
  

 

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
 
Zoals uw raad bekend is, maakt de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio West-Brabant (RWB) 
een doorontwikkeling door. In vervolg op een netwerkbijeenkomst in oktober 2016 van de colleges van 
de deelnemende gemeenten hebben de bestuurlijke trekkers van de “Doorontwikkeling RWB”  een 
voorstel aan het algemeen bestuur opgesteld. Dit voorstel zal ter vaststelling worden geagendeerd 
voor de vergadering van het algemeen bestuur op 23 maart a.s. In deze vergadering wordt het college 
van Roosendaal vertegenwoordigd door burgemeester mr. J.M.L. Niederer. 
 
Uw raad heeft op grond van de door de colleges van de deelnemende gemeenten aangegane 
gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een zienswijze te geven ten aanzien van voorstellen 
die betrekking hebben op de strategische agenda en de begroting van de RWB. Tevens dient uw raad 
door het college om toestemming te worden gevraagd bij het eventueel wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling RWB. Deze toestemming mag slechts worden onthouden indien de 
wijziging in strijd is met het recht of algemeen belang (artikel 1  lid 3 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen). Het thans voorliggend voorstel in het kader van de doorontwikkeling zal, bij vaststelling 
hiervan door het algemeen bestuur van de RWB, uiteindelijk moeten leiden tot wijziging van de 
onderliggende gemeenschappelijke regeling door de colleges van de deelnemende gemeenten. 
Uiteraard zal in dat geval uw raad hiervoor om de benodigde toestemming worden gevraagd. Ter 
voorbereiding op de besluitvorming in het Algemeen Bestuur informeren wij uw raad hierbij niet alleen 
over dit voorstel maar wordt deze ook ter consultatie, mede gelet op de rol van uw raad in het verdere 
proces (benodigde toestemming raad wijziging GR RWB), aan uw raad voorgelegd. 
 
Beoogd effect 
 
Het thans voorliggend voorstel heeft onder meer betrekking op de toekomstige focus van de 
samenwerking. Gekozen wordt voor een focus op de economische-ruimtelijke structuurversterking. 
Om te komen tot een goede doorvoering van het voorstel is het van groot belang dat hiervoor  
draagvlak is binnen de colleges en raden van de deelnemende gemeenten. Immers, hernieuwde 
focus en daarmee een aangescherpte opgave van de RWB leidt veelal tot nieuwe voorstellen, 
waarvoor goedkeuring zal worden gevraagd aan colleges en/of raden van de deelnemende 
gemeenten. In ieder geval zullen wij uw raad naar verwachting in de tweede helft van dit jaar om de 
benodigde toestemming vragen om onderliggende GR te wijzigen. 
  
Het ter consultatie voorleggen van het voorstel van het dagelijks bestuur van de RWB aan uw raad 
leidt tot vergroting van het hiervoor gewenste draagvlak ten aanzien van de voorgestelde 
doorontwikkeling van de RWB.  
 
Argumenten 
 
1.1 Focus RWB economisch-ruimtelijke structuurversterking 

 
Regionale economische-ruimtelijke taken zijn taken waarbij het zwaartepunt op regionaal niveau ligt. 
Daar moet centrale sturing op plaatsvinden, zowel in regie als in uitvoering. Bij andere taken ligt het 
zwaartepunt vaak op een ander schaalniveau, bij subregio’s of bij lokale overheden. De toevoegde rol 
van regionale samenwerking zit vooral in de rol van intermediair tussen gemeenten, hogere 
overheden, andere netwerkspelers of spelers. Deze rol draagt bij aan vernieuwing, afstemming en 
kennisdeling. 
 
1.2. Borging strategische samenwerking 
 
Waar strategische samenwerking nu niet is geborgd wordt in het voorstel van het dagelijks bestuur 
van de RWB nadrukkelijk de binding gelegd tussen overheid, ondernemers en kennisinstituten. 
 
 
 
1.3 Verbetering afstemming inhoudelijke doelen aan de beschikbare middelen 
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In het voorstel van het dagelijks bestuur van de RWB wordt in plaats van een dagelijks bestuur een 
strategisch beraad ingesteld. Hierin nemen, naast de voorzitter en drie gemeentelijke bestuurders 
(boegbeelden van de topsectoren), zitting de voorzitters van de vaste adviescommissies. Hiermee 
vindt een verbetering plaats van de koppeling van doelen aan beschikbare middelen. Inhoudelijke 
discussies vinden nu vooral plaats in de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s). Besluitvorming over 
middelen vindt nu vooral plaats in het dagelijks- en algemeen bestuur. 
 
2.1 Voortgang proces doorontwikkeling 
 
Gelet op de rol van uw raad in het verdere proces, waaronder in ieder geval begrepen de benodigde 
toestemming raad wijziging GR RWB, is het van belang dat het voorstel van het dagelijks bestuur 
RWB, inzake de doorontwikkeling van de RWB, ter consultatie aan uw raad wordt voorgelegd. 
 
Kanttekeningen 
 
Het niet doorvoeren van de voorgestelde veranderingen ten aanzien van de RWB in het kader van de 
doorontwikkeling is het onthouden van de noodzakelijke veranderingen om in regionaal verband goed 
te kunnen inspelen op de veranderingen die gaande zijn. Te denken valt aan globalisering, 
verduurzaming en technologische ontwikkelingen. 
 
Financiën 
 
N.v.t. 
 
Communicatie 
 
N.v.t. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van het voorstel van het dagelijks bestuur RWB door het algemeen bestuur RWB op 
23 maart a.s. zijn de volgende acties als volgt in tijd gepland: 
 

- 22 juni 2017   vaststelling concept gewijzigde GR door dagelijks bestuur   
- Vóór 1 juli 2017  concept gewijzigde GR voor zienswijze naar colleges 
- 21 september 2017  behandeling zienswijzen in dagelijks bestuur 
- 1 oktober 2017   verzending voorstel aan colleges tot aanpassing GR , na verkregen  

   toestemming vragen raad  
- 1 januari 2018  besluitvorming gemeenten afgerond 
- dec2017/jan2018 uitwerking collectief en facultatief pakket door poho’s 
- mei 2018   nieuwe colleges besluiten deelname collectief en facultatief pakket 
- september 2018 gevolgen verwerken in 2e Berap 2018 
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