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De fractie heeft de volgende vragen

Geachte voorzitter,

Onze fractie heeft nog een aantalvragen betreffende de economische visie en integrale visie en

aanpak met betrekking tot de samenwerking Roosendaal en Bergen op Zoom.

De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van de antwoorden op eerder door onze fractie gestelde

schriftelijke vragen m.b.t. Economische visie. Hierin heefi u aangegeven dat in regionaal verband

gewerkt wordt met alle deelnemende gemeenten aan een sterke economische positie van de regio en

daarmee van de deelnemende gemeenten. Zie O12-2O2O Vraag en Antwoord PvdA - Economische

visie

1. Nu uit de beantwoording blijkt, dat de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom al

samenwerken, zouden wij graag meer inzicht willen krijgen in hoe er concreet wordt

samengewerkt. Kunt u hier een nadere toelichting op verzorgen?

2. Kunt u aangeven wat, sinds de laatste verkiezingen, de resultaten zijn van deze samenwerking?

3. ls er sprake van een gezamenlijke strategie om te komen tot intergemeentelijke samenwerking?

Kunt u hier een nadere toelichting op verzorgen?
4. Kunt u daarbij tevens aangeven op welke ambities deze samenwerking rust?

Alvast dank voor uw beantwoording. Wijzien het debat hierover graag tegemoet met uw college.

Namens,

PvdA, Paul Klaver

Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Op uw eerdere vragen hebben wij aangegeven dat we met alle deelnemende gemeenten in

RWB-verband samenwerken aan een sterke economische positie van de regio. ln het
bestuursakkoord is opgenomen dat we samen met Bergen op Zoom, onder de titel "Samen
Stadje Sterker", verkennen op welke thema's we nader samen kunnen optrekken Uit
bijeenkomsten zijn drie thema's naar voren gekomen om samen verder mee aan de slag te
gaan. Het betreft de thema's Duuzaamheid, Human CapitalAgenda en Strategische
Communicatie.

2. Zie antwoord vraag 3.

3. Onlangs hebben de beide colleges en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gekoppeld aan
"Samen Stadje Sterker" een bijeenkomst gehad. Hierin zijn, mede op basis van een
economische scan door de Rabobank Brabantse Wal + Roosendaal, de volgende ambities met
elkaar afgesproken (planhorizon 2030):

. Broeikasgas reduceren

. Toename economische groei

. Florerend innovatie ecosysteem

. Gezondere leefstijlen leefomgeving (2040)

. Talenten binden
Zowel de drie lopende thema's, welke in acties nog verder geconcretiseerd moeten worden, en de 5
geformuleerde ambities moeten nader met elkaar verweven worden. Zo zal de verdere aanpak van
SSS verder geconcretiseerd worden.

4. Zie antwoord vraag 3.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosend

De secretaris, Deb
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