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Datum:

Gemeente

o(}senR daal Raadsmededeling

Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Hans Verbraak

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Onderwerp: Werkbezoek burgemeester en wethouder Hans Verbraak aan beurs Transportlogistic in
München

Bijlage: 1"

lnleiding
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN zal samen met ondernemers voor de eerste maal de
regio West-Brabant promoten op de belangrijkste logistieke beurs ter wereld, de Transportlogistic in
München. Bestuurlijke aanwezigheid vanuit Roosendaal als logistieke hotspot (wethouder Verbraak)
en aanwezigheid van burgemeester Niederer in zijn rol als regionaal trekker Logistiek is daarbij
gewenst op 1-0 mei 2O17. Er zal tevens bestuurlijke vertegenwoordiging aanwezig zijn vanuit de
gemeenten Breda, Oosterhout en Moerdijk

lnformatie
De gemeente Roosendaal heeft een centrale positie in de samenwerking in West-Brabant op het
gebied van logistiek. Het Centrum voor Mobiliteit en Logistiek te Roosendaal vormt de verbinding in
de samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid. Het centrum zal nadrukkelijk
geprofileerd worden tijdens de beurs. Ook het Logistiek Platform Roosendaal zal op de beurs
gepresenteerd worden. Het doel is om de regio en Roosendaal te promoten en nieuwe, zakelijke
relaties te binden aan West-Brabant. De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het onderwijs,
bedrijfsleven en overheid versterkt deze doelstelling.

Tijdens het werkbezoek wordt gestart met pitches verzorgd door Brabanste starters, gevolgd door een
rondgang op de beurs waarbij naast de gezamenlijke West-Brabantse stand ook enkele grote
Brabanste logistieke ondernemingen worden bezocht die met een eigen stand aanwezig zijn.
Later op de middag volgt een seminar over innovatie in de logistiek, in aanwezigheid van o.a. de

consul-generaal en de gedeputeerde Economie (Bert Pauli). Het werkbezoek wordt afgesloten met
een netwerkbijeenkomst.

Consequenties
De reis- en verblijfskosten van dit werkbezoek van wethouder Verbraak zijn voor rekening van de
gemeente en worden gedekt uit het budget bestuurskosten. De reis- en verblijfskosten van
burgemeester Niederer worden betaald door REWIN.

Communicatie
Na de beurs zal via de nieuwsbrief Roosendaal Werkt gecommuniceerd worden, in nauwe
samenwerking met REWIN.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wetho
De secreta
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Gericht op promotie logístiek in Brabant voor alle bezoekers en netwerken
voor Brabanders

Aparte zaal gehuurd in nabijheid WB stand

Bestuurders uit heel Brabant aanwezig, incl

- Consul-generaal Peter Vermeij

- Gedeputeerde B. Pauli

Programma:

- 10.30-11.30: Presentatie start-ups aan bestuurders

- 11.30-13.30: lnformele lunch met bestuurders

- 13.30-15.00: Gezamenlijke rondgang over beurs naar Brabantse stands (E. van Wijk,
.lan de Rijk, Van de Bosch etc)

- 15.00-16.00: Seminar over Logistiek in Brabant: lnnovatie/ Digitalisering en
Logistiek {heort of smart solutions)

- 16.00-18.00:Netwerkbijeenkomst in West-Brabantse stand met alle

Brabantse bezoekers
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