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raadsvoorstel 
 

 

Datum raadsvergadering:     Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Voorzitters werkgroep 
netwerkstad Roosendaal en 
Bergen op Zoom   

  Registratiecode:  

Onderwerp: Uitgangspunten, focus en taakopvatting raadsledenwerkgroep Netwerkstad Roosendaal-
Bergen op Zoom 

 
 
 
 
Aan de raad van Roosendaal 
 
Samenvatting 
Roosendaal en Bergen op Zoom zijn buren van vergelijkbaar formaat. Als middelgrote gemeenten delen ze een 
aantal ontwikkelingen; zoals bijvoorbeeld een relatief sterke vergrijzing en een oververtegenwoordiging van de 
niet-commerciële sector (overheid, onderwijs, zorg).  De raden vinden het zinvol om hierover regelmatig af te 
stemmen en kennis te delen. Daarom is al eerder een raadsledenwerkgroep Netwerkstad Roosendaal – Bergen 
op Zoom geïnstalleerd.  
De raadsledenwerkgroep Netwerkstad legt nu de uitgangspunten, focus en taken van de werkgroep voor aan 
beide raden. Ook verzoekt de werkgroep in het voorstel de colleges om uiterlijk 1 mei met een werkplan te 
komen. In dit plan staan onder meer strategische thema’s die een gezamenlijke aanpak vragen.  
 
 
Aanleiding 
Bij de gemeenteraden van Roosendaal en Bergen op Zoom is inmiddels nadrukkelijk het besef aanwezig dat 
veel (lokale) vraagstukken en kansen voor verbetering alleen kunnen worden opgepakt als gemeenten regionaal 
met elkaar samenwerken. Als West-Brabantse buren van vergelijkbaar formaat is het logisch om regelmatig af te 
stemmen en kennis te delen. Met de instelling van de werkgroep Netwerkstad Roosendaal Bergen op Zoom is 
dat door beide raden ook bekrachtigd. In figuur 1 is de nabije bestuurlijke netwerkstructuur van beide steden op 
hoofdlijnen in beeld gebracht.  

 
    Figuur 1: Roosendaal en Bergen op Zoom in de (boven)regionale omgeving 
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Doelstelling 

Met dit voorstel wordt focus in de werkzaamheden van de netwerksamenwerking aangebracht en wordt de 
taakopvatting verder geconcretiseerd. 

 
 
 
Motivering / toelichting 
In april 2015 is Midsize Brabant uitgebracht. Het betreft hier een verkenning van de toekomst van Brabantse 
middelgrote steden. Zowel Roosendaal als Bergen op Zoom worden in deze studie als middelgrote Brabantse 
steden benoemd. Dit document is uitgebracht  door  BrabantKennis en RuimteVolk. In dit document is onder 
meer te lezen dat Bergen op Zoom en Roosendaal beide te maken hebben met: 

 Een achterblijvende bevolkingsgroei en een relatief sterke vergrijzing 

 Een relatief laag aandeel inwoners met een hoog inkomen 

 De oververtegenwoordiging van de niet-commerciële sector (overheid, onderwijs, zorg) 

 Een achterblijvende groei van de werkgelegenheid  

 Een daling van de potentiële beroepsbevolking (daalt sinds 2005) en deze zal in de provincie naar 
verwachting ook sterker dan gemiddeld krimpen  

 Een zwakkere woningmarkt in beide steden dan landelijk, met een lagere gemiddelde WOZ-waarde  

 Een hoge winkelleegstand in Roosendaal  

 Een relatief hoge leegstand van kantoren in Bergen op Zoom  
 

Roosendaal en Bergen op Zoom worden nu, maar zeker ook in de nabije toekomst, geconfronteerd met een 
afname van voorzieningen. Deze afname  wordt veroorzaakt door een langzame verschuiving van de focus van 
efficiency naar innovatie en creativiteit. Grotere steden in West-Brabant zijn, door de aanwezigheid van hoger 
onderwijs en kennisinstellingen, beter in staat om op deze gewijzigde vraag in te kunnen spelen. 
 
Investeren in de in de regio besloten kwaliteiten 
Naar de mening van de stellers van het rapport “Midsize Brabant” zouden middelgrote steden zoals Roosendaal 
en Bergen op Zoom meer moeten investeren in de in de regio besloten kwaliteiten, vaardigheden en 
regiogebonden specialisaties, zoals bijvoorbeeld Zorg en Logistiek . Dit vraagt zowel om een goede 
samenwerkingsrelatie tussen de beide netwerksteden,  als ook om het ontwikkelen van een visie en strategie 
samen met de omliggende – kleinere - gemeenten.   
 
Gemeentebreed - raad, college en ambtelijke organisatie - hebben Bergen op Zoom en Roosendaal  de 
afgelopen jaren gewerkt aan de intensivering van de samenwerking met elkaar en met de direct omliggende 
gemeenten. 
 
Intensiveren regionale samenwerking 
Het economisch tij, de doorwerking van het rapport “Krachtig Bestuur in Brabant”, als ook de implementatie van 
de drie decentralisaties, hebben er in beide gemeenten voor gezorgd dat meer nagedacht en geïnvesteerd werd 
en wordt in de zoektocht naar meest gewenste samenwerkingsmodel en -schaal. Naar de mening van de 
werkgroep is het initiëren, agenderen, borgen en intensiveren van de regionale samenwerking  een belangrijk 
middel om op een veerkrachtige wijze de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Hiermee wil de werkgroep, in 
gezamenlijkheid, aantoonbare en tastbare resultaten boeken. De werkgroep Netwerkstad Roosendaal en 
Bergen op Zoom vindt het belangrijk dat de beide raden zich uitspreken over de opdracht die de werkgroep aan 
het college wil geven, maar ook over de rol en opdracht aan de werkgroep in deze. 
 
 
Gehanteerde uitgangspunten 
De werkgroep heeft voor zich zelf de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 

a. Legitimatie 
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De ideale schaal van besturen bestaat niet. We zoeken elkaar op, daar waar de ‘netwerkstad’ de juiste schaal is 
om op een effectieve wijze onze doelen te kunnen  bereiken. Van belang is dit te doen vanuit een met elkaar 
onderkend belang. Hierbij valt te denken aan:    

 het delen van ervaringen en kennis; 

 gezamenlijk op zoek gaan naar de rolopvatting binnen verschillend georiënteerde netwerken; 

 het versterken van elkaars kwaliteiten. 
 

b. Strategische oriëntatie  

 We gaan actief op zoek naar afstemmingsmogelijkheden op strategische dossiers die verder reiken 
dan de gemeentegrenzen;  

 Beide steden zijn onderdeel van grotere (netwerk) verbanden in de ‘metropoolregio Brabant en 
Zeeland’;  

 Beide steden maken onderdeel uit van de regio West-Brabant, dat weer onderdeel uitmaakt van de 
Delta Region;  

 Roosendaal en Bergen op Zoom werken samen op meerdere schaalniveaus en met wisselende 
partners1. 

 
 
Focus van de werkgroep 
De werkgroep, die vanuit beide raden hiervoor is ingericht, heeft tot taak: het volgen, bewaken en stimuleren van 
de voortgang van de ingezette samenwerking op strategisch niveau tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. 
Vanuit deze rol kunnen beide commissies eigenstandig of gezamenlijk de raad/raden, (en zo nodig ook het 
college), gevraagd en ongevraagd adviseren.  
 
De focus is primair gericht op twee aspecten / lijnen: 
 

1. Afstemming & gezamenlijke lobby op strategische thema’s  
Waarvoor dit verband de beste schaal is. Het is van belang dat vanuit beide raden (gemeenten) bij de 
visievorming die momenteel in het kader van krachtig bestuur wordt gemaakt, ook nadrukkelijk wordt 
meegenomen waar beide (centrum)gemeenten elkaar, als onderdeel van de netwerksamenwerking, kunnen 
versterken. Die gezamenlijkheid in visie en overeenkomst in belang (‘binding’) kan dan gezamenlijk maar 
ook afzonderlijk gebruikt worden in lobby en positionering. 

 
2. Uitwisseling van kennis en ervaringen en ‘hoe functioneer je als gemeenteraad daarin’  

 
Beide onderwerpen kunnen aanleiding zijn voor het organiseren van werkbezoeken, werkbijeenkomsten, 
informatiebijeenkomsten met stakeholders of intervisiebijeenkomsten. Bijvoorbeeld een gezamenlijke 
werkbijeenkomst met als onderwerp Midsize steden. 
 
 
Aanvullende punten op het gebied van aanpak, taken, rol en ontwikkelpunten 

a. In bijlage 1 treft u de aanbevelingen uit het overdrachtsdossier van beide gemeenten aan. In dit 
document zijn onder andere de rol en taakopvatting van de werkgroep weergegeven. Deze moeten 
binnen de werkgroep verder invulling krijgen. 

b. Aan de portefeuillehouders wordt gevraagd om uiterlijk 1 mei 2016 een werkplan 2016 aan beide 
raden aan te bieden. 

c. Beide gemeenten werken de komende maanden aan een visie op bestuurskracht en regionale 
samenwerking. Hierin worden zowel de aanbevelingen uit het project ‘veerkrachtig bestuur in 
Brabant’ meegenomen, als ook de daarop afgestemde (samenwerkings-)initiatieven op zowel de 
‘noord-zuid-as’ als ook op het niveau van Netwerkstad ‘oost-west-as’. 

                                                      
1 op tactisch/operationeel werken beide gemeenten al samen en onderzoeken zij ook samenwerking met omliggende gemeenten:  

• Bergen op Zoom: trekt op onderdelen samen op met de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen (de Brabantse Wal-gemeenten)   

• Roosendaal: onderzoekt verdere samenwerking binnen De6 (Etten-Leur, Moerdijk, Zundert, Halderberge en Rucphen).  
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d. Zoek verbinding (via Breda) met Brabantstad over inhoudelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. 
Zeker als die samenwerking verder versterkt wordt. Overweeg om hen als partner aan te laten 
sluiten. 

e. Bewaak de voortgang in de samenwerking en informeer hierover de eigen raad. 
 
 
Communicatie  
Om haar taak goed te kunnen vormgeven heeft de raadsledenwerkgroep periodiek overleg met de 
portefeuillehouder – de burgemeesters – over de zaken die spelen rondom Netwerkstad. De 
raadsledenwerkgroep is van mening dat zij vervolgens de taak heeft om de raad geregeld te informeren over de 
wijze waarop zij uitvoering geeft aan haar taak.  
 
 

 
Voorstel 
De raad van de gemeente Roosendaal wordt voorgesteld om: 

1. De beschreven uitgangspunten, focus en taakopvatting van de raadsledenwerkgroep Netwerkstad 
Roosendaal- Bergen op Zoom vast te stellen; 

2. De aanbevelingen uit het overdrachtsdocument uit te werken en de netwerkstadsamenwerking te 
betrekken bij de regionaliseringagenda; 

3. De  portefeuillehouders te verzoeken om uiterlijk 1 mei 2016 een werkplan 2016 aan te bieden, 
gericht op strategische thema’s en voorstellen te doen gericht op de uitwisselig van kennis en 
ervaring; 

4. Voor de zomer 2016 een gezamenlijke werkbijeenkomst te houden als raden en colleges om, aan 
de hand van de studie Midsize Brabant, te komen tot verdere kadering van de gezamenlijke 
opgaven, vanuit ieders eigen subregionale centrumfunctie en als Netwerksamenwerking binnen de 
‘metropoolregio Brabant en Zeeland’;  

5. De reikwijdte van de huidige raadsledenwerkgroep Roosendaal te verbreden naar alle relevante 
stukken, zoals samenwerkingsinitiatieven en ontwikkelingen die voor Roosendaal in het kader van 
regionale samenwerking, op zowel de noord-zuid-as (D6) als ook op de oost-west-as, als relevant 
gezien worden. 

 
 

E.M.J. van Straaten-Noyons                                               de heer C. Gabriels, voorzitter  
griffier                                                                                    
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Concept besluit 

 

Datum 
raadsvergadering: 

   Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Voorzitters werkgroep 
netwerkstad Roosendaal en 
Bergen op Zoom   

  Registratiecode:  

Onderwerp: uitgangspunten, focus en taakopvatting raadsledenwerkgroep Netwerkstad 
Roosendaal-Bergen op Zoom 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, 
 
Gelet op het advies van de werkgroep Netwerkstad Roosendaal Bergen op Zoom d.d. 2 maart 2016 
 
De raad van de gemeente Roosendaal heeft besloten om: 

1. De beschreven uitgangspunten, focus en taakopvatting van de raadsledenwerkgroep Netwerkstad 
Roosendaal- Bergen op Zoom vast te stellen; 

2. De aanbevelingen uit het overdrachtsdocument uit te werken en de netwerkstadsamenwerking te 
betrekken bij de regionaliseringagenda; 

3. De  portefeuillehouders te verzoeken om uiterlijk1mei 2016 een werkplan 2016 aan te bieden, gericht 
op strategische thema’s en voorstellen te doen gericht op de uitwisselig van kennis en ervaring; 

4. Voor de zomer 2016 een gezamenlijke werkbijeenkomst te houden als raden en colleges om, aan de 
hand van de studie Midsize Brabant, te komen tot verdere kadering van de gezamenlijke opgaven, 
vanuit ieders eigen subregionale centrumfunctie en als Netwerksamenwerking binnen de 
‘metropoolregio Brabant en Zeeland’.  

5. De reikwijdte van de huidige raadsledenwerkgroep Roosendaal te verbreden naar alle relevante 
stukken, zoals samenwerkingsinitiatieven en ontwikkelingen die voor Roosendaal in het kader van 
regionale samenwerking, op zowel de noord-zuid as (D6) als ook op de oost-west as, als relevant 
gezien worden. 

 
 

 
E.M.J. van Straaten-Noyons                                               mr. J.M.L Niederer,  
 
 
 
 
Griffier                                                                                    Burgemeester Roosendaal  
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Bijlage 1: Aanbevelingen uit overdrachtsdocument (febr. 2014)  
 
Zorg voor borging  

Het voorzitterschap van de raadsledenwerkgroep wordt afwisselend ingevuld door de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter van Roosendaal en van Bergen op Zoom. Dit duo-voorzitterschap zorgt er voor dat binding 
met de beide raden blijft. De duo-voorzitters vormen een sterk koppel, in samenwerking met de beide 
griffiers. De samenwerking tussen de voorzitters kan geïntensiveerd worden en zij zouden in de toekomst 
vaker met elkaar kunnen optrekken.  
 
Daarnaast verdient het aanbeveling als driehoeken (burgemeesters, secretaris, griffier) van beide 
gemeentes per kwartaal bij elkaar te komen om de stand van zaken m.b.t. de gezamenlijke doelen en 
acties hiervoor af te stemmen.  
 
Ook is een stevigere en constructievere inbedding van de ambtelijke ondersteuning in de werkgroep aan te 
bevelen.  

 
Betrek gemeenteraden  

De raden kunnen meer geactiveerd en betrokken worden bij de Netwerkstad. Dit kan mede worden 
gecreëerd door de gemeenteraden periodiek na iedere bijeenkomst van de raadsledenwerkgroep 
(eenduidig) te informeren.  

 
Maak activiteiten concreet  

Om ‘vaart’ in de samenwerking te houden en meer te komen van ‘praten’ naar doen, is het van belang de 
door de werkgroep te ondernemen acties te concretiseren en in een jaarplanning op te nemen. Een 
belangrijk aspect daarbij is ook om gezamenlijk kennis op te doen en te delen.  

 
Nodig portefeuillehouders uit  

Periodieke terugkoppeling van de burgemeesters wordt door de werkgroep als zeer waardevol ervaren. In 
de nieuwe bestuursperiode zullen de burgemeesters wederom bij de werkgroep aanschuiven en daarna op 
afroep beschikbaar zijn als adviseur/rapporteur.  
 
Ook is het aan te bevelen wethouders ad hoc voor bijeenkomsten van de raadsledenwerkgroep uit te 
nodigen om de werkgroep bij te praten over ‘netwerkdossiers’.  

 
Legitimatie van rol van de commissie  

Bezien moet worden of, en zo ja hoe, de rol van de samenwerking geborgd kan worden, bijvoorbeeld door 
dit in een aparte paragraaf in de begroting op te nemen.  

 
Breng focus aan  

Zorg dat je focus aanbrengt in hetgeen je als netwerksamenwerking wilt uitdragen. 


