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De fractie heeft de volgende vragen:

In het najaar van 2019 heeft de gemeenteraad van Breda een nieuwe economische visie vastgesteld. 
Breda kiest hierin voor versterking van activiteiten op het vlak van (informatie)technologie en 
creativiteit om aan te sluiten bij de gesignaleerde structurele veranderingen van de economie.

Zie: Internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit.

Roosendaal zou zich de nieuwe economische visie van Breda ter harte moeten nemen. Waar we nu 
nog vooral gericht zijn op maintenance, biobased industrie en logistiek, ligt de toekomst veel meer in 
toegepaste technologie, innovatie, digitalisering, robotisering en human capital. Dit is een nieuwe 
wereld voor Roosendaal, maar vernieuwing is noodzaak. De PvdA-fractie is dan ook benieuwd wat 
het antwoord van netwerksteden Roosendaal en Bergen op Zoom op het nieuwe beleid van Breda 
wordt. Hoe bereiden zij hun stad voor op de nieuwe economie en met wie doen ze dat?

De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. In hoeverre is het nieuwe beleid van Breda afgestemd op het beleid van Roosendaal en de 
overige gebiedsdelen in West-Brabant en hoe/waar komt dit tot uiting? Wat is hierin de rol van 
de Economic Board West-Brabant?

2. Wat wordt het antwoord van netwerksteden Roosendaal en Bergen op Zoom op dit nieuwe 
beleid? Hoe gaan wij ons verhouden?

3. Naar de mening van de PvdA-fractie is hier ook een belangrijke rol voor onze nieuwe 
burgemeester weggelegd; gaat de burgemeester een voorname rol spelen door profilering, 
door op te treden als delegatieleider voor innovatiereizen -zie artikel NRC over techtoeristen- 
en door het leggen van verbindingen in de regio om samen meer voor elkaar te krijgen?

4. Wanneer kunnen wij een herijking van het economisch beleid verwachten met daarbij een plan 
van aanpak met daarin nieuwe initiatieven en kansen om onze lokale en regionale economie 
veerkrachtig en gezond te houden?

Namens de fractie van PvdA, 
Paul Klaver

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-264256.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/de-dagelijkse-stroom-van-techtoeristen-a3985004


Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Lokaal economisch beleid is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de individuele 
gemeenten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de lokale situatie. Op basis van de 
Economische Agenda West-Brabant is de inzet om elkaar zoveel mogelijk aan te vullen en te 
versterken.

2. In regionaal verband werken we met alle deelnemende gemeenten aan een 
sterke economische positie van de regio en daarmee van de deelnemende gemeenten.

3. De burgemeester zal uiteraard, samen met de wethouders, kansen grijpen ter profilering van 
onze gemeente en de regio, verbindingen leggen en kansen benutten voor innovatie en 
versterking van de (regionale)economie.

4. Wij hebben recent in het document ‘Verbinden, Vernieuwen en Uitdagen 2019-2022’ onze 
economische koers geformuleerd en daarover met uw raad gesproken. De koers, tot stand 
gekomen in samenwerking met onze economische partners, hebben we toegelicht aan de hand 
van vier thema’s: de ondernemer centraal, ruimte voor innovaties, toekomstbestendige 
werklocaties en arbeidsmarkt. Ambities en acties zijn geformuleerd. Herijking is thans niet aan 
de orde.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok 


