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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,
Door de Rabobank is een regioscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste (regionale)
vraagstukken en bestaande initiatieven en anderzijds om het leggen van de basis voor draagvlak.
De regio West-Brabant West kenmerkt zich als Transitieregio waar de traditioneel sterke
economische activiteiten en werkgelegenheid onder druk staan. Maar de regio wil een kernregio
worden. Een regio met een sterk groeiende economie en werkgelegenheid. Met een hoge
concentratie van economische activiteiten en bevolkingsconcentratie.
Voor de transformatie naar een kernregio met specifieke speerpunten is het nodig regionaal beleid te
ontwikkelen, gebaseerd op het DNA en bestaande sterke economische activiteiten.

ln het bestuursakkoord 2018-2022 is de ambitie om te komen tot één agenda en acties om de
samenwerking tussen Roosendaal en Bergen op Zoom concreet vorm te geven.
Tijdens een interactieve online bijeenkomst van Samen Stadje Sterker, Rabobank Zuidwest-Brabant,
gemeente Bergen op Zoom en gemeente Roosendaal op 24 november j.1., zijn de kansen en
uitdagingen besproken die uit de regioscan naar voren komen.
Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA-fractie de volgende vragen:
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Onderschrijft het college de ambitie de regio West-Brabant te transformeren naar een
kernregio?
Staat het college achter het initiatief om een agenda met ambities voor West-Brabant uít te
werken?
Gaat u hiervoor actief participatie door gemeenten en andere organisaties stimuleren?
Welke voorwaarden stelt u hieraan / wat heeft u hiervoor nodig?
Voor de transformatie naar een kernregio met specifieke speerpunten is het nodig regionaal
beleid te ontwikkelen. Gaat u dit doen zo ja op welke termijn en op welke wiize?
Afgelopen week heeft uw college tijdens een themabijeenkomst een presentatie gehouden
over Sterke Steden. Hoe kunnen de regioscan en Sterke Steden elkaar versterken? Hoe gaat u
e.e.a. integreren? Graag uw visie en aanpak met daarbij uw uitgangspunten.
Gaat u samen een agenda voor maatschappelijke opgave maken? Zo ja op welke wijze? Gaat
u daarbij ook bijvoorbeeld 'tafels' voor ontmoetingen organiseren?
Deelt het college de analyse van de regioscan? Waarom wel of niet?
Ziet het college urgentie om te handelen, handelingspersperspectief?
Gaat u er daadwerkelijk mee aan de slag, neemt u dus de handschoen op, gaat u als college
tegenwicht bieden tegen Breda?
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Gaat u een agenda opstellen, gaat u een missie gedreven aanpak volgen? Waar kan de Raad
op rekenen en wanneer

Namens de fractie van PvdA,
Paul Klaver

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

De antwoorden op vorenstaande vragen zijn als volgt geformuleerd.

ad.1)
De regio W-Brabant (RWB) richt zich met haar Actieprogramma 2019-2023 vooral op ontwikkelen van
de agglomeratie kracht en innovatie kracht. En richt zich daarmee vooral op verdere ontwikkeling,
innovatie en verduurzaming van de top-sectoren Maintenance, Logistiek en Agrofood, maar ook op de
cross-over van Chemie en Agrofood de Biobased economy (BBE).

ad.2)
Het college heeft reeds in 2019 de economische ambities van de regio onderschreven en ondersteunt
het regionaal economische programma en hieraan gelieerde innovaties in het bedrijfsleven samen
met het onderwijs door ondermeer het initieren van campussen en verregaande
sa me nwe rki ng sverb a n d e n.

ad. 3)
Zoals bekend wordt dit al binnen de regio gestimuleerd.

ad.4)
Bedrijfsleven en onderwijs zijn aan zet in d.m.v. een hechte samenwerking te komen tot innovaties
binnen de sectoren, verduurzaming en productontwikkeling. Gemeenten moet ruimte creéren voor
ontmoeting, overlegtafels en campus-vorming. lnnovatíe, samenwerking en afstemming fussen
bedrijfsleven en onderwijs wordt zodoende op meerdere niveaus gestimuleerd.
ad. 5)
De regionale beleidskaders zijn reeds ontwikkeld en het regionale Actieprogramma 2019-2023 RWB
is hier op geënt. Ook met de introductie van de regionale Economic Board W-Brabant (EBWB),
samengesteld vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, is er een belangrijk orgaan om ook op
provinciaal en op landelijk niveau de regionale belangen te behartigen.
ad. 6)
De regionale opgave Sterke Sfeden is mede gebaseerd op tal van onderzoeksresultaten en ambities.
De accenten binnen de opgave liggen vooral op de stedelijke transformaties, voorzieningenniveau op
orde brengen en gebruik maken van de onderlinge complementariteit tussen de steden onderling.
Ook het verbeteren van de bereikbaarheid en het stimuleren van economische ontwikkelingen binnen
de 5 betrokken gemeenten en daarbuiten (denk o.a. aan Aviolanda, Agrofood/AFC Prinsenland, en
haven MoerdijWLPM), arbeidsmarkt/ werkgelegenheid irt. onderwijs zijn belangñjke speerpunten.

ad.7)

De regionale opgave Sferke sfeden wordt onderdeel van de Samenwerkingsagenda fussen RWB en
de provincie Noord-Brabant. De bedoeling is dat op basrs van de agenda de provincie zich
committeert aan de opgaves. Dit gebeurt niet alleen door middel van een bijdrage aan kennis,
cofinanciering en belangenbehartiging/lobby richting Rijk en andere partijen, maar ook in hert sluiten
van samenwerkings- overeenkomsfen fussen provincie en gemeenten.
ad. 8)
De analyse wordt zeker gedeeld en ligt in het verlengde van een eerder uitgevoerde economische
analyse van de gehele regio, die werd uitgevoerd door professor Tordoir in 2018-2019.

ad.9)
De urgentie tot handelen wordt eveneens onderschreven en is zowel binnen de regio als de
gemeente Roosendaal een belangrijke onderlegger voor de opdracht Sterke Steden, Omgevingsvisie
en de Toekomstverkenning om de koers voor onze gemeente te bepalen.

ad.10)
Zoals in het antwoord van vraag I al blijkt is het college er alvolop mee aan de slag. Daarbijzullen
we vooral de accenten leggen op onze lokale ruimtelijk economische en maatschappelijke opgaves.
Daarnaast zullen we onder meer onze regionale knooppuntpositie als gemeente verder verstevigen
binnen zowel de Sfeden-as, waaronder Breda, als onze positie binnen de Vlaams Nederlandse delta.

ad.11)
Zie antwoord vraag 9.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris,

De

