
 
 

 
MOTIE 

 
Gezamenlijke missie-gedreven aanpak van de talent-opgave in West-Brabant-West 

 
De raad van de Gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 25 februari 2021, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over 186-2020 Beantwoording raadsvragen PvdA – Regioscan1. 
 
Overwegende dat: 

• Ondernemen voor Brede Welvaart een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken in West-Brabant-West; 

• Uit studies blijkt dat West-Brabant-West in het bijzonder voor de opgave staat om enkele 
brandende kwesties aan te pakken, zoals het aantrekken, behouden en ontwikkelen van 
talent; 

• Deze talent-opgave een gezamenlijke aanpak vergt van het bedrijfsleven, de 
kennisinstellingen en de overheden in West-Brabant-West. Niemand kan het alleen; 

• De kennisinstellingen en het bedrijfsleven in West-Brabant-West in toenemende mate bereid 
zijn om te komen tot zo’n aanpak en zich hierbij gesteund voelen door SER-Brabant en door 
VNO-NCW en MKB-Nederland (vergelijk de nieuwe visie van VNO-NCW en MKB-Nederland: 
Ondernemen voor Brede Welvaart); 

• Met het oog op de volgende bestuursperiode het dus tijd wordt om voor de talent-opgave 
een gezamenlijke missie-gedreven aanpak te ontwikkelen; 

 
Verzoekt het college om: 

1. Samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, de relevante maatschappelijke 
organisaties en de andere gemeenten in West-Brabant-West te komen tot een missie-
gedreven aanpak van de talent-opgave in dit gebied; 

2. De voorbereidingen voor deze aanpak mogelijk te maken door aan een nader te selecteren 
extern bureau de opdracht te geven om te onderzoeken hoe (a) de missie-gedreven aanpak 
van de talent-opgave kan worden geformuleerd, (b) in het bijzonder het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen willen bijdragen aan deze missie en hun verantwoordelijkheid willen 
nemen, (c) dit alles kan worden uitgewerkt tot een financieel haalbaar uitvoeringsplan; 

3. Samen met andere gemeenten in West-Brabant-West (zo mogelijk met steun van de regio 
West-Brabant en van de Provincie) voor bovengenoemde voorbereidingen een 
subsidiebudget van 100.000 euro beschikbaar te stellen. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 
Namens, 
 
PvdA, Paul Klaver 
 
 
 
 

 
1 https://www.rabobank.nl/images/Regioscan%20West-Brabant%20West_291103351.pdf 
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