zijn

• meer gelijkwaardig zijn in de inbreng van belangen 
van ondernemers, overheid en onderwijs 

• een beter opdrachtgeverschap behelzen 

• een meer geïntegreerde aanpak borgen 

• excellent gefaciliteerd zijn

Triple helix
opdrachtgever
Overheid
Ondernemers
Onderwijs

Sterke
netwerken

Slimme
toepassingen

Sterke
basis

Ondernemen
& groeien

Werk &
Leren

Bijlage 1 Het regionaal ontwikkelsysteem
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Bijlage 2  
Waarom (samen) 
werken aan werk?

West-Brabant is een regio met een grote economische 
potentie. We doen het niet slecht. Maar stilstaan is  
achteruit hollen, zeker in deze tijd van grote, elkaar snel 
opvolgende veranderingen (“Geen tijdperk van verande-
ringen….maar een verandering van tijdperk!”3). Waar  
liggen onze kansen, wat zijn mogelijk bedreigingen. 
Waarom is die gezamenlijke inzet op economie zo  
belangrijk? Dat is het onderwerp van deze bijlage.

Een schets van het gebied 

West-Brabant maakt deel uit van de Rijn-Schelde-Maas-
Delta met de mainports Rotterdam en Antwerpen. Met 
zijn kwaliteiten en diversiteit is West-Brabant een sterke 
regio binnen de Delta: een kralensnoer van steden,  
verbonden via een multimodaal verkeers- en vervoer-
systeem. Dankzij groene schakels zijn de stedelijke  
gebieden niet aaneengegroeid en onderscheiden ze  
zich met hun eigen identiteit. Samen beschikken ze  
over een goed aanbod van gevarieerde werkgelegen-
heid, hoogwaardig onderwijs, en sociale en culturele 
voorzieningen. De sociale samenhang in de dorpen  
en kernen is hecht, het verenigingsleven bruisend.

Aan haar strategische ligging ontleent West-Brabant 
enorme kracht en potentie. De regio is goed ontsloten 
via weg, water, buis en spoor. West-Brabant is de zesde 
regio van Nederland als het gaat om de bijdrage in het 
BBP. Met een sterke infrastructuur. Met Brussel,  
Amsterdam en het Ruhrgebied op honderd kilometer 
afstand. We zijn de poort tussen de belangrijkste havens 
van Europa en het Europese achterland. Dichtbij  
tientallen miljoenen consumenten. 

 Al 10 jaar zetten we forse stappen in de richting van een 
krachtig innovatieklimaat en duurzame groei. Met onze 
focus op de topsectoren en met ons West-Brabants  
vernuft, onze slimme toepassingen en handelsgeest van 
ons kansrijk MKB.

Biobased Delta is in potentie het grootste biobased 
cluster van Europa. De gunstige ligging (binnen Europa 
en tussen wereldhavens) en de aanwezige hoogwaar-
dige agrosector geven West-Brabant een uitstekende 
concurrentie positie. De Agrofood sector vormt een zeer 
belangrijk onderdeel van de West-Brabantse economie 
en zorgt voor veel arbeidsplaatsen. 

De belangrijkste maintenance markten voor West- 
Brabant zijn procesindustrie en aerospace. West-Brabant 
kent een omvangrijke maintenance industrie die voor  
een deel gevestigd is op en rondom de vliegbasis 
Woensdrecht en zich deels in Werkendam (maritiem) 
bevindt. Veel high tech bedrijven zoals machinebouwers, 
equipment manufacturers, maar ook bedrijven rondom 
robots, sensoren, ICT etc. zitten in West-Brabant omdat 
hier hun afzetmarkt zit. 

De logistieke sector heeft een belangrijke taak om de 
industrie effectief, efficiënt en multimodaal met het 
Europese achterland te verbinden. Dit geldt ook voor 
grootschalige importstromen via de wereldhavens en de 
grootschalige distributiecentra die in de regio gevestigd 
zijn, of zich willen vestigen. Een goede aansluiting van de 
logistieke sector in West-Brabant op de ontwikkeling van 
slimme Supply Chain is cruciaal voor de lange termijn 
concurrentiepositie. 

3 Citaat Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities en  
 systeeminnovaties Erasmusuniversiteit Rotterdam
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Samen werken aan werk 

Ondanks dat we het economisch niet slecht doen, is er 
reden voor zorg. Onze toppositie in Brabant zijn we de 
afgelopen twintig jaar kwijtgeraakt. Het aantal banen is dit 
jaar niet gegroeid. De kans op passend werk is voor onze 
inwoners een stuk kleiner dan in Zuidoost-Brabant. Het 
lukt ons in mindere mate om subsidies binnen te halen. 

Er komen grote veranderingen aan. Veranderingen  
die van grote invloed zijn op een aantal van onze  
traditionele topsectoren. Denk aan logistiek, denk aan  
de procesindustrie. Een omslag naar een circulaire  
economie, CO2-neutraliteit moet gemaakt worden.  
Dat biedt kansen, maar die moeten wel gepakt worden. 
 
Ook een bezinning op het topsectoren- en speerpunten 
beleid is geboden. Wat zijn de nieuwe kansrijke sectoren? 
Hoe kunnen we die stimuleren en faciliteren? 

Een regionale aanpak is noodzakelijk, want alle ge-
meenten hebben last of profijt van de economische 
omstandig heden in West-Brabant. Uit pendelstromen 
blijkt dat op Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal na, 
het merendeel van de beroepsbevolking buiten de eigen 
gemeente werkt. Driekwart van de beroeps bevolking 
werkt in West-Brabant, en ongeveer een kwart daar-
buiten, veelal in direct omliggende regio’s. Ook uit  
informatie van een aantal grotere bedrijven actief in 
de topsectoren, blijkt dat werknemers en toeleverings-
bedrijven in een grote cirkel om de werklocatie heen, 
wonen of gevestigd zijn. 

Bijlage 2 Waarom (samen) werken aan werk?
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Waar werken de 
West-Brabanders?
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RUIMTELIJKE VERSCHILLEN IN DE KANS OP 
WERK IN BRABANT

Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart, Atlas voor gemeenten 
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opgeleiden zien.50 De kans op werk is relatief groot rond ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, het gebied tussen Breda en Tilburg, en in Werkendam en 
Woudrichem. Aan de westelijke en oostelijke rand van Brabant is de kans op 
werk voor middelbaar opgeleiden juist klein. Deze verschillen in de kans op 
werk voor middelbaar opgeleiden blijken een relatief sterke correlatie te 
hebben met verschillen in stemgedrag: in gebieden met een kleine kans op 
werk voor middelbaar opgeleiden is het aandeel stemmers op partijen aan de 
linker- en rechterkant van het politieke spectrum relatief groot (zie kader). 
 
 
Figuur 3.9  Ruimtelijke verschillen in de kans op werk in Brabant voor 

middelbaar opgeleiden 

77,7% tot 80,1%
80,1% tot 81,7%
81,7% tot 83,3%
83,3% tot 83,9%
83,9% tot 84,5%

84,5% tot 85,2%

Kans op werk middelbaar opgeleiden (QR)

 
 

Bron: Atlas voor gemeenten 

 
 

                                                      
50 Alleen banen waarvoor een middelbare opleiding vereist is en middelbaar opgeleiden zijn 
meegenomen. 
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Figuur 3.10 Het gebied met de grootste kans op werk is sinds 1995 van West-

Brabant naar het zuidoosten van Brabant verschoven 
 
                       1995     2000 

   
 
                      2005     2010 

   
 

                     2015                                              Ontwikkeling 1995-2015 

  
 
Voor elk jaar zijn de verschillen in kans op werk tussen gemeenten in zes verschillende klassen die 
elk een vergelijkbaar aantal gemeenten tellen verdeeld. De kaartbeelden geven aan waar in een 
bepaald jaar de relatieve score op de kans op werk per gemeente groot (rood) of juist klein was 
(wit) in vergelijking met andere Brabantse gemeenten.  

Bron: Atlas voor gemeenten 

 

ONTWIKKELING 1995-2015 
Het gebied met de grootste kans op werk is sinds 1995 van  
West-Brabant naar het zuidoosten van Brabant verschoven
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opgeleiden zien.50 De kans op werk is relatief groot rond ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, het gebied tussen Breda en Tilburg, en in Werkendam en 
Woudrichem. Aan de westelijke en oostelijke rand van Brabant is de kans op 
werk voor middelbaar opgeleiden juist klein. Deze verschillen in de kans op 
werk voor middelbaar opgeleiden blijken een relatief sterke correlatie te 
hebben met verschillen in stemgedrag: in gebieden met een kleine kans op 
werk voor middelbaar opgeleiden is het aandeel stemmers op partijen aan de 
linker- en rechterkant van het politieke spectrum relatief groot (zie kader). 
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50 Alleen banen waarvoor een middelbare opleiding vereist is en middelbaar opgeleiden zijn 
meegenomen. 



35Samen sterk voor werk in West-Brabant


