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Roosendaalselljst

24-uursvraag commissie Bestuur

Aan: College van B&W

Datum: 15 augustus 2015

Betreft: toekomstvisie / zelfstandig of herindeling

Onderstaand artikel is een publicatie van het Brabants Dagblad. De fractíe van
de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over:

1. Behoott de gemeente Roosendaal tot de 10olo gemeenten die tijdig (voor 1
juli 2015) heeft laten weten of ze zelfstandig wil blijven?

2. Zo nee, waarom is dit niet gebeurd en gebeurt dit alsnog?
3. Wat islgaat de volledige reactie van het College zijn op deze vraag?
4. Waarom heeft de gemeente Roosendaal haar toekomstvisie niet tijdig

ingestuurd?
5. Gebeurt dit alsnog en zo ja, wanneer?
6. Ziin er vanuit de operatie "veerkrachtig bestuur" nog nieuwe feiten te

melden?
7. Wanneer gaat de gemeente Roosendaal het gesprek aan met GS en met

welke insteek?

Fractie Roosendaalse Líjst, René van Broekhoven en Eric de Regt.

BESTUURSZAKEN

Slechts 10 olo de 66 Brabantse gemeenten heeft voldaan aan de provinciale
opdracht om voor I juli te laten weten of ze zelfstandig willen blijven. Slechts 6
gemeenten stuurden de gevraagde toekomstvisie in.

De 6 gemeenten die hun huiswerk tijdig ínleverden, zijn Landerd, Son en Breugel,
Heusden, Etten-Leur, Veldhoven en Zundert. Andere gemeenten lieten de provincie
weten dat ze meer tijd nodig hebben of stuurden oude rapporten in. Breda en
Drimmelen hebben helemaal niks van zich horen. Van weer 6 andere gemeenten is
al bekend datze gaan fuseren: Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghelgaan op in
Meierijstad; Woudrichem, Werkendam en Aalburg zetten koers naar l Altena-
gemeente.

Gedeputeerde Staten gaan binnenkort het gesprek aan met alle gemeenten. De
provincie startte in 2013 de operatie Veerkrachtig Bestuur met als doel de
gemeenten -in welke vorm dan ook- klaar te stomen voor de toekomst, waarin het
lokaal bestuur veel meer taken krijgt toebedeeld.
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Geachte heer Van Broekhoven en heer De Regt,

Hierbij het antwoord op de door u gestelde vragen:

Vraao 1

Het college heeft middels een brief aan Gedeputeerde Staten (zíe bijlage), tijdig laten
weten na de zomer met een definitieve reactie te komen.

Vraao 2
Zie het antwoord op de vorige vraag.

3&5
Ja, het college heeft aan Gedeputeerde Staten laten weten na de zomeî met een
definitieve reactie te komen. Deze reactie zalin dialoog met uw raad tot stand
komen, om daarna als een gezamenlijke reactie te versturen aan Gedeputeerde
Staten.

Vraaq 4
Het college wil een zorgvuldige reactie geven en daarvoor heeft het college de
resultaten van de verkenningen met D6 afgewacht.

Vraaq 6
Er zijn verder geen nieuwe feiten te melden. Voor de laatste informatie verwijzen wij
u graag naar de website van de provincie Noord-Brabant:
http ://www. braba nt. nl/SubsitesA/eerkrachtiq-Bestu ur.aspx

VraasT
Nadat de gemeente Roosendaal een definitieve reactie heeft gegeven gaan we
graag het gesprek met Gedeputeerde Staten aan. De insteek zal daarb$ zijn dat wij
als gemeente voortdurend bezig zijn met onze bestuurlijke toekomst en daarover ook
in gesprek zijn en blijven met onze (regionale) netwerkpartners. We zetten regionale
samenwerking in als middel om de maatschappelijke opgaven gezamenlijk te kunnen
realiseren. Daarbij is het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners altijd
uitgangspunt.

Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders,

deDe

E Mr. J.M Niederer
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Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord Brabant
t.a.v. mevr. Spierings
Postbus 90151
5200 MC's-Hertogenbosch

contactpersoon : G. Mennen

dooúiesnummer : 0165 579 534

onderuerp :Videoboodschap(Veer)KrachtigBestuur

Roosendaal l 3G06- 2015

ons kenme¡k :

bijlage :

Geachte mevrouw Spierings,

Recent ontvingen wij de videoboodschap en uw vezoek om voor 1 juli te komen met een

toekomstvisie in het kader van (Veer)krachtig bestuur-

De gemeente Roosendaal is voortdurend bezig met haar bestuurlijke toekomst. De ontwikkelingen en

opgaven waar wíj als gemeente mee te maken hebben vragen om regionale netwerken en bundeling

van krachten. Daarover zijn wij dan ook in gesprek met onze (regionale) netwerkpartners.

De termíjn van 1 juli komt voor ons echt te vroeg voor een definitieve reactie. Wij willen een
zorgvuldige reactie geven en hebben daarvoor de resultaten van de verkenningen van de
samenwerking tussen de zogeheten D6-gemeenten (Rucphen, Zundert, Moerdijk, Halderberge,

Etten-Leur, Roosendaal) afgewacht. ln het afgelopen half jaar hebben acht verkenningen
plaatsgevonden op het gebied van verdere grip op samenwerkingsverbanden, regionale sturing op

het sociaaldomein en de operationele taakonderdelen Financiën, P&O, Juridische zaken, Ruimtelijke

ontwikkeling, Veiligheíd Toezicht en Handhaving (WH) en Openbare ruimte. Hierin willen wij de

betreffende gemeenteraden op een zorgvuldíge manier meenemen. Graag komen wij na het
zomerreces bij u terug met een meer definitieve reactie.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De

Kleijnen Mr, J Niederer


