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Lopende zaken per portefeuille lprogramma per 18 ianuari
2018
1.

STRATEGIE ALGEMEEN

Het algemeen bestuur heeft op 6 december de tweede Bestuursrapportage 201-7 vastgesteld. RWB
heeft geen afwijkingen van de begroting 201.7 geconstateerd. Ook zijn de kaders voor de concept begroting 20L9 vastgesteld. Met de ontvangen kaders van de gemeenten is rekening gehouden of gemotiveerd aangegeven waarom is afgeweken. De bestuursrapportage en de Kaderbrief zijn aan de
colleges verzonden.

2.

roBBY EN PR/PUBLTC AFFATRS
Zuid-West 380 kV tracé Oost
TenneT publiceert ín het eerste kwartaal van 2018 het eerste projectboek Zuid-West 380kV tracé
Oost van in totaal vier projectboeken. ln Projectboek L staat de verkenning van de opgave centraal. ln
deze fase heeft Tennet de optimalisatieverzoeken op het voorgenomen tracé in samenwerking met
stakeholders en gemeenten geïnventa riseerd.
ln de tweede fase worden alle verzoeken, optimalisatiemogelijkheden en knelpunten verder onderzocht en wordt een eerste afweging gemaakt. ln de afweging worden technische overwegingen, omgevings- en milieuaspecten, landschappelijke overwegingen, maatschappelijk draagvlak en de gevolgen voor vergunbaarheid en kosten meegenomen. Gedurende deze fase worden geleidelijk de mastposities bepaalt, in samenwerking met onder andere perceeleigenaren. Deze fase wordt eind 2019
afgerond met de publicatie van Projectboek 2.
De planstudies Breda (verkabeling Haagse Beemden)en Geertruidenberg (verkabeling Lijn Geertruidenberg- Waalwijk) lopen. Voor de planstudie Moerdijk is op 16 november door de samenwerkende
overheden (waaronder RWB) een startbijeenkomst georganiseerd met al de betrokken partijen. ln
maart 2018 wordt de planstudie Moerdijk naar verwachting afgerond.
Op 27 november is door de samenwerkende overheden (waaronder RWB) een brief naar het ministerie van EZK verstuurd waarin wordt verzocht om eerdere uitkoop van woningen binnen de magneetveldzones mogelijk te maken. ln een korte terugkoppeling tijdens het Breed bestuurlijk overleg van
L2 december gaf EZK aan mogelijke oplossingen hiervoor aan het verkennen te zijn. Daarnaast is in
de brief aandacht gevraagd voor het voorkomen van gesplitste eigendommen bij uitkoop van woningen, verbonden met bedrijven. Ook is gevraagd een passende regeling te treffen voor omwonenden
van een ondergrondse verbinding. Hoewel er sprake is van een magneetveld rondom deze verbindingen, geldt voor omwonenden geen (uitkoop)beleid. RWB houdt een vinger aan de pols bij de uitvoering van het project.

3.

PORTEFEUITLEHOUDERSOVERTEG SOCIAAT ECONOMISCHE ZAKEN

Geen actuele lopende zaken te melden.

4.

PORTEFEUILTEHOUDERSOVERTEG VRIJETIJDSECONOMIE

a.

We Are Food
RWB werkt hard aan de inrichting van de West-Brabantse keuken: Citta Slow in Alphen-Chaam in

augustus en Maand van de Gastvrijheid in december in Breda. Voor deze laatste maand wordt intensief samengewerkt met de NHTV en Visit Brabant. Verder is een projectplan opgesteld door
RWB (aanvalsplan West-Brabant voor de publiekscampagne). Proefmei, Bourgondisch Breda en
Visbakwedstrijden in Woudrichem (laatste nog onder voorbehoud) zijn onze 'parels' voor 20L8.
Door het verbinden van partijen en organiseren vanuit RWB is het enthousiasme bij de organisato-
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b.

c.

d.

e.

5.

ren groot. Op dit moment (begin januari) wordt gewerkt aan het verzamelen van alle food gerelateerde events en initiatieven voor de Publiekscampagne. Dit in samenwerking met de WV's.
Leisure Ontwikkelfonds (LOF)
René Lazeroms (wethouder Rucphen, portefeuillehouder Vrijetijdseconomie) treedt toe tot de
Raad van Deelnemers van de stichting LOF. De gevraagde bijdrage (per brief 28-IL-t7l wordt overgemaakt. House of Leisure neemt acquisitie voor West-Brabant op zich. RWB zorgt voor het informeren van marktpartijen die in aanmerking komen van cofinanciering vanuit de provincie.

WielerplanWest-Brabant
Nieuwe platform (website) wordt eind januari gelanceerd. RWB is opdrachtgever van de website.
¡ Het Wielerplan wordt aangeboden aan o.a. de provincie, DB van RWB en gemeentebesturen.
o Samenwerking (o.a. promotie) tussen grotere toertochten: bijeenkomst op 1-0 januari.
o Oriënterende gespreken gevoerd over NK wielrennen, mogelijkheden voor West-Brabant.
Biesboschjaar2O2l
De scenario/ aanpak voor het Biesboschja ar 2O2L wordt uitgewerkt en 21 februari besproken met
de heer De Kok (bestuurlijk trekker RWB), De Boer en Swinkels. RWB verbindt partijen en voert
een draagvlakonderzoek uit.
Routebureau
Jaarprogramma 2018 Routebureau Brabant krijgt invulling. RWB zorgt voor de uitvoering van het
jaarprogramma door het ontwikkelen en beheren. Een extra bijdrage is gevraagd aan RWB om zo
meer activiteiten (productontwikkeling en promotie) te kunnen uitvoeren. Er wordt gezocht naar
dekking hiervoor uit reguliere middelen.

PORTEFEUITLEHOUDERSOVERLEG ARBEIDSMARKT

a.

Sectorplan
Het sectorplan Techniek en Logistiek heeft van het Ministerie toestemming gekregen om de
einddatum te verleggen van 3L-L2-2017 naar 10-6-20L8. Hiermee is ook de startdatum van de
subsidieperiode met een half jaar opgeschoven. Hierdoor kunnen meer resultaten behaald worden en de middelen meer benut worden. RWB is aanvrager, draagt zorg voor de medefinanciering en de uitvoering van het sectorplan.
Uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogram ma West-Brobont werkt oon morgenl heeft het eerste jaar succesvol
afgerond. Er wordt in januari een rapportage opgesteld met daarin de eerste resultaten. RWB is
eindverandwoordelijk voor het programma en heeft de secretarisrol.
Bestuur Regionaal Werkbedrijf en WSP West-Brabant
Onderstaande West-Brabantse bedrijven zijn op L3 december door de provincie benoemd tot
Brabants Besten. Het zijn voorbeelden van bedrijven die sociale innovatie hoog in het vaandel
hebben staan. Het bestuur Regionaal Werkbedrijf en het Werkgeversservicepunt West-Brabant
gaan met hen in gesprek voor mogelijke samenwerking. Dit zijn:
. CM Telecom, Breda

b.

c.

r
o
o
o

Gova BV, Nispen
Van lersel Geveltechniek, Made
De Krom Bestratingen, Etten-Leur
Opera Electrical Engineering & Manufacturing, Made.
RWB is secretaris van het regionaal werkbedrijf.
- Project samenwerking GGZ en Werk& lnkomen
Er worden afspraken gemaakt in de samenwerking tussen GGZ en gemeenten, afdelingen
Werk&lnkomen om mensen met psychische problemen sneller/ effectiever naar werk te
helpen.
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Lobbyagenda bestuur Regionaal Werkbedrijf
Het bestuur Regionaal Werkbedrijf wil een lobbyagenda opstellen vanuit de participatiewet.
Dit komt op de agenda van het Poho arbeidsmarkt.
Er is een brief naar het ministerie verstuurd namens de West-Brabantse gemeenten over de
gevolgen van invoering loondispensatie.

6.

PORTEFEUILTEHOUDERSOVERTEG DUURZAAMHEID

a.

Regionale Energiestrategie West-Brabant
De regionale Energiestrategie is in november aangeboden aan alle betrokkenen en is te vinden
op www.energietransitiewb.nl. Het beroepsonderwijs in de regio is gevraagd om hun rol in de
energietransitie op te pakken. Het gaat dan over:
o Het ontwikkelen, bouwen, installeren, adviseren over besparingsmogelijkheden en duurzame
energieopwekking (zonnepanelen en windmolens) gaat veel denkkracht en "handjes" vragen.
Er komt behoefte aan meer installateurs, bouwers, adviseurs, ontwerpers die de energietran-

¡

sitie letterlijk mogelijk maken.
Aardgas is in 2050 niet meer onze bron van verwarming. Om dat mogelijk te maken, moeten
we technisch, organisatorisch en financieel andere werkwijzen en processen doorlopen. Dit
vraagt om innovatie en om nieuwe kennis.

De regiegroep heeft de strategie aangeboden aan het DB van RWB, inclusief een vraag om on-

dersteuning bij de implementatie van de strategie. Dit staat op 8 februari op de agenda van het
DB.

De onderwerpen die door RWB worden opgepakt in de eerste helft van 2018:

1. Starten werkgroepen met het rijk, provincie, regio en ondernemers/markt gaan nadenken

2.
3.
4.
5.

b.

c.

over de transitiepaden Hoge Temperatuur en Mobiliteit waarvan is gesteld dat dit binnen de
regio niet oplosbaar is.
Borging van Energiestrategie bij de gemeentelijke overheden (hoe loopt dat en wat moeten
we daar nog voor doen).
Besparingsopgave (hoe gaan we dit vormgeven / welke partners).
Bewustwordingsopgave (hoe gaan we die vormgeven / welke partners).

Meepraten over de opgave van Energie uit het regeerakkoord.
Bestuurlijk platform Ons 2050
De regiegroep vanuit de pilot gaat in 2018 door als bestuurlijk platform Ons 2050. Een eerste
overleg is gepland in februari. Tijdens dit overleg wordt besproken hoe de samenwerking kan
plaatsvinden met de opgerichte Stichting Support Ons2050. Communicatie over de regionale
energietransitie blijft plaatsvinden met een nieuwsbrief. RWB is secretaris van dit bestuurlijk
platform.
Actietafel Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
Gezamenlijk met de Brabantse Energie Alliantie (BEA) organiseert RWB op L6 januari een actietafel Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed voor alle gemeenten in West-Brabant. De verduurzaming van bestaand vastgoed kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de
CO2-uitstoot door de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de snelheid waarin dit
plaatsvindt achterblijft bij de ambities. Vanuit de visie dat een betere wereld begint bij jezell zijn
alle gemeenten in de regio uitgenodigd om gezamenlijk aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun vastgoed.
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7.

PORTEFEUITTEHOUDERSOVERTEG MOBITITE¡T

a.

b.

Uitkomsten Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit
Het is belangrijk om nu al te starten met voorbereiding van de nieuwe OV concessie voor WestBrabant per 2022. Diverse ontwikkelingen rondom vernieuwing
en verandering van het OV en het maatschappelijk veld moeten
daarin worden meegenomen. Een kopgroep, bestaande uit de
wethouders Zwiers, Kammeijer, Adank, J. de Beer, Van Oosten
en Van Agtmaal gaat hiermee aan de slag. RWB zorgt voor de
voorbereiding met de provincie over de inhoud en de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt op de ontwikkeldag.
De aanwezigen waren verheugd met de behaalde successen in
het BO-MIRT van 6 december. Enkele van de successen waren
de poging om de gedeeltelijke reconstructie van knooppunt
Hooipolder te realiseren zonder vertraging in de huidige tracéprocedure voor de verbreding van de A27 voor de aanleg nieuwe bruggen. De startbeslissing
wordt in 2018 genomen voor de MIRT-verkenning 458 Breda-Tilburg. En dat het min¡sterie l&W
de intentie heeft uitgesproken om de verbetering van de verbinding Roosendaal - Antwerpen ui-

terlijk 2020 te realiseren.
ln het tweede gedeelte hebben alle bestuurders in de werkateliers gesproken over de onlangs
gerealiseerde Ruimtelijke Economische Agenda West-Brabant/Hart van Brabant en de MIRTstudie Corridor Zuid. Eeníeder onderschreef het belang om onze regionale economische ontwikkelingen en prioritaire opgaven op het gebied van Ruimte en Mobiliteit in zowel de agenda als
de studie zo goed mogelijk te incorporeren.
Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP)2018
De portefeuillehouders Mobiliteit en de Provincie Noord-Brabant zijn akkoord met het Regionaal
Uitvoeringsprogramma 20L8 om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren. Dit regionale uitvoeringsprogramma bevat projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren, projecten gericht
op de verkeersveiligheid en het gedrag in het verkeer. De kosten van deze maatregelen bedragen samen meer dan € 6 miljoen. De provincie stelt hiervoor ruim € 3,2 miljoen subsidie in het
vooruitzicht. De overige kosten betalen de gemeenten. De gemeenten in West-Brabant investeren meer dan € 4,8 miljoen in projecten díe de verkeersinfrastructuur verbeteren. Een aantal
projecten is al in uitvoering. RWB heeft een coördinerende rol en is aan zet bij het organiseren
van de toetscom missies.

8.

PORTEFEUTTTEHOUDERSOVERLEG RO/WONEN

a.

Ruimtelijkekwaliteit

o

o

Regionale vaarwegen
Tijdens de regionale Ontwikkeldag is afgesproken dat RWB en de provincie samen een bestuursopdracht formuleren voor het ontwikkelen van een integrale visie op de regionale
vaarwegen. Afspraken uit het verleden vanuit de Agenda van Brabant moeten hierin goed
worden meegenomen en geregeld. De wens is geuit om hier tijdens de portefeuillehoudersoverleggen RO en mobiliteit op 28 februari op terug te komen zodat de opdracht zo snel mo-

gelijk kan starten.

Ruimtelijkeadaptatie
Overeenkomstig de afspraak in de regionale ontwikkeldag is de regio West-Brabant bij de
VNG aangemeld als centraal aanspreekpunt voor ruimtelijke adaptatie in West-Brabant, met
aandacht voor de samenwerking met de Samenwerking Water West-Brabant (SWWB). RWB
en Waterschap Brabantse Delta werken aan een overdrachtsdocument met daarin de ambities op korte en lange termijn.
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.

Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant
Het dagelijks bestuur heeft op 23 november ingestemd met de projectdefinítíe "Natuurnetwerk West-Brabant". Dit vormt de eerste stap in de uitwerking van deze afspraak die met GS
Brabant is gemaakt. RWB gaat met de gemeenten na op welke wijze de realisering van de
Ecologische Verbindingszones (EVZ's) een versnelling kan krijgen. Dit moet uitmonden in een
regiobod wat West-Brabant op 28 februari aanbiedt aan gedeputeerde Van den Hout. Resultaat moet zijn dat voor het bod Natuurnetwerk West-Brabant, vanuit het Groen Ontwikkelfonds Braba nt75% subsidie verkregen wordt. Wethouders De Beer (Breda), Theunis
(Roosendaal) en Lepolder (Steenbergen) zijn de bestuurlijk trekkers.

b.

Wonen
Op 30 november 20L7 doet het Platform Wonen enkele suggesties voor een centraal thema voor
het Bouwberaad 2018. Terugkijkend op het Bouwberaad 2017 adviseert het platform het programma van het Bouwberaad 2018 wat interactiever van opzet en compacter te maken en daarbij meer ruimte in te bouwen voor het netwerken. Tijdens het Bouwberaad 2OL7 is met het onderwijsveld, installateurs en de industríe afgesproken om te verkennen hoe we de regionale woningvoorraad volhoudbaar kunnen maken. ln het eerste kwartaal van 201-8 wordt hiertoe met
RWB een eerste aanzet gegeven.

Daarnaast constateert het platform dat de focus bij Wonen is veranderd; tijdens de Ontwikkeldagen (voorheen RRO) komen de thema's van RO-Wonen, Mobiliteit en Economie integraal aan
bod. Deze 360 graden benadering maakt dat voor het platform een grotere rol is weggelegd.
Daarom besluit het platform in het vervolg alle wethouders Wonen - tot op heden waren vijf
wethouders Wonen lid van het platform - voor de overleggen van het platform uit te nodigen.
De wethouders worden vanaf nu op de ledenlijst geplaatst en ontvangen een eerste uitnodiging

c.

9.

voor het Platform Wonen van L5 maart dat door RWB wordt georganiseerd. RWB heeft tevens
een secretarisrol.
Arbeidsmigranten
Nadat het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen half oktober akkoord
was gegaan, stond op 1"3 december het concept projectplan 'Basis op orde voor (buitenlands)
arbeidspotentieel'geagendeerd tijdens het portefeuillehoudersoverleg Economie. Na een schriftelijke consultatie wordt het concept projectplan, dat is opgesteld door RWB, geagendeerd voor
het overleg van de Commissie van Advies EZ, Arbeidsmarkt en Vrijetijdseconomie op 1 maart.

ZORG, WELZIJN, ONDERWIJS

Het portefeuillehoudersoverleg ZWO vergaarde op 7 december veel kennis over de aanpak van
laaggeletterdheid in onze regio. Hoe belangrijk die aanpak is bleek uit het gesprek dat Miriam
Haagh, wethouder Breda, voerde met twee taalambassadeurs. Vanuit verschillende achtergronden
(laaggeletterde autochtoon en Syrische vluchtelinge) en aanleidingen ("nooit te oud om te leren",
"bijbenen kinderen", "meedoen in de samenleving") zijnzlj bij het Taalhuis terecht gekomen. Het
kunnen spreken en schrijven van de Nederlandse taal is voor hen een enorme verrijking. Het geeft
hen zelfuertrouwen, zelfstandigheid en sociale contacten. Binnen het Taalhuis werken verschillende
partijen, zoals bibliotheken en Kellebeek College samen. Het Taalhuis biedt maatwerk per leerling.
ln de 16 aangesloten gemeenten zijn inmiddels Taalhuizen of Taalpunten georganiseerd. De
instroom van vluchtelingen in de taalcursussen is geborgd; autochtone laaggeletterden hebben
vaak veel schroom te overwinnen om zich voor taalles aan te melden. Prof. dr. Maurice de Greef
duidde het probleem nog nader: de aanwezige sociale ongelijkheid, de toename van
ongeletterdheid en de slechtere gezondheid, arbeids- en maatschappelijke participatíe van

laaggeletterden en laagopgeleiden. Hij presenteert de resultaten van een europees
benchmarkonderzoek dat hij heeft uitgevoerd. De aanpak in West-Brabant springt er in positieve zin
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uit, is aangetoond effectief. Hij houdt een pleidooi voor een stevige, structurele inzet op
taalonderwijs. Ook qua maatschappelijke kosten is dit absoluut de moeite waard. Op een later moment zullen de gemeenten besluiten nemen over het vervolg van de aanpak laaggeletterdheid.
RWB heeft een platformrol en is secretaris van de bestuurlijke klankbordgroep.
Hierna volgden uiteenlopende bijdragen over versterking van "sociale Veerkracht" in onze regio:
Gedeputeerde Henri Swinkels lichtte aanleiding en doel toe: alle Brabanders delen in en dragen
bij aan de goede kwaliteit van leven in de provincie. Met de monitor Sociale Veerkracht is de
stand van zaken in beeld gebracht. ln West-Brabant en in de midsize steden is het wat minder
gesteld met de sociale veerkracht, dus dit zijn aandachtsgebieden in de provinciale aanpak. Die

o

o

aanpak kent drie, elkaar deels overlappende, elementen: maatschappelijke/gemeentelijke initiatieven, lerend netwerk en impactmonitoring/kennisontwikkeling. Partnerschap staat centraal, de provincie neemt beslist geen initiatieven over, en komt ook niet met grote financiële
bijdragen over de brug. Veel kennisinstellingen partic¡peren in het provinciale netwerk.
Mark Neefs van Zorgbelang ging in op het project "Ouderen digitaal de deur uit" toe dat onder
de vlag van het provinciale programma Sociale Veerkracht

wordt uitgevoerd. Vrijwilligers ver-

wijzen ouderen door naar het Taalhuis om hun (digitale) vaardigheden te ontwikkelen. Vrijwilligers worden getraind om beperkte aanwezígheid van basisvaardigheden te onderkennen
lke Kroesbergen van de GGD brengt het project "Kwetsbaar Brabant" voor het voetlicht. Bij dit
project werken de drie Brabantse GGD-en, de academische werkplaats Tranzo, Universiteit Tilburg, RIVM, Telos en PON s amen. Doelgroep zijn de kwetsbaren in de samenleving, waarbij
vaak een samenloop van problematiek aan de hand is. De eerste fase (201-7) is het verrijken

¡

van de data van de monitor Sociale veerkracht met gezondheidsinformatie. Een aantal Brabantse gemeenten, waaronder Etten-Leur, is bij het project betrokken, maar op de site
www.kwetsbaarbrabant.nl zijn de resultaten op wijkniveau voor alle gemeenten beschikbaar.
ln de volgende fasen (2018) gaat het via "dialoog" naar "doen". Bedoeling is een handelingsperspectief te bieden en via actiebegeleidend onderzoek initiatieven te versterken en vervolgens de leerpunten met elkaar te delen. Etten-Leur wil ook graag deze volgende fase ingaan,

o

andere West-Brabantse gemeenten zijn welkom om aan te sluiten.
carin Rots, eveneens van GGD West-Brabant, voert het woord over camping Kafka. Dit project,
geïnitieerd door de Academie voor Beeldvorming, zoomt in op de bewoners van campings.
Door middel van creatief opgezette dialoogsessies wordt de problematiek van de diverse bewonersgroepen (van alternatieve woonvormen, permanente recreanten, vastgelopen mensen,
arbeidsmigranten) letterlijk in beeld gebracht. Het laat zien dat er dringend aandacht nodig is
voor de kwetsbare bewoners. Deze bevinden zich door alle regelgeving en bureaucratie in een
kafkaiaanse situatie. lnzet van gemeenten is nodig om problemen in beeld te krijgen en op te
lossen.

10.

KLEINSCHATIG COTTECTIEF VERVOER

De bestuurscommissie KCV liet zich op 6 december informeren over de kijk van de huidige op-

drachtnemer van het deeltaxivervoer op het functioneren van de uitvoering en op de mogelijkheden van bundeling van vervoersstromen. De bestuurscommissie besloot over de inzet van de provinciale OV-samenwerkingsbijdrage in 2018. Het stimuleren van het gebruik van vervoersalternatieven (zoals de stads-, streek- en buurtbus) is opnieuw speerpunt. Zowel lokaal als regionaal komen
hier middelen voor beschikbaar. Omdat de OV-samenwerkingsbijdrage sterk daalt, (van 8 ton in
2OL7 naar 4 ton € in 2013) zijn de mogelijkheden wel beperkter dan voorheen. Daarom heeft de bestuurscommissie grenzen gesteld aan de te verkrijgen bijdrage per gemeente/project en worden
ook de regionale projecten afgeschaald. RWB heeft de platformrol en geeft advies aan de bestuurscommissie
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