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lnleiding
Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke uitdagingen van Brabant is de
provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) eind 2011 gestart met het

traject (Veer)Krachtig bestuur. Dit resulteerde in september 2014 in de visie van de provincie op de
bestuurlijke inrichting van Brabant: 'Leiderschap en dienstbaarheid, samen op weg naar een
(Veer)Krachtig Bestuur'. Op 18 november jl. heeft ons college en uw raad een brief van de provincie

Noord-Brabant ontvangen met een nadere toelichting op het vervolgproces (zie bijlage 1).

Doel
Uw raad informeren over de ontwikkelingen op het gebied van intergemeentelijke samenwerking in
het kader van (Veer)Krachtig Bestuur. Daarnaast komen we tegemoet aan de toezegging van

Burgemeester Niederer in de raadsvergadering van 3 september jl. om het uitvoeringsprogramma van

de RWB met uw raad te delen.

lnformatie
We leven in een netwerksamenleving waarin inwoners en maatschappelijke partners steeds meer zelf
doen. Roosendaal kiest voor samenwerking en verbinding. Deze verbindingen lopen dwars door onze
wijken en dorpen, over gemeentegrenzen en zelfs over landsgrenzen. De maatschappelijke opgaven
van gemeenten worden groter en complexer. De decentralisaties in het sociaal domein hebben dat
proces versneld. Het is daarom niet langer de vraag of we moeten samenwerken, het is vooral de

vraag hoe we deze samenwerking op een goede manier organiseren.

Elke maatschappelijke opgave kent een eigen optimale schaal in termen van oplossing en aanpak, of
dat nu de wijk, het dorp, de stad of de regio is. De complexe opgaven waar we mee te maken hebben

vragen om het bundelen van (regionale) kracht in wisselende coalities. Niet meer óf provincie óf regio

óf gemeente, maar combinaties van centraal en decentraal, overheid en samenleving, bestuur en

bedrijfsleven. Uitgangspunt is daarbij altijd dat samenwerking maatschappelijke meerwaarde moet
hebben en ten goede komt aan de dienstverlening aan onze inwoners.

Vertrekpunt
Het vertrekpunt voor onze koers op het gebied van intergemeentelijke samenwerking ontlenen we

aan het Bestuursakkoord'Werken aan een evenwichtig Roosendaal':

Regionale samenwerking wordt als middel ingezet om de maatschappelijke opgaven van de
gemeente Roosendaal efficiënter te realiseren. Deze samenwerking draagt bij aan het versterken
van de eigen bestuurskracht. Hierdoor kunnen we:
- blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de gemeentelijke voorzieningen,
de uitvoering van de gemeentelijke taken en het niveau van dienstverlening;
- continuiteit van de organisatie bieden;
- druk organiseren op de kosten waardoor met minder middelen betere resultaten gerealiseerd
kun nen worden (efficiëntie) ;
- een gezamenlijke lobby richting andere overheden organiseren.



Dit vertrekpunt is niet bedacht vanuit een blanco situatie. Roosendaal participeert in een groot aantal
samenwerkingsverbanden in wisselende samenstellingen. Een groot deel daarvan zijn 'verplichte' en
bestaande verbanden die we niet kunnen wegdenken. Daarnaast werken we ook aan onze externe
betrekkingen. Daarin richten we ons onder meer op Europa, het Rijk, de Delta Regio, de G32 en de
provincie.

Focus en koersbepaling
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten vragen om een heldere koers in het complexe overleglandschap
waarin we als gemeente opereren. Roosendaal neemt vanuit haar positie als tweede stad van West-
Brabant haar verantwoordelijkheid in het proces van regionale samenwerking. Daarom willen we in

deze verbanden steeds een duidelijke positie en strategie uitdragen. Deze raadsmededeling geeft
daar een aanzet toe. Het is tevens noodzakelijk om met onze partners verder te werken aan
d u u rzame samenwerkingsverbanden.

Naast intergemeentelijke samenwerking is een van onze kerntaken het samenwerken met onze
inwoners en maatschappelijke partners. Daarom is het onmisbaar om als gemeente te kunnen
schakelen tussen de schaal van onze wijken en dorpen en de schaal van de regio: op lokale schaal
energie benutten in de lokale netwerken en op regionale schaal problemen aanpakken die lokaal niet
opgelost kunnen worden.

Schaalgericht werken
Omdat er niet één ideale schaal van besturen bestaat, hanteren we als principe: 'schaal volgt taak'.
Samenwerken is steeds een middel en geen doel op zich. Ofwel: voor iedere maatschappelijke
opgave op het juiste schaalniveau met de juiste partners. Bij elke opgave moeten we bekijken welk
doel er gediend wordt, wat we daarin samen kunnen doen en wat de maatschappelijke meerwaarde
gaat zijn. Aan de hand daarvan bepalen we onze eigen positie en rol, en de partners waarmee we
samenwerken.

Schaalgericht werken is ook een belangrijke opgave voor onze ambtelijke organisatie. Het vraagt een
organisatie met ambtenaren die snelweten te schakelen tussen uiteenlopende schalen en soorten
samenwerkingsverbanden, met steeds wisselende maatschappelijke partners en agenda's. We
zullen het werken over de bestuurlijke grenzen van onze gemeente en regio heen nog veel meer tot
uitgangspunt van ons denken en handelen moeten nemen. Dat vraagt om leervermogen en
responsiviteit om snelte kunnen inspelen op veranderingen in de wereld om ons heen.

Hieronder beschrijven wijde belangrijkste ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden die van
invloed zijn op de bestuurskracht van Roosendaal. Voor het overzicht maken we in navolging van de
provincie in het traject (Veer)Krachtig Bestuur een onderscheid in een operationeel, tactisch en
strategisch niveau van samenwerking.

Reqionale schaal (Strategisch)
Op strategisch niveau werkt Roosendaal samen met West-Brabantse gemeenten in de
Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant (RWB). Samen met partners in de Delta Regio
werken we aan belangenbehartiging en strategische positionering van de regio door de uitvoering
van de Strategische Agenda West-Brabant. Roosendaal benadrukt dat we ons op regionale schaal
moeten concentreren op het ruimtelijk-economisch domein. Op het gebied van het sociaal domein,
verduurzaming en leefbaarheid hebben we op de schaal van de regio een beperktere functie. Binnen
deze domeinen is een kritische afweging nodig tussen de activiteiten die lokaal of op (sub)regionale
schaalworden uitgevoerd. Alleen zo is het mogelijk om te komen tot een verhoging van de effectiviteit
en een passend takenpakket. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma van de RWB met de
bijbehorende prioritering van capaciteit is opgenomen in de bijlage. Roosendaal pakt een
voortrekkersrol op een aantal prioriteiten door het leveren van ambtelijke capaciteit en bestuurlijke
trekkers voor projecten op ruimtelijk/economisch vlak (zie daarvoor bijlage 2).



Verbinding in de stedenrii (Strategisch/Tactisch)
De historisch gegroeide Brabantse Stedenrijwillen wij graag meer benutten. Op tactisch/strategisch
niveau heeft Roosendaal daarom de ambitie om meer samen op te trekken en af te stemmen met de
buurgemeenten in die stedenrij: Breda en Bergen op Zoom. Dit helpt om de kracht van de regio meer
te benutten.

Met Bergen op Zoom zijn de afgelopen jaren, onder diverse benamíngen, en met wisselend succes,
verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart. Twee middelgrote buursteden die deels in elkaars
verzorgingsgebied liggen. Wijzien met name kansen om afstemming te zoeken op dossiers die ons
gezamenlijke verzorgingsgebied raken. Denk daarbij aan thema's als economische ontwikkeling,
mobiliteit, onderwijs, zorg, cultuur en wonen. Daarnaast hebben we als middelgrote steden te maken
met vergelijkbare problematiek dus liggen er ook volop mogelijkheden voor kennisdeling. Niet alleen
bestuurlijk is er contact, ook de beide gemeenteraden kennen een gezamenlijke werkgroep.

Breda is de belangrijkste centrumstad in de regio, het is vanzelfsprekend dat we kansen zien om
op tactisch/strategisch niveau samen op te trekken in belangrijke stedelijke vraagstukken (zoals
veiligheid, leegstand, en achterstandswijken). Daarnaast is Breda een partner om samen allianties te
vormen richting Provincie, G32, Rijk en Europa. De proeftuin Cross Care is een mooi voorbeeld van
een dergelijke alliantie met Breda en Bergen op Zoom. Dit is een unieke samenwerking op het gebied
van zorginnovatie en kennisontwikkeling waarin we gezamenlijk een Europese subsidieaanvraag
hebben gedaan.

Netwerksamenwerkinq in de subreqio (Tactisch/Operationeel)
Op tactisch/operationeel niveau heeft Roosendaal het initiatief genomen om te starten met een
verkenning naar samenwerking met vijf omliggende gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Rucphen en Zundert. Ook wel 'De zes' genoemd en afgekort als D6. We streven binnen de D6 naar
meer samenwerking, zonder dat we hiervoor zwate structuren zoals een Gemeenschappelijke
Regeling inrichten. We zien de samenwerking als een netwerk waarbij de gemeenten elkaar onderling
versterken. Samenwerken is dan geen keurslijf omdat het moet, maar een intrinsieke behoefte van
iedere individuele gemeente.

De redenen waarom we als D6-gemeenten deze samenwerking zoeken zijn

. Kennisdeling ten behoeve van lokale koersbepaling. We hebben als het gaat om onze omgeving
waarin we als gemeenten functioneren veel gemeenschappelijks. We kunnen elkaar hierin versterken
zonder dat dit ten koste gaat van de eigen couleur locale.

' Streven naar kwaliteit met betrekking tot hoogwaardige uitvoering. Door samenwerking kunnen we
specialistische rollen beter invullen. Daarnaast zijn we in gezamenlijkheid robuuster, zodat we
bijvoorbeeld meer gewicht in de schaal leggen en maatwerk kunnen bedingen bij inkoop.
' Efficiency door samenwerking, kostenbesparing en verminderen kwetsbaarheid.
. Schakelkracht ontwikkelen om onze opgaven op een robuuste wijze aan te kunnen.

Voor een geslaagde netwerksamenwerking is vertrouwen onmisbaar. De denkrichting is vanuit
vertrouwen en relaties naar de inhoud (in plaats van andersom, zoals we gewend zijn). Het is in
belangrijke mate gebaseerd op wederzijds respect en wederkerigheid. Daarom investeren we niet
alleen in de inhoud, maar daarnaast ook in netwerkpartners en netwerkrelaties (blokkades wegnemen
en elkaar ontmoeten). Het gaat om energie en beweging: structuren moeten daarbij niet remmen.

ln juni2015 hebben de colleges van D6 besloten om de mogelijkheden tot netwerksamenwerking
verder te verkennen. Er zijn verkenningen gestart op het gebied van Openbare ruimte, P&O,
Ruimtelijke Ontwikkeling (omgevingswet), WH, Financiën, Juridische zaken, Grip en sturing
verbonden Partijen en de governance in het sociaal domein. De resultaten van deze tweede stap
zullen naar verwachting in december ter besluitvorming in de colleges voorliggen. ln bijlage 3 treft u

een procesoverzicht van de gezette stappen in D6 verband.



ln de visie van de provincie op (Veer)krachtig bestuur staat'schakelkracht'genoemd als belangrijkste
kerncompetentie voor gemeenten. Daarmee doelt de provincie op 'het vermogen om op wisselende
schalen en met wisselende partners maatschappelijke effecten te bereiken'. Roosendaal toont aan
daar volop mee bezig te zijn. Wij zijn voortdurend bezig met samenwerking en onze bestuurlijke
toekomst. Een proces dat doorlopend aandacht en onderhoud vereist. Zie dit als een
ontwikkelingsperspectief: geen blauwdruk, wel een richting. Het blijft van belang om af en toe terug te
gaan naar ons vertrekpunt en onszelf de vraag te stellen: draagt deze samenwerking bij aan kwaliteit,
contin uïteit en efficiëntie.

Vervolg (procedure)
De ontwikkelíngen en opgaven waar wij als gemeente mee te maken hebben vragen om regionale
netwerken en bundeling van krachten. Daarover blijven wij dan ook in gesprek met uw raad en onze
(regionafe) netwerkpartners. Uw raad zal tijdig door ons college worden geïnformeerd over de verdere
voortgang van D6 en over de resultaten van de uitvoeringsagenda van de RWB. U bent zelf als raad
nauw betrokken brj de samenwerking met Bergen op Zoom. Deze raadsmededeling is ook in een brief
aan Gedeputeerde Staten gestuurd.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester wethouders van Roosendaal,

Namens



(Veer)Krochrig Bestuur in Brobqnh hoe verder? Bijlage 1



Wqt en woorom
De monier woorop de overheid zich orgoniseert, sluit steeds minder goed oon bii de economische

en moqtschoppeliike ontwikkelingen. Als Brobont op een succesvolle monier oon de slog wil met

de ingewikkelde mootschoppeliike opgoven die op ons qfkomen én konsen wil pokken, moet het

onders: efficiënter, flexibel en veel meer somen met bedriiven en mootschoppeliike orgonisoties.
Tegeli[kertiid moet de overheid betrokken en benoderboor ziin - dicht bi¡ hoor burgers stoon. Hoe

doe [e dot? Om op deze vroog vernieuwende ontwoorden te vinden, stortten wii somen met de
Vereniging von Brobontse Gemeenten (VBG) begin 2011 het proiect 'Krochtig Bestuur in Brobont'.

Wot gebeurde er fof nu toe?

Commissie Huiibregrs
ln 2012 en 2013 mookte de Adviescommissie Krochtig Bestuur in Brobont (de 'Commissie

Huiibregts') een bestuursscon von olle Brobontse gemeenten. Ze onderzocht onder ondere in
hoeverre de gemeenten in stoot woren om het toenemende oontol gemeenteliike token te vervullen
en bi¡ te drogen oon het reoliseren von de Brobontse ombities (Agendo von Brobont). Doorbii keek

ze biivoorbeeld noor de somenwerkingsbereidheid von de gemeente, de stobiliteit von het bestuur

(finonciën en het 'op orde ziin' von de orgonisotie) en de interoctie met de somenleving.

Progrommoplon (Veer)krochtig Bestuur in Brqbont
Op bosis von de onolyse von de Commissie Huiibregts gingen we in 2013 het gesprek oon met

gemeenten en ondere portiien over de bestuurliike toekomst von Brobont. Om de gemeenten op
weg te helpen met het werken oon toekomstbestendigheid, orgoniseerden we per regio een dio-
loogconferentie. Deze conferenties leverden woordevolle input op voor de in 2014 gepubliceerde
provinciole visie op de bestuurliike orgonisotie von Brobont.

ln december 20.l3 stelden we een progrommoplon Veerkrochtig Bestuur vost. ln liin met dit plon
vroegen we in moort 2014 oon olle gemeenten om een toekomstvisie op te stellen en duideliik
te moken wot deze visie betekent voor de orgonisotorische en/of bestuurliike inrichting von de
gemeente. Ook stelden we een Expertgroep somen von vertegenwoordigers von het bedriifsleven,
onderwifs en ondere mootschoppeli¡ke instellingen. Hun odvies is door ons integrool overgenomen
in ons visiedocument.

Visiedocument (Veer)krochtig Besfuur in Brqbqnft'Leiderschop en dienstboc¡rheid'
Slogkrocht, democrotie, experimenteerruimte, schokelkrocht en betrokkenheid: dot ziin de kernwoor-

den von het in oktober 2014 gepublíceerde visiedocument (Veer)krochtig Bestuur. De belongriikste
uitgongspunten:
o Groter is niet per definitie beter. Om de economische positie in een regio te versterken moeten

overheden somenwerkingsverbonden oongoon met verschillende portners, op verschillende
scholen. Wot de beste oplossing is, is ofhonkeliik von de situotie. (Veer)Krochtig Bestuur goot
niet over somenwerking op het niveou von bedriifsvoering, moor over het zo goed mogeliik
gezomenliik oppokken von de mootschoppeliike uitdogingen.

. Oplossingen moeten zoveel mogeliik von onderop komen. Wii ziin een 'somen-op-weg-portner

die ruímte creeert voor gemeenten om te experimenteren. We willen inspireren, stimuleren en

fociliteren, moor zullen woor nodig ook reguleren: we bliiven immers procesverqntwoordeliik
voor de kwoliteit von het openboor bestuur op lokool niveou.
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a De overheden stoon voor een dubbelopgove: oon de ene kont is er meer slog- en schokelkrocht

nodig en oon de ondere kont is het belongriik om herkenboor te ziin voor de burger en betrok-

ken te ziin bif wot er lokool gebeurt.

De stqnd vqn zoken
lnmiddels hebben we een bestuurliike uitsprook gedoon over de voorstellen voor de bestuurliike en/
of orgonisotorische toekomst von elf gemeenten. We verwochten binnen ofzienbore tiid voor olle
gemeenten een uitsprook te hebben gedoon. Doorbii goon we ols volgt te werk:

Anolyse
I Voldoet de visie oon de criterio die in de

bestuurliike visie von GS* stoon

2.ls het voorstel voor de bestuurliike

toekomst terug te voeren op de

gemeenteliike visie?

+
lnformeel qmbteli¡k enlol besruurliik

Ambteli¡k en/of bestuurliik contoct over het

woorom en hoe verder

*
overleg

+
Reoctie vqn GS per gemeente
l. Wot vindt GS von de visie en de monier woorop het voorstel voor de bestuurliike toekomst

hierop is terug te voeren?

2. Het proces eindigt niet bii de uitsproken von de ofzonderliike gemeenteroden. Er komt een

vervolg op (sub)regionool niveou.

+
Vervolg op (sub)regionool niveou

+
Als de gemeenteliike visies binnen een bepoolde combinotie von gemeenten en/of de voorstel-

len voor de bestuurliike toekomst overeenkomen, stemt GS hiermee in op voorwoorde dot:
o de ofzonderliike vísies in voldoende mote oon de criterio von GS voldoen en de voorstel-

len voor de bestuurliike toekomst op deze visies terug te voeren ziin;
. geen gemeente ongewild gei'soleerd ochterbli¡ft.

Als de gemeenteliike visies binnen een bepoolde combinotie von gemeenten en/of de voorstel-

len voor de bestuurli[ke toekomst niet overeenkomen, stort GS een (sub)regionool vervolgpro-
ces met de volgende vrogen:
. Wot ziin de oorzoken von de verschillen en wot is dooroon te doen?
o ln hoeverre wordt in de verschillende voorstellen rekening gehouden met de belongen von

de (sub)regio?

Het kon zinvol ziin om - l¡efst somen met de betreffende gemeenten - een gezoghebbende
persoon of commissie in te schokelen die het volgende in koort brengt:
. Wot ziin de belongriikste mootschoppeliike opgoven von de regio?
. Op welke gemeenten ziin de inwoners von bepoolde kernen voorol gericht?
¡ Welke bestuursvormen possen het beste bii de ontwoorden op deze twee vrogen en

bevorderen bovendien de democrotie?
* De vísie von GS en olle ondere relevonle documenlen sloon op www.brobont.nl/veerkrochlig bestuur

Kloor of op korte termiin kloor Nier op korte fermiin kloor
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Hoe gqqn we verder?

ln het kort
Momenteel onolyseren wii de binnengekomen toekomstvisies von de gemeenten. We goon hier mee

door en verwochten dot de visies de informotie opleveren die we nodig hebben om op regionool
niveou in gesprek te goon over possende bestuursvormen. We stimuleren gemeenten om kennis te

delen, ervoringen uit te wisselen en noor oplossingen te zoeken. De resultoten hiervon nemen we -

woor zinvol - mee in de gesprekken met de regio's.

Schemqtisch

Huidige slond vqn zoken

*
l. Het verloop von het proces tot nu toe

mookl het volgende duideliik:
De gemeenten geven op heel verschil-
lende monieren invulling oon ons verzoek
om no te denken over hun toekomst.

Een oondochtspunl is de relolie tussen

centrumgemeenlen en hun buurgemeen-
ten. Deze kleinere gemeenten li¡ken zich
meer en meer op elkoor te richten.

+
2. Hoewel gemeenten hun (nieuwe) moot-

schoppeliike loken en opgoven vook
somen mel ondere gemeenlen oppokken,
is er nog weinig kennis over de effecti-
viteil en kwolileit von deze intergemeen-

teliike somenwerkingsverbonden. Ook
ols het om de effectiviteit von ombteli¡ke

somenwerking goot, ziin er nog veel
vrogen.

+
3. Hel oontol vernieuwende initiolieven

vonuil de prokti¡k is zeer beperkt.

+
4.Gemeenten vrogen regelmotig oon de

provincie wot volgens hoor de verbin-
dende opgoven voor (combinoties von)
gemeenten ziin, hoe zii hoor rol ziet
en wot ze zelf doet op het gebied von

bestuurliike vernieuwing.

Kennis en innovoÌie
Om innovotie op het gebied von de besluurliike orgonisotie te slimuleren, onder-
sleunen we prille vernieuwingen, zodot deze de kons krilgen om uil le groeien lol
breder loeposbore oplossingen. Dit in nouwe somensprook met het ministerie von

Binnenlondse Zoken en Koninkriiksreloties. er wordl nog teveel vostgehouden oon
een klossieke benodering en doen le weinig met iniliotieven von hel mootschoppeliik
middenveld, burgers of bedriifsleven. Het gooÌ dus niet olleen om 'strucluren lussen

gemeenlen', moor ook om bpgoven-gestuurde' nelwerkreloties met niet-overheden.

De komende periode stool in het leken von kennisuilwisseling tussen gemeenten en

leren von elkoor. Dit gebeurt vio de website Veerkrochtig Bestuur in Brobonl, moor
ook in kleine groepen ìn (sublregionool verbond (tiidens symposio en conferenlies).

Themo's ziin:
. de gemeenteliike voorstellen voor bestuurliike hervorming;
. vernieuwende vormen von bestuur zools die elders in Europo worden toegepost

(de onderzoeksresuhoten von de Universiteit von Tilburg worden begin volgend

ioor gepubliceerdl;
. experimentele besluursvormen die door gemeenten worden oongedrogen;
. de kwoliteit von intergemeenteliike somenwerking.

Duideliikere rol provincie
We goon duidelilker moken wol onze rol is en loten zien dot we ook zelf bezig ziin
met bestuurliike vernieuwing. Er is behoefte oon werkende ofsproken die duideliik
worden onderstreept door bestuur en ombteli¡k opporoot. Het feit dot het monifesl
'De zeven von de VBG' grote overlop verloonl met het provinciole coolitieokkoord
vormt ¡n dot koder een konsriik oongriipingspunt om vonuit de gedochte von een

opgovegesluurde orgonisolie gezomenli¡k oon de opgoven voor Brqbont le werken.

Geplonde oclies

*
Verslerken directe liin tussen provincie en gemecnlen
. Wii goon nog dit ioor in gesprek mel de gemeenten die het moeiliik vinden om

lot de gevroogde loekomstvisie te komen. Dit ols vervolg op onze brieven oon
de gemeenten d.d. Z iuli 2015.

o We bliiven regelmotig persoonliik conloct houden mel gemeenleombtenoren en
-bestuurders.

. We zullen de relotie mel de gemeenten versterken door de inhoudeliike opgoven
te verknopen met de doorvoor benodigde þovernonce'/bestuurlilke orgonisolie.

{ Hierbii geldt dot we voorol gemeenten zullen ondersteunen die loten zien dot ze seri-

eus oon de slog willen met bestuurliike vernieuwing. We zullen gemeenten uildogen
om de noodzokelijke stoppen le zellen door te inspireren en te prikkelen en gemeen-

ten die vertroging hebben opgelopen een helpende hond b¡eden. De nolie dol cen-

lrumgemeenten en omliggende gemeenten niel zonder elkoor kunnen dient hierbii op
een conslruclieve monier oon de orde le komen. Ook met gemeenten die hel moeiliik
vinden om tol een toekomslvisie le komen goon we concrete ofsproken moken over
het in beeld brengen von hun mootschoppeliike opgoven en bestuurliike olternolieven
voor een effectieve oonpok hiervon.

t

+

I
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Streven noqr Veerkrochrig bestuur koppelen qon moolschoppeliike opgoven
Het is belongrifk om het streven noor een Veerkrochtig bestuur en een vernieuwend Brobonts

bestuursmodel te koppelen oon onze ombitie, zools die in de Agendo von Brobont stoot: bii de top
von de Europese kennis- en innovotieregio's bli¡ven horen en op die monier zorgen voor een duur-
zome regionole ontwikkeling en welvoort en welziin voor olle Brobonders. Economische, sociole en
bestuurliike vernieuwing hongen immers met elkoor somen.
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Criteria b¡i beoordel¡nq Þroiecten:
* focus: de RWB moet zich concentreren op het ru¡mtel¡jk-economisch domein
. bestuurlijke betrokkenheid
. toegevoegde waarde RWB 'schaal'

Leqenda
Groen: project dat priorite¡t heeft en aansluit bij focus RWB
Oranje: project zonder prioriteit dat past binnen 'reguliere' taken RWB
Rood: project dat niet past binnen focus RWB

s'
Bel rokkenhercl
Roosendaal

Prolecten/aclrvrlerlen/ ProcessenProqramma stnq BesturrrliJketrekker BeôoqdresUllaatSpeerpunt Werkdome¡nen

Moderne
Maakindustrie

1.1 Meer
concurrerende
Economische
structuur

1.2 Excellentere
arbe¡dsmarkt

'1.3 Meer attractief
vestigingsklimaat

Het actief stimuleren en faclliteren
van nieuwe kansrijke economische
activiteiten, ter versterking van de
concurrentiekracht van de regio en
duurzame groei van de
werkgelegenheid. Aanbrengen van
cross-overs tussen topsectoren en
verbinden met creatieve industrie,
cultuur, etc
Het organiseren van een goede
aansluiting tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt, waarbij
max¡maal wordt ¡ngespeeld op de
specifieke regionale situatie in z¡jn
algemeenheid en de sector techniek
in het bijzonder

vestigingsklimaat voor bestaande en
toekomstige bedr¡jven dat enerzUds
maximaal tegemoet komt aan de
behoefte van het bedrijfsleven en
anderzijds recht doet aan het
gewenste evenwicht tussen people,
planet en profit

Productplan
&
Urgentieprogramma
NV REWN
WestBrabant

Ruimtel¡jke V¡sie

Rew¡n
Gezamenl¡jk werken aan
concurrerende econom ische
structuur. De focus in de regio is
gericht op de modeme
maak¡ndustrie en logistiek.

Arbeidsmarkt:
Reg¡onaal uitvoer¡ngsprogram ma
'West-Brabant werkt en pakt door!'
e¡ndigt in 2015. Voor de periode
2016-2019 wordt een nieuw
uitvoeringsprogramma opgesteld.

1.2.2 Werkgeversservicepunt West-
Brabant:
Het werkgeversserv¡cepunt West
Brabant is opgericht om te voldoen
aan de behoefte van werkgevers aan
t herkenbaar aanspreekpunt.

1.2.3 Human Cap¡tal Agenda Techniek:
Er is tekort aan techn¡sch geschoold
personeel. De regio wil een bijdrage
leveren aan de vraag van de top
sectoren en in het b¡jzonder die \¡an
de techniek.Koppel¡ng met
taskforce Logistieke Agenda
Brabant

1.3.1 Ru¡mtel¡jk Economische V¡s¡e
West-Brabant

Tijdens MIRT-overleg is de
opdracht gegeven om voor
Maintenance Valley een ruimtel¡jk
economische agenda op te stellen.
U¡tgangspunt is een visie op hoe
onze econom¡e zich de komende
decennia gaat ontwikkelen.

Boaz Adank
SEZ

Mar¡anne de Bie
sEz

Marianne de Bie
SEZ

Merianne de Bie
sEz

Boaz Adank
SEZ, RO, DZH, MOB

van een heldere rolverdeling tussen
RWB als opdrachtgever en REWIN als
opdrachtnemer, inclusief hierbij behorende
governance en andere organisatorische en fiscaal-
juridische aspecten. Daamaast een afsprakenkader
voor jaarlijks te doorlopen beleidscyclus.
-Q4 2015: Structuur gereed
-Q1 2016: Jaarlijks beleidscyclus

Opstellen van reg¡onaal uitvoeringsprogramma
20162019 samen met d¡verse partners u¡t 3 O's.
-Q34 2015: Opstellen uitvoeringsprogramma
-Q1 2016: Start van de uitvoering
-Q4 2O2O: E¡nde programma

Reg¡onaal werkgeversservicepunt voor de regio.
Hiervoor wordt de volgende structuur opgezet: er
zijn 4 subregio's met ieder een multidisciplinair team
die in gezamenlijkhe¡d de werkgevers gaan
benaderen. De vier subreg¡o's bezoeken de
werkgevers vanuit de naam werkgeversserv¡cepunt
met toevoeging van eigen naam.
- Q1 2015: Start werkgeversserv¡cepunt

Een reg¡onale agenda en samenwerkingsstructuur
waarmee een act¡eve b¡jdrage wordt geleverd aan
het ondersteunen van het bedrijfsleven bij vraag
naar gekwalificeerd personeel, met name gericht op
techniek en onze topsectoren.
- Q4 2015: Opstellen Human Cap¡tal Agenda

techniek en voorstel m.b.t.
samenwerkingsstructuur.

- 20161 Uitvoering
Het ontwikkelen van regionale lange termijn visie
wat betreft de vooMaarden die ruimtelijk nodig zijn
om de economische potent¡e van de regio optimaal
te benutten en te voorkomen dat de groei op langere
termijn gaat stagneren.
- Q4 2015: Afrond¡ng Ruimtelijk Economische

Verkenning West-Brabant.
- Q2 2016: Afronding document Maintenance
Valley ten behoeve van bespreking in BO-MIRT.

Uítvoeringsprogramma 1.2.1 UitvoeringspÍogrammÍ¡
rpA

versie:10 november 2015
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1.3.2 Ruimtelijke consequenties van

energietransitie op de verschil
lende schaaln¡veaus.
Voor EO Wijersprijs is er een
prijsvraagopgave opgesteld. De
bestuurders hebben besloten om
energie die nu bij partijen aanwezig
is, vast te houden en de opgave uit
te werken.

Patrick van Lunteren
RO, DZH, MOB

Samen met drie bureaus wordt een e¡ndproduct
opgeleverd, waar de oogst van het ontwerpend
onderzoek vanu¡t de Regiolabs In weer wordt
gegeven. Het e¡ndresultaat wordt in te organiseren
manifest gepresenteerd.
-Q4 2O15: Regiolabs zijn georgan¡seerd
- Q4 2015: Kort manifest als basis voor bestuurlük

overleg in de regio.

Betrokkênherri
Rooserìdaal

BeslrrLrrlrlketrekker Beooqfl resullaàfProcìrâmma 9 Prolecleni aclrvrlêrleni Pro( essenSpeerprrnl Werkdomernen Doelstellrnq

1.3 attractief
Moderne
Maak¡ndustrie

vestigingskl¡maat vestig¡ngskl¡maat voor bestaande en
toekomst¡ge bedrijven dat enerz¡jds
max¡maal tegemoet komt aan de
behoefte van het bedrijfsleven en
anderzijds recht doet aan het
gewenste evenwicht tussen people,
planet en profit

Als onderdeel van het thema
attractief vestig¡ngsklimaat dient
West-Brabant te kunnen voorzien ¡n
de kwantitatieve behoefte van het
bedrijfsleven waar het gaat om
ruimte en vestigingsmogelijkheden.
Vertrekpunt hierb¡j zijn met name de
behoefteramingen van de Provincie,
waaryan een regionaal vertal¡ng en
kader moet worden gemaakt.

1.3.4 Mult¡modale Mobil¡teitsagenda
I nfraslructuuragenda wordt
uitgevoerd in samenwerking met 19
gemeenten. De projecten z¡jn onder
te verdelen in vier modaliteiten:
weg, water, spoor en buis.

L3.5 Afspraken Openbaar Vervoer
Vervoer Ariva zal vanaf 2016
w¡jz¡g¡ngen/ aanpassingen voorstellen
in het voorzien¡ngenniveau, lijnvoer¡ng
en/of dienstregeling van de regio/
concessiegebied. Overlegtafel van
het Tachtisch Ontwikkel Team zal
hiervoor gebruikt worden.

,l.3.6 Afspraken (inter)nationaal
tre¡nYervoer
ln Ns-dienstregeling 2017 worden
belangr¡jke w¡jz¡gingen doorgevoerd
mb.t ingebruikname Hsl-spoor via
Breda naar Belg¡e.

Visie

Regio
duur¿aam
multimodaal
bereikbaar
houden

Marcel W¡llemsen

Cees Lok
MOB /SEZ

Cees Lok
MOB/KCV

Cees Lok
MOB

Het formuleren van een voor
ruimtelijke ontwikkelingen op het vlak van detailhandel,
kantoren en bedrijventerreinen.
- Q2 2015: Vaststellen reg¡onaal kader detailhandel en

kantoren.
- Q4.2015: Vaststellen reg¡onaal kader

bedrijventeneinen.
- Na vaststelling: uitvoeren act¡eplan.

Gericht u¡tvoer¡ng geven aan multimodaþ
mob¡liteítsprojecten zoals deze zijn opgenomen ¡n het
u¡tvoeringsprogramma mobiliteit 201 5-2020 ter
optimal¡sering van de bere¡kbaarheid en ontslu¡tng van
regio West-Brabant.
Weo:
- Q3 resultiaten verkeersmonitor
- - Q1 2016 uitvoeren actieplan
Water:
- Q4 cc-plan W-Br. vaaruegen Sooor:
- TEN-T studie RSC en Robel Buis:
- Q4 Analyse leid¡ngstraat
- Q4 TEN-T

Maken van strateg¡sche afspraken met Provincie N-Br
en Arriva binnen de OV-concess¡e voor 2015-2016.
- Q2 2O15; Opzet Tacht¡sch Ontwikkel Team
- Q4 2015: Onderhandelingen wijziging dienstregeling

W-Br.2016.

Maken van strategische afspraken met ministerie l&M
en vervoerder NS voorde Nsd¡enstregeling 2017
m. b.t. de vervoersvooz¡eningen dienstverlen¡ng.
- Q3 2015 Bespreking voorontwerp N$dienstregeling

2017.

2 versie:1 0 november 2015
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Vr¡jetijds-
economie

1.3.7 Regie in de Regio
Binnen de regio is afgesproken (201 3)
dat de regionale advtes commissie
Recreat¡e enToerisme met voorstellen
komt voor verbetenng van meer regie
in de vrUetijdssector om zo de versnip-
per¡ng tegen te gaan. Om de potent¡es
van de vrijetijds sector te kunnen be-
nutten en nieuwe groei te realiseren is
betere afstemming tussen onderne-
mers, overheden kennisinstellingen en
andere betrokken organisaties ¡n

West-Br en

Rene Lazeroms Program maraad is samengesteld. De prog ramm araad
¡s een afspiegeling van de relevante publieke, private
en kennispartijen uit de vrijetijdssector in de regio. De
programmaraad zal t¡jdens eerste bijeenkomst
prior¡te¡ten stellen en vervolgens. plan van aanpak
opstellen en bepalen bestuurlijke trekker en inzet rol
naar de toekomst.
- Q22015. Eerst bijeenkomst Programmaraad.
- Q3 2015: Plan van aanpak prioriteiten en

vervolgstappen.
- Q4 2015: Agendering vervolg/ wenselijke inzet

RWB

Betrokkenheid
Roosendaal

Besturrrli.ike trekker Beoogcl resullaatProgrammâ s Protecten/ac1lv¡teiten/ ProcessenSpeerpunt Werkdomeinen Doêlstelling

1.3 Meer
Moderne
Maakindustr¡e

vestig¡ngsklimaat
van een

vestigingsklimaat voor bestaande en
toekomstige bedrijven dat enerzijds
maximaal tegemoet komt aan de
behoefte van het bedrijfsleven en
anderzijds recht doet aan het gewenste
evenwicht tussen people,
planet en profit

.3.8 Van Gogh
De NHTV heeft in opdracht van

Reg¡o-BÍ, Landstad de Baronie en
gemeente Breda en in samenwer-
king met Van Gogh Brabant een
cultuurh¡storlsch ontw¡kkel¡ngsplan
in het kader van Van cogh opgesteld.

Dit om de regionale aantrekkelijkhe¡d te
vergroten en meer samenhang te
creêren in het culturele en cultuur-
historische aanbod en zo een basis te
vormen voor een regiobrede ¡nveste-
ring in Van Gogh erfgoed.

.3.9 Wielerplan West-Brabant
West-Brabant (inter)nationaal als de
wielerregio van Nederland
posit¡oneren.

economie
van een

ondernemers, overheden, ondeMùs, intermediaire
organ¡saties b¡nnen het vrijetijdsdomein. V¡ncent van
Gogh als brand image een centrale rol geven zodat
vanat 2015 een substantiële groe¡ in het aantal toeristen
te realiseren is voor de reg¡o.

Q1 2015: Onthulling eerste luisterzu¡len
Q2 2O1 5: Vaststell¡ng bestuursopdracht
Q2 2015: Oplever¡ng over¡ge eerste 7 zu¡len en

ontsluiting routestructuren
Q3 201 5: Organ¡satie 2" ondernemersbijeenkomst.

Realiseren van cross-overs tussen vruetijdseconom¡e
en economische topsporten. Profilering van West-Br.
als de Wielerregio van Nederland: branding van
Wielerregio West-Br. Realisatie regionaal initiatief
Wielerwereld West-Br. inclusief reg¡onale
trainingscentra. Verbinden van organ¡saties en
initiatieven aan elkaar op regionaal, provinciaal en
landelijk niveau: netwerkvorming en kennisdeling.
Gezamenlijke lobbyen aanpak tene¡nde regionale
initiatieven te realiseren en internationaal aansprekende
evenementen te veMerven en te organiseren in de
regio.
- Q1 2015: Opstellen Wielerplan
- Q1 2015: Behandeling Wielerplan in poho VTE,

integreren De Goeie Ontsnapping, bepalen
bestuurlijk trekker RWB.

- Q2 2015: Vaststelling Wielerplan ¡n DB
- Q3/4'15: Vormgeven structuur, werkwijze en

lnvulling activ¡teitenplannen op
onderdelen door in te stellen werkgroepen.

Paul de Beer

versie:10 november 2015
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Ruimtel¡jke
Kwaliteit

.3.1 0 Ruimtelüke kwaliteit
Opgaven op het gebied van landschap,
water en ecologie in beeld brengen en
programma en pr¡oriteiten vaststellen.

Ron Dujardin
RO

Kwalite¡ten behouden of ontwikkelen. Bouwstenen
leveren voor vast te stellen documenten zoals
omgevingsvis¡es, de ruimtelijldeconomische v¡s¡e, de
actual¡satie van de ruimtelijke visie West-Br. en de
ruimtelijke consequent¡es van energ¡etrans¡ties en
vervolg geven aan de inzichten uit de EO-
Wijersprijsvraag. Bestuurl¡jke afspraken maken over de
te doorlopen trajecten.
- Q2 2015: Opgaven op het gebied van landschap,

water en ecologie in beeld brengen.
- Q22015: Programma en prioriteiten vaststellen in

RRO
- Q4 2015: Vaststellen uitvoeringsagenda in het RRO

december 2015 en daama reâl¡seren

Progrâmmas Proiecten/actrviteiten/Processen Betrôkkenhercl
Rooserìdaal

Speerpunt Besturrrlijketrekker BeoogclresUltaatWerkclomêinen Ooelstellrng

2.1 energie van 1,5o/o

energiebesparing per jaar waardoor
de energielasten van burgers en
bedrüven omlaag gaan en waarbij
een extra economische impuls wordt
gegeven aan onder andere de
bouwsector.

Het opwekken van l60lo duurzame
energie ¡n 2O2O door het real¡seren
van 1,9 PJ windenergie,4,2 PJ

bioenergie en 2,8 PJ in de gebouwde
omgev¡ng. Het e¡nddoel is een
energieneutrale regio in 2050.

EnergieAgenda 2.1.1 Reg¡onale Alliant¡es organisatie van burgers, bedrijven en
instellingen d¡e na 2016 zelfstandig door kan gaan om
energ¡ebesparing en - opwekking onder part¡culiere
e¡genaren op gang te houden. Opzetten van (e) -
loket met ruimte voor eindgebruikers "energiehelden".
Streven naar het verduurzamen van 4000 part¡culiere
woningen eind 2016 met 2 labelsprongen.
- Q1 2015: Openstell¡ng eerste tranche en

Energieloket online.
- Q2 2O15: Openstell¡ng tweede tranche
- Q4 2015: Openstelling derde tranche en

opschal¡ngsteam operationeel
- Q1 2016: Openstelling vierde tranche
- Q2 2016: Openstelling vijfde tranche
- Q4 201 6: Eventuele openstelling zesde trnache

en start uivoering plan van aanpak
opschalingsteam.

ln 2017 wordt er 150 kg restafval per inwoner
¡ngezameld. ln 2030 ¡s er een afvalloze regio.
- 2015 en 2016: Voortzetting pilot afvalloze regio.
- 2017: Twæjaatlijkse benchmark over de

inzamelresultaten van de 19 gemeenten.

ln 2050 is de regio energieneutraal.
Tot 2020 wordt jaarl¡jks 1,soloenerg¡e bespaard. Per
2002 is het aandeel duurzaam opgewekte energie
verhoogd tot 160lo.
- Q4 2015: Opstellen en implementeren van

Routekaart Energietransitie wordt
doorgeschoven naar Q3 201 6

- Q3 201 5: Opdracht onderzoek C04 ¡s niet
doorgegaan en komt te vervallen.

- Q4 2015: Vaststellen en implementeren HRC DZH
- Jaarlijkse actualisatie en implementatie projecten

uit regionale Energie Agenda.

Energietrans¡t¡e verbruik en meer
duurzame
Energie-
opwekk¡ng

energiebesparing
De gemeenten hebben afgesproken
om in 2050 energieneutraal te zijn.
Dat is vertaald in concrete plannen en
poecten. Daar is de bestaande
woonvoorraad een belangrijk
onderdeel van. ln 2014 ¡s subs¡die
toegekend door de VNG om de
reg¡o's te ondersteunen b¡ het
opschalen en versnellen van
in¡tiatieven voor lokale en regionale
energiebespar¡ng en duurzame
energieopwekking in de gebouwde
omgeving.

2.1.2 Afvalloze samenleving
Er is een regionale afvalvis¡e

'Duurzaam West-Brabant opgesteld.
Een bijdrage uit de afvalhoek gaat ¡n
op het ombuigen van een linea¡re
economie naar een circulaire
economie.

2.1.3 Versnelling energietransitie Er ¡s
bepaald dat de regio tot 2020 jaarlijks
I ,5olo energie bespaart en dat 160lo

van het energieverbru¡k in 2020
duurzaam wordt opgewekt. Op
termijn, 2050 is de regio zelfs
energieneutraal.

DZHIRO-WSEZ

Jaap Kamp
DZHISEZ

Machiel de Gelder
DZHIRO.WSEZMOB

4 veßie:10 november 2015
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Het verminderen van de Co2-uitstoot
met 30o/o in 2020.

qd'

Duurzame
Mobil¡te¡t

2.1.4 Duurzame Mob¡lite¡t
Er is vastgelegd dat de regio in 2020 de
uitstootvan CO2, met307o heeft
verminderd. Mobil¡te¡t veroorzaakt,
gem¡ddeld 360/o vân de Co2-uitstoot,
waaryan ongeveer 75% voor rekening
van het wegverkeer.

- 2015: symposium Duurzame Mobiliteit
- 2015: Vaststellen Regionale

Duurzame Mobilteitsvis¡e.

ìzak Koedoot
DZHIMOB/SEZI RO-W

Vastgesteld regionale Duurzame Mobiliteitsv¡sie.
Verm¡nderde Co2-uitstoot door mobiliteit door de dr¡e
thema's in een v¡sie: minder, schoner en zuiniger.- Q3 2015: Symposium Duurzame Mob¡liteit wordt

doorgeschoven naar Q1 2016
- Q42015'. Vaststellen Programma Duuzame

Mobil¡teit wordt Q1 2016

Reg¡onale afspraken over woningbouw voor de
komende 10 jaar worden gemaakt, af- en ingestemd
en gereal¡seerd. De woningmarkt is in balans wat
vraag en aanbod, kwaliteit, levensloopbestendigheid
en energ¡etransitie.
- Q2 201 s:Vaststellen doorstroominstrumentarium

en aanb¡eden aan partners RRO.
- Q3 2015: Start vis¡eontwikkeling bestaande

woningvoorraad.
- Q3 201 5: ln werkgroepen 4 thema's aan de gang

en start opzet uitvoeringsagenda.
- Q4 2015:Ttdens Bouwberaadwo¡dteersteop-

brengst werkgroepen gepresenteerd.
Goede afspraken over de reg¡onale afsteming en de
schaal daarvan bü alle beleidswijzig¡ngen op het
geb¡ed van Detailhandel, wonen, bedrijventerne¡nen
en kantoren zijn bestemmingsplan-(wijziging)en
'Ladderproof
- Q22O15'. Leidraad ¡n RRO
- Q4 2015: Vaststell¡ng le¡draad
- Q4 2015'. Alle toekomst¡ge bestemmingsplannen

'Ladderproof

Toine Theunis
RO-W

Petra Lepolder
RO,SEZ,DZH

3.1.1 Reg¡onale Agenda Wonen
De stuurgroep Wonen coördineert in
opdracht van het RRO de activ¡teiten

van de gemeenten op wiens
grondgebied de nieuwe bouwplannen
ontwikkeld worden en de bestaande
woningvoonaad moet worden
getransformeerd en is intermediair
naar Provinc¡e, externe partners ¡n het
Bouwberaad en Platform Wonen,
KBO, VKK, zorginstellingen,
part¡culiere ¡n¡t¡atiefnemers en R¡jk.

3,1.2 Ladder voor DuuÌzame
Verstedelijking
Wettel¡jk (Rijks)¡nstrument. Nieuwe
bestemmingsplan(w¡jziging) en moet
worden aangetoond. Veel overheden
veel consequenties ondervonden.

Reg¡onale
Agenda
Wonen

Reg¡onale afspraken over bestaande
woningvoorraad en woningbouw als
gevolg van bevolk¡ngs-, huishoudens-
en woningbouwprognoses en
demograf ische verander¡ng
vaststellen.

Regionale afspraken over bestaande
woningvoorraad en won¡ngbouw als
gevolg van bevolkings-, hu¡shoudens-
en woningbouwprognoses en
demograf¡sche verandering
vaststellen.

3.1 K\¡al¡tatieveren
kwantitat¡ever
wonen.

3.1 Kwalitatiever en
kwänt¡tatiever
wonen.

Leefbaarhe¡d

Bel rokk en hercl
Rooserìciaål

Beslrrrrrlrlketrekkcr Beooqcl resÚllåalProgramma s ProJêctenlâctrvilerten, ProcessenSpeerpÍnt Werkclomernen Dôelstellrng

5 versie:10 november 2015



UitvoeringsprogrammaStrategischeAgenda20lS-2016 Bijlage2 qö,
Tijdens intervisiebijeenkomst slu¡tende en bindende
afspraken over realisatie van de regionale taakstelling
huisvesting arbeidsm¡granten.
ln 2OO2 zijn voor de arbeidsmarkt noodzakel¡jke
arbeidsmigranten welkom, legaal, goed en veil¡g
gehu¡svest in de reg¡o.
2015: Pilot participatie Zundert is geevalueerd en

afgerond.
2016: Handhavingstrajecten 10 gemeenten ¡s

afgerond, digitaal ¡nfopunt gerealiseerd
2017: Fysiek ¡nfopunt ¡s gerealiseerd
2020: Taakstelling 4750 bedden gelegaliseerd en

gerealiseerd.
Gemeentel¡jke belangen b¡j inkoopproces zorgkantoor en
locatiebele¡d zorgaanbieders zijn structureel geborgd.
lnzicht ¡n meerjarige opgave afbouw intramurale
capaciteit in d¡verse zorgsectoren en subreg¡o's. lnz¡cht in
gevolgen sluiting locåties, afsteming gebruik vrijvallend
zorgvastgoed en inzicht in gevolgen van extramuraliser¡ng
op migratie naar de wijk en stagnatie doorstroom vanuit
de wijk. Subregio's en gemeenten maken met relevante
paItijen afspraken over benod¡gde ondersteuning van
burgers die vanuit specialistische zorg terug in de wijk
komen, resp. d¡e langer thuis blijven.
- Q2 2015: Bestuurlijke verkenn¡ng met CZ over

afspraken borging gemeentelijke
belangen bij totstandkoming inkoop bele¡d
en daarna te maken keuzes.

- Q3 201s:Subregionaal/lokaal overleg met medisch
domein tav zorg doelgroepen (b¡jv. cGZ).

- Q3 2015: Ontw¡kkel inzicht meerjarenperspect¡ef
- Q4 2015: Procesafspraken met CZ en

zorgaanbieders zijn gemaakt.

Johan de Beer

Jean-Piene Schouw
ZWO en RO-W

SEZ, RO
3.1.3 Huisvesting, handhaving en

participatie
arbeidsm¡granten
Hu¡svesting arbe¡dsm¡granten
ingezet op participatie, hu¡svesting,
handhaving en I nformatiepunten.

3.1.4 Extramural¡sering zorg, afbouw
¡ntramurale capacíteit
lntramurale capacite¡t (verpleeg- en
behandelbedden') wordt afgebouwd.
Zorgkantoor CZ voert hierin beleid en
koopt plaatsen in. Zorgaanbieders
geven hier lokaal/subregionaal
uitvoering aan (vastgoedbeleid). Heeft
gevolgen voor lokale zorg- en
wonen¡nfrastructuur.
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lnterreg-subs¡dieaanvraag Vlaanderen-Nederland
"Crosscare".
- Q2 2015: Aanvraag gereed
- Q3 2015: Aanvraag beoordeeld
- Q1 2016: Start Project
- 2021: Afronding project
- Q4 2015: Verkenning andere mogelijkheden om

zorgeconomie te bevorderen.
Gemeenten hebben lokaal en in samenwerking diverse
projecten u¡tgevoerd die geleid hebben tot meer kennis,
andere houd¡ng/ gedrag t.a.v. zelfstandig reizen met
ov.
- Q2 2015: Lokale initiav¡even bekend en regionale

acties zijn uitgewerkt.
- Q2 201 5: Subsid¡everstrekt en opdachten

gegevens, Start projecten
- Q4 201 s:Projecten u¡tgevoerd en verantwoord.

Definitieve subsidies verstrekt. Borging
structurele aandacht en acl¡es geregeld.

- Q1 2016: Regionale/landelijk insp¡rat¡edag
georganiseerd.

ln de regio West-Brabant realiseren van een
toekomstvaste digitale infrastructuur (breedband)
- Q22O15. Plan van aanpak
- Q42015: lnvesteringsvoorstel
- 2016: Real¡satie
Consensus over urgentie van de problematiek bij
participanten. Gedeelde strategieen op anticiperen
gevolgen krimp en toepassen/ uitwerking van de
strateg¡een ¡n de praktijk.
- Q3 201 5: Eerste kaders voor aanpak

De netwerkpartners weten elkaar te v¡nden, hebben inz¡cht
in elkaars belangen, hebben gedeelde v¡sie, ¡dentificeren
gezamenlijk de knelpunten in de praktijk, en gezamenlijk
de kansen die stelselherz¡ening biedt en delen best-
pract¡ces en zorginnovaties. Gezamenl¡jke lobby naar
landel¡jke partüen. Financ¡ers van zorg (gemeenten,
zorgverzekeraars, zorgkantoor) werken vanuit een
klantgerichte benadering samen. Maken werkafspraken
over verb¡nding sociaal en medisch domein.
- Q1 2015: Tactisch overleg over grijze gebieden

Wmo/ZvW¡Wlz
- Q2 2015: Start strategisch overleg financ¡ers, aanzet

samenwerkingsagenda
- Q3 2015: Start platform overleg
- Q3 2015: lnbreng gemeentel¡jke wensen ¡n

inkooptrajecten CZ 2016.
Samenwerkingsagenda wordt vastgesteld en
verder uitgevoerd

- Q4 2015: Effectief door partners gewaardeerd
West-B rabants netwerkoverleg

- 2016: Proactieve samenwerk¡ng financiers van zorg

Hans Verbraak
Yvonne Kammeijer
M¡riam Haagh
zwotsEz

Marian Janse-Wltte

Jean-P¡erre Schouw
SEZ

Jan Paantjes

Peter van der Ven
ZWO

KCV, MOB

Ll.5 Bevordering Zorgeconom¡e
Cross Care project doel om ¡n een
grensoverschrijdend ondersteuni ngs-
kader een sterk hands-on begeleiding
te bieden aan MKB/KMO b¡j het
ontwikkelen en het op de markt
lanceren van zorginnovaties.

3.2.2 Bevordering gebruik OV en
kle¡nschal¡ge mobilte¡tsoplossingen
Van Regionale Fonds Vervolgaanpak
Toegankelûkhe¡d gelden ingezet voor
verbetering van de mentale toeganke-
lijkhe¡d. Daamaast andere reglonale
acties zoals trainen en begele¡den van
Wmoconsulenten, kenn¡s laten maken
met het OV. Vrijwilligers trainen op
gebied van OV zodalzij mob¡l¡teits-
coach worden en afspraken
vrijwill¡gersorganisaties over hun rol.

3.2.3 Breedband West-Brabant
Behoefte aan een toekomstvaste
digitale ¡nfrastructuur groe¡t. De
ambitie overgang naar volledige
uitrol van een glasvezelnetwerk.

3.2.4 Ondezoek gevolgen van ontgroe-
ning op maatschappelijke voorzie-
ningen ên oploss¡ngsricht¡ngen
/ onderw¡js
WestBraþant ontgroent komende þren

n¡nk. Betrokken partien gaan aan de slag
om een strategie te ontwikkelen.

3.2.5 Doorontw¡kkel¡ng zorg en
ondersteuning
Organisatie strategisch overleg
gemeenten, zorgaanbieders,
cl¡ëntenorgan¡saties zorgverzekeraars /
kantoor (Zorgplatform WestBrabant).
Organisatie strategisch en tactisch
overleg tussen financiers van zotg. CZ
steekt in op overleg op de schaal van
de 18 gemeenten. Organiseren van
overlegstructuur met CZ waar¡n lokale
en subregionale input geborgd is.
Organisat¡e van vier netwerk-
b¡jeenkomsten rond het thema
zorginnovat¡e.

Reg¡onale
Agenda
Wonen

Openbaar
Vervoer

Breedband

Onderw¡js

Bevorderen zorgeconomie vanu¡t twee
invalshoeken: de betekenis er van voor
burgers en professionals in de zorg en
vanuit het potentieel economische
belang.

Datgene doen wat nodig is om
voorzieningen bere¡kbaar te houden,
zodat mensen kunnen blijven wonen
waar men het liefst woont.

Het onderzoeken van de gevolgen van
kr¡mp op de maatschappelijke
voorzien¡ngen en oplossingsrichtingen.

Komen tot een vernieuwde aanpak van
zorg en ondersteuning, waarb¡j de
burger zelf regie neemt, professionals
regelruimte krijgen, adm¡nistratieve
lasten beperkt en de kosten
beheersbaar blijven

3.1 Kwalitatiever en
kwant¡tat¡ever
wonen.

3.2 Mee in de Maat-
schappelijk
transformatie

Leefbaarheid

Betrok ken heid
Rooserìdaal

BestuLrrlrjketrekker BeoogdresultaatProgramma.s Projecteniact¡viteilen/ ProcessenSpeerpunt Werkdomeinen Doelstell¡nq
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Gemeenten faciliteren zodat initiat¡efnemers/ burgers
een act¡eve bijdrage kunnen leveren aan de
leefbaarheid in dorpen en wüken.
- 2015:Het organiseren van regionale overlegtafels.
- Q2 2O15: Kennisdel¡ngsbijeenkomst'Nieuwe wük

en dorpsculturen"

Via het Deltri-overleg de lobby opzetten met als
resultaat b¡nnen de Vlaams Nederlandse Delta (VND)
gebruik te maken van de 2'callen binnen het TEN-T
programma tbv. spoorstud¡e binnen de Delta.
Q4 2015: Studieaanvraag TEN-T programma

De m¡nister beslu¡t of de 16 samenwerkende ingediende
traces zullen worden meegenomen ¡n de MER-
procedure.
- Q1 2015: Aanbieding traces minster Kamp
- Q3 2015: Weging te beMERren traces
- 201512016: Doorlopen ruimtelûke procedures
- 2023: Real¡satie trace
Strateg¡e + (meerjar¡g)u¡tvoeriingsplan /
uitvoer¡ngsprogramma vast laten stellen .

Fons Naterop
sEz

Jan Akkermans

Paul Depla /
Thomas Zwiers

Paul Depla

De rol van de overheid van het omgaan
met burgerin¡tiatjeven moet drastisch
veranderen. RWB ¡s informatiepunt-

1.1 Lobby en Publ¡c Affairs RWB
Veel van de opgaven in West-Brabant
komen tot stand met ¡nzet van anderen
of anderen bepalen ze zelf.

L2 Zuld-West 380 kV hoogspan-
ningstracé
Wijziging op eerder voorgenomen
trace naar een n¡euw zuidelijk
variant,

I Reg¡obrand¡ng West-Brabant
Creeeren van een merk, ¡n d¡t geval
voor het geografisch gebied dat de
regio vormt en dat op een positieve
man¡er aan de buitenwereld
presenteren met als doel de regio
interessant maken voor
bezoekers /consumenten, toeristen,

Vemieuw¡ng

Lobby en PA

Branding

Leefbaarhe¡d

üVestBrabant staat op de kaart

Komen tot een vemieuwde aanpak van
zorg en ondersteuning, waarbij de
curger zelf regie neemtprofessionals
egelruimte krijgen, administratieve
asten beperkt en de kosten
ceheersbaar blüven

úVest-Brabantse belangen klinken door
n Provinciale, Rijks- en
Europese beliedsprogramma's en
)verlegtafels

4.2. Branding

4.1 Lobby en PA
algemeen

Leefbaarheid

Algemeen

Betrokkenheid
Roosendaal

BestilUrlr¡ketrekker Beoogd resultaatProqramma s Prolecten/activiteilen/ Processenunt Werkclomernen Doelstelling
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Procesoverzicht D6 - bijlage 3

lnleiding
Op tactisch/operationeel niveau heeft Roosendaal het initiatief genomen om te starten met een verkenning

naar samenwerking met vijf omliggende gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en

Zundert. Ook wel 'De zes'genoemd en afgekort als D6. We streven binnen de D6 naar meer samenwerking,

zonder dat we hiervoor zware structuren zoals een Gemeenschappelijke Regeling inrichten. We zien de

samenwerking als een netwerk waarbij de gemeenten elkaar onderling versterken. Samenwerken is dan

geen keurslijf omdat het moet, maar een intrinsieke behoefte van iedere individuele gemeente.

Er zijn verkenningen gestart op het gebied van Openbare ruimte, P&O, Ruimtelijke Ontwikkeling
(omgevingswet), VTH, Financiën, Juridische zaken, Grip en sturing verbonden Partijen en de governance in

het sociaal domein. Voor verschillende taakvelden zijn zogenaamde trio's geformeerd. Deze trio's bestaan

uit een ambtelijk verkenner, een gemeentesecretaris/directeur en een bestuurder. De trio's hebben eerder

dit jaar een verkenning uitgevoerd. Hieruit is een opdracht gekomen waarmee de verkenners, samen met

betrokken medewerkers uit de D6-gemeenten, aan de slag zijn gegaan.

Het proces

Wat z¡jn belangrijke momenten van het proces zoals dat tot nu toe gelopen is?

Op 78 november 2014 is er een bijeenkomst geweest met de colleges van de D6-gemeenten. Tijdens deze

bijeenkomst zijn de geïnventariseerde kansen gepresenteerd, passend in het provinciaal kader inzake

'(Veer)krachtig bestuur'. De collegeleden hebben met elkaar de bevindingen íntensief besproken. De

grondhouding was positief en er werd breed aangedrongen op concretisering en het voorbereiden van

stappen. Op dat moment zijn ook de zogenaamde trio's per aandachtsgebied ingesteld.

Op 7 opril 2075 is er een raadsbijeenkomst belegd. Uiteraard moeten ook de gemeenteraden aan de

voorkant meegenomen worden in het proces van samenwerking. Op dat moment zijn de eerste reacties

vanuit de raden gepeild. Ook bij de raden bleek er draagvlak te zijn om door te gaan met de verkenningen

79 mei 2015 was er een tweede collegebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van de

verkenningen gedeeld. De colleges waren content met de uitkomsten en de trio's hebben een volgende

opdracht gekregen (op basis van de resultaten van de verkenningen in 2015 minimaal twee resultaten

behalen en minimaal twee kansen voor te bereiden om in 20L6 uit te voeren).

ln aansluiting op de bijeenkomst van 19 mei zijn er begin iun i 2075 in de colleges van de D6-gemeenten

besluiten genomen om de samenwerking verder te ontwikkelen aan de hand van de eerder genoemde

vervolgopdracht aan de trio's.

Op 2 december 2015 is er een volgende raadsbijeenkomst gepland. De raden zullen worden bijgepraat over

de resultaten die we in 2015 gehaald hebben en er is tijd voor een vooruitblik naar 2016. Ook zullen de

reacties vanuit de gemeenteraden meegenomen worden in het vervolgproces'

8 december 20L5 is de datum voor de volgende collegebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen we de

resultaten van 20L5 en bereiden we eventuele besluitvorming met elkaar voor. Ook kijken we terug en

vooruit qua proces.

6-r\r'l

D6 is een samenwerking tussen de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert


