Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Bij brief van 2 oktober 2017 verzoekt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Regio West-Brabant (verder GR RWB) ons college om in te stemmen met de Eerste wijziging van de
GR RWB.
Sinds 2011 werken 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen samen in de Regio West-Brabant
(RWB). In 2016 en 2017 is gewerkt aan de doorontwikkeling. Volgend op dit besluit over
doorontwikkeling van de RWB is het nodig de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Tevens
zijn (voornamelijk technische) aanpassingen noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling in
overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en de Nota
Verbonden Partijen. Een overzicht van de wijzigingen is in de bijlage gevoegd.
Beoogd effect
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de gekozen focus op Economische Structuurversterking,
inclusief de randvoorwaarden die daarvoor op het terrein van Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en
Mobiliteit nodig zijn. Ook sluit dit aan op de doorontwikkeling van Rewin en de Strategic Board, wat
uiteindelijk moet leiden tot een triple helix gedragen regionaal ontwikkelsysteem. Verder wordt de GR
RWB in overeenstemming gebracht met geldende wet- en regelgeving.

Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid
Met de doorontwikkeling is gekozen voor een focus op economische structuurversterking. Ook zijn
verschillende aanpassingen in de bestuurlijke organisatie doorgevoerd. Met deze wijziging wordt de
formele regeling in lijn gebracht met dit bestuurlijk besluit.

1.2 De voorgestelde wijzigingen maken de regeling “doorontwikkelingsproof”
De voorgestelde wijzigingen komen voort uit de gemaakte keuzes tijdens het doorontwikkelingsproces. De belangrijkste wijzigingen zijn:
a. Economische zaken, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid zijn de vier
belangen, die op basis van de doorontwikkeling worden vastgelegd;
b. Andere belangen kunnen ook behartigd worden, maar vragen om specifieke besluiten van de
colleges;
c. Die andere belangen kunnen als collectieve of als facultatieve taken opgepakt worden.
Afspraken over collectieve taken gaan de colleges aan voor een periode van vier jaar.
Collectieve taken worden door de RWB uitgevoerd als tweederde van de colleges,
vertegenwoordigend tweederde van de inwoners, dit wil. Collectieve taken worden door alle
deelnemers gedragen. Facultatieve taken zijn taken waarvan een beperkt aantal gemeenten
deze door de RWB wil laten behartigen. Deze komen voor rekening van de betreffende
deelnemende gemeenten.
d. Ieder college levert één lid van het algemeen bestuur. Op verzoek van achttien gemeenten
(Breda heeft zich onthouden) staat in de regeling dat Breda de voorzitter levert. Om de
onafhankelijke positie van de voorzitter te borgen, levert Breda daarnaast nog een lid uit haar
college voor het algemeen bestuur. De voorzitter en het andere lid uit Breda hebben ieder één
stem in het algemeen bestuur, de overige leden hebben ieder twee stemmen.
e. Het dagelijks bestuur van de RWB heet voortaan “strategisch beraad”. Het bestaat uit
maximaal zes leden die uit het algemeen bestuur aangewezen worden en uit de vier
voorzitters van de vaste adviescommissies Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling,
Arbeidsmarktbeleid en Mobiliteit. Een belangrijke rol van het Strategisch Beraad is het zorg
dragen voor de integraliteit van adviezen.
f. Het voorstel aan het algemeen bestuur dat vierjaarlijks opgesteld wordt voor het economisch
ambitieprogramma (zijnde de nieuwe strategische agenda voor de regio) wordt acht weken
voor de behandeling in het algemeen bestuur aan de colleges toegezonden. Zij zijn
verantwoordelijk voor het betrekken van hun gemeenteraad bij het bepalen van het standpunt
hierover in de vergadering van het algemeen bestuur.
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1.3 De voorgestelde wijzigingen maken de regeling juridisch correct
Met deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling voldoet de regeling aan de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Kanttekeningen
De GR RWB kan pas worden gewijzigd wanneer de deelnemende gemeenten eensluidend besluiten
tot wijziging van de regeling.
Financiën
Geen.
Communicatie
Zodra tot wijziging van de regeling in het gemeenschappelijk orgaan is besloten, zal bekendmaking
plaatsvinden zoals in de GR RWB is voorgeschreven.
Vervolg
Het voorliggende voorstel dient door de deelnemende colleges te worden vastgesteld, maar gelet op
het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dienen wij daarvoor wel de
toestemming van uw gemeenteraad te krijgen. Na verkregen toestemming kunnen wij een definitief
besluit tot wijziging nemen
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