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lnleiding
De Regio WestBrabant (RWB) brengt regionale belangen voor het voetlicht naar Provincies, Rijk en
Brussel. Periodiek brengen wij uw raad op de hoogte van een aantal actuele thema's. Voor een
volledig overzicht verwijzen wij u naar de nieuwsbrieven van de RWB.

Netwerkbiieenkomsten op 15 maart en 2l iuni
De netwerkbijeenkomst op 15 maart 2016 stond volledig in het teken van maatschappelijke vraagstukken rondom statushouders. Op de thema's huisvestíng, onderwijs, integratie en werk hebben
colleges knelpunten en best practices met elkaar gedeeld.
De netwerkbijeenkomst op 21 juni is niet doorgegaan.
Overige actuele onderwerpen
Totaaloverzicht lopende zaken
De RWB is gestart om per portefeuille/programma de lopende zaken maandelijks op een rijte zetten.
Het meest recente overzicht treft u bijgaand aan. ln de toekomst zal de RWB deze overzichten ook via
de nieuwsbrief verspreiden.

Bijdrage O&O-fonds aan Havenschap
Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 mei besloten om uit het O&O-fonds een bijdragen toe te kennen
voor het initiatief van het Havenschap Moerdijk om (samen met de havens van Zeeland en een aantal
uit Vlaanderen) werken in de havens te promoten bij de jeugd en hun ouders. Provincie Noord
Brabant, Havenschap en gemeente Moerdijk en de RWB financieren ieder voor € 33.000,- dit project.
Lobby openbaar vervoer
Er wordt overleg gevoerd met provincie en vervoerder over mogelijke aanpassingen binnen het OVlijnennet in de regio, qua voorzieningenniveau, dienstregeling en lijnvoering. Belangrijke insteek is en
blijft zorg voor de landelijke gebieden met afnemend vervoerspotentieel.
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Lopende zaken per portefeuille/programma per 23 juni 2016
STRATEGIE ALGEMEEN

1.

Op 30 mei hebben delegaties van Drechtsteden en de Regio West-Brabant hun gezamenlijke
agenda verder vorm gegeven. Doel is om op de verschillende tafels waar beide regio’s aan
deelnemen zoveel mogelijk eenzelfde boodschap te laten horen. Dat geldt met name voor de
knelpunten in de hoofdinfrastructuur die beide regio’s verbindt.
a. Ook onderzoeken beide regio’s om op het vlak van maintenance en logistiek meer samen op te
trekken, o.a. bij handelsdelegaties.
b. Beide regio’s zetten de schouders onder het initiatief om de Biesbosch op te waarderen tot
Nationaal Park van wereldklasse.

2.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 mei besloten om uit het O&O-fonds een tweetal bijdragen toe te
kennen. Eén is voor het initiatief van het Havenschap Moerdijk om samen met de havens van
Zeeland en een aantal uit Vlaanderen via een Interregproject te starten om werken in de havens te
promoten bij de jeugd en hun ouders. Provincie Noord Brabant, Havenschap en gemeente Moerdijk
en de RWB financieren ieder voor € 33.000,- dit project.
a. Een tweede bijdrage is toegekend om het plan van aanpak op te stellen voor het zo gladjes
mogelijk uitrollen van Breedband in West-Brabant.

3.

Paul Depla en Steven Adriaansen bereiden een plan van aanpak voor het vervolg op de
Bestuurdersconferentie van 7 april voor. Het Algemeen Bestuur bespreekt dit op 6 juli.

4.

Het Mobiliteitscentrum heeft op 2 juni jl. de finaledag van 3-2-1-Co gewonnen.
a. Dit is een jaarlijks evenement van het A&O-fonds gemeenten, waarvoor gemeenten en
samenwerkingsverbanden innovatieve ideeen kunnen indienen om mee te dingen naar
subsidie en ondersteuning om het idee uit te kunnen voeren.
b. Het idee van het Mobiliteitscentrum om de kosten van externe inhuur terug te dringen ten
gunste van een interne arbeidsmarkt met baangarantie is als meest innovatieve idee
uitgekozen.

LOBBY EN PR/PUBLIC AFFAIRS
Zuid-West 380 kV tracé Oost. Samenwerkende overheden (18 gemeenten van Midden- en WestBrabant, PNB en PZ) trekken samen op om eind 2016 best mogelijke Voorkeursalternatief (VKA)
uitgevoerd te krijgen. Individuele en gezamenlijk brief op concept tracé document is op 13 juni
ingezonden. Ministers EZ en I&M stellen eind juni 2016 Tracédocument vast.
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PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG ECONOMIE
Arbeidsmarkt
Het rpA uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! is afgerond.
Een aantal successen die we dankzij de provinciale subsidie hebben bereikt:
 behalen van landelijke innovatieprijs Divosa, de Gouden Lijst van West-Brabant,
 realisering van ca 1000, keuzeprogramma “Beroepennavigatie, intersectoraal op weg” en
 oprichting van het Werkgeverservicepunt West-Brabant.
Op dit moment is de RWB met diverse partners in opdracht van het rpA een nieuw meerjarenprogramma aan het opstellen. Deze zal 1 juli ingediend worden bij de provincie. Voor de jaren 2016 t/m
2019 is 2 miljoen beschikbaar gesteld door de provincie voor iedere Brabantse arbeidsmarktregio (in
totaal 4 regio’s).
Daarnaast zijn er nog lopende projecten zoals inzet op jeugdwerkloosheid.
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PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG VRIJETIJDSECONOMIE
1. Programma Cultuurtoerisme
De opzet voor een meerjarig programma cultuurtoerisme voor West-Brabant is opgesteld. Basis voor
de programmering is om te komen tot een goede aansluiting op de provinciale/ nationale
themajaren de komende jaren. Daarnaast is er een aantal thema’s die sterk zijn in West-Brabant
maar misschien niet meteen aansluiten op een themajaar. De komende tijd wordt benut om het
aanbod goed in beeld te brengen en focus aan te brengen in de programmering. Het programma
biedt vooral een verbindende en daarmee versterkende rol voor dat wat er al is aan aanbod/ambitie
(samenbrengen) in de gemeenten/streken/regio.
2. Regie in de Regio
De programmaraad Regie in de Regio (vertegenwoordigers lokale toeristische platforms) werkt,
samen met RWB en de NHTV, initiatieven uit om in de regio te komen tot samenwerking op de
onderdelen “promotie” en “vindbaar/boekbaar maken van het aanbod in de regio”. Hierbij wordt
aansluiting gezocht met onder andere het programma Cultuurtoerisme van RWB.
3. Routebureau West-Brabant
Om de ambitie ‘fietsprovincie van Nederland’ kracht bij te zetten worden in mei, juni, juli en
augustus de centrumroutes vervangen door knooppunten. Omdat de centrumroutes worden
vervangen is de cartografie op de informatiepanelen in het veld niet meer up to date. Bovendien zijn
de huidige panelen verouderd en versleten. In het voorjaar van 2017 worden, zo is de verwachting,
de informatiepanelen voor het fietsknooppuntensysteem vervangen.
4. Wielerplan West-Brabant
De bestuurlijke kopgroep van het Wielerplan West-Brabant werkt aan de inrichting van de
organisatie rondom het Wielerplan. In samenwerking met de organisatoren van Wielerevenementen
is een bijlage verschenen in alle lokale weekbladen in de regio, uitgegeven door uitgeverij De Bode
en uitgeverij De Jong. Verder is een flyer gedistribueerd met de grotere evenementen in de regio en
is een totaaloverzicht aan wielerevenementen en toertochten te vinden op
www.degoeieontsnapping.nl.
Subsidie provincie topsportaccommodaties: Regionaal Centrum voor opleiding en wielersport
Ossendrecht was al gehonoreerd. Aanvraag voor Binnentuin Rucphen, WielerWereld (BMX-track) is
dit voorjaar eveneens gehonoreerd.
5. Becoming Vincent, Van Gogh West-Brabant
Het aantal audiozuilen in de regio is uitgebreid met 6 locaties. Een virtual experience (occulus) wordt
eind juni opgeleverd door de NHTV. De mooie resultaten van het Van Gogh jaar 2015 zijn te
downloaden via http://www.westbrabant.eu/media/projecten/downloads/407_FactsheetresultatenVanGoghjaar2015.pdf .
6. Waterpoort
30 juni 2016 wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. RWB ondertekent mede
deze samenwerkingsovereenkomst
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PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG MOBILITEIT
Afgelopen periode voorbereidingen getroffen en uitwerking gegeven aan lopende projecten op het
gebied van mobiliteit. Belangrijk aantal van de onderwerpen zullen centraal staan in het volgend
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit op 29 juni a.s.
 Prioritering aanbrengen in uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2016-2020
Prioriteitenlijstje is uitgewerkt voor de korte termijn. Vooral noodzakelijk voor inbreng op de
majeure overlegtafels met Rijk, provincie c.a. zoals BO-MIRT en Spoortafel Landsdeel-Zuid en
eventueel belangenbehartiging en lobby richting o.a. Den Haag en Den Bosch. Door een duidelijke
prioriteitsstelling wordt het ‘W-Brabants signaal’ afgegeven richting hogere overheden en relevante
stakeholders.
 Afronden verkeersmonitor A4
Door de openstelling van de A4 zijn de effecten op het overige autosnelwegennetwerk in beeld
gebracht. Daarnaast is de Verkeersmonitor voor onze regio een belangrijk instrument om de werking
van het netwerking qua verkeersafwikkeling, knelpunten en verkeersveiligheid te observeren. Het is
en blijft een belangrijk instrument om tijdig veranderingen en knelpunten te signaleren voor de
nabije toekomst in onze regio.
 Hooipolderplusplan
Als onderdeel van de Tracéwetprocedure A27 wordt ook knooppunt Hooipolder (A27/A59)
aangepakt. De optimalisatie slag is belangrijk om zowel op het knooppunt de verkeersafwikkeling te
verbeteren als de knelpunten op het onderliggend wegennet op te lossen. Waarbij het uiteindelijke
doel is om op termijn tot een volledig knooppunt te komen zonder verkeersregelinstallatie. Het zgn.
Hooipolderplusplan is in samenwerking tussen RWS, provincie, gemeenten en regio tot stand
gekomen Belangrijk is ook dat de minister van I&M dit voorstel overneemt en instemt met het plan
en cofinanciering. In het BO-MIRT van dit najaar moet duidelijk worden of dit is gelukt. Wordt
vervolgd.
 Ontwikkelagenda Spoor, HOV en knooppunten
De W-Brabantse OV-knooppuntgemeenten participeren in het proces van de Ontwikkelagenda. Het
proces om tot een afgewogen lijst van projecten te komen is gedurende het proces enigszins
aangepast en zijn onlang hier bestuurlijke knopen over doorgehakt. De projecten uit de regio WBrabant, die zijn gehonoreerd kunnen rekenen op een provinciale bijdrage en tot uitvoering worden
gebracht. Voor de overige projecten geldt dat de energie moet worden vastgehouden, om alsnog
gevolg te kunnen geven aan de uitvoering in een later stadium. De provincie zal dit proces en de
vervolgstappen nader toelichten tijdens het Poho Mobiliteit eind juni.
 Openbaar vervoer
Naast de ontwikkelagenda wordt er ook in het kader van de OV-concessie voor W-Brabant overleg
gevoerd met provincie en vervoerder over mogelijke aanpassingen binnen het OV-lijnennet in de
regio, qua voorzieningenniveau, dienstregeling en lijnvoering. Belangrijke insteek is en blijft zorg voor
de landelijke gebieden met afnemend vervoerspotentieel.
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PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG DUURZAAMHEID
1. Pilot regionale energiestrategie
De stand van zaken is als volgt.
 Op 22 juni 2016 wordt de Green Deal Regionale Energiestrategieën tussen drie ministeries BZK,
I&M en EZ en drie koepels, VNG, IPO en UvW, ondertekend. In die Green Deal heeft onze pilot een
plek.
 De bestuurlijke ambassadeur energietransitie, heer M. de Gelder, zal spoedig daarna de regioovereenkomst met de VNG ondertekenen.
 De door ons gekozen externe projectleider, bureau Over Morgen, is door de VNG geaccepteerd.
Die start direct na ondertekening van de regio-overeenkomst. Het gehele proces zal ongeveer een
jaar duren.
 We werken nu de begeleiding van de pilot concreet uit en bereiden een formele kick off voor.
Het PoHo Duurzaamheid van 1 juni 2016 heeft de heer M. de Gelder het mandaat gegeven voor het
in voorkomende gevallen nemen van besluiten in het verdere proces.
2. Actualiseren duurzaamheidsbalans
Het PoHo Duurzaamheid heeft op 1 juni gesproken over het actualiseren van de
Duurzaamheidsbalans uit 2012. Zij adviseert u positief. Dit voorstel komt in uw vergadering van
heden aan de orde.
3. Milieubarometer
Het PoHo Duurzaamheid heeft ingestemd met het inzetten van de milieubarometer en enkele
ondersteunende activiteiten om bedrijven en overige organisaties op het spoor van duurzaam
ondernemen te brengen. De kosten worden gedekt vanuit het beschikbare regionale werkbudget
EnergieAgenda en waar nodig door de betrokken gemeenten zelf (cafetariamodel).
4. Regionaal Energieloket
De inzet van de VNG-middelen (die voor onze regio € 420.000 bedraagt) is enerzijds om een
beweging op gang te brengen en te houden die woningeigenaren beweegt hun woning te
verduurzamen én om een energieloket te realiseren. Het eerste spoor loopt via de verschillende
tranches. Over het tweede spoor is het PoHo Duurzaamheid op 1 juni geïnformeerd. De definitie van
het energieloket is:
 Het is een plek waar vraag (woningeigenaren) en aanbod (bedrijven) bij elkaar komen;
 Een hulpmiddel om woningeigenaren te werven, te volgen en te bewegen hun woning te
verduurzamen, waarbij de klantreis centraal staat;
 Een hulpmiddel bij het realiseren van maatregelen op wijkniveau en individueel niveau
(ontzorgen).
Het PoHo heeft de bestuurlijke ambassadeur, de heer R. Dujardin, de opdracht meegegeven om het
concept van het energieloket verder uit te werken en in een volgende vergadering ook de financiële
uitwerking daarbij voor te leggen.
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5. Presentatie Port Of Rotterdam W2C Fabriek
Op 2 mei kwam ambtelijk bij de RWB het verzoek binnen om als regio in te stemmen met een
onderzoek om na te gaan of de afvalstromen in West-Brabant voor een initiatief in de Rotterdamse
regio ingezet zouden kunnen gaan worden. Het gaat om initiatief van Akzo om afval als grondstof te
gaan gebruiken voor kunststofproducten. Akzo wil dit in Groningen of in de regio Rotterdam gaan
opzetten. Vanuit het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam is deze vraag aan WestBrabant gericht. Port of Rotterdam heeft tijdens het PoHo Duurzaaheid van 1 juni hiertoe een
presentatie gegeven. Vanuit het PoHo is er zeker interesse in deze ontwikkeling en de bereidheid om
daarover mee te denken. Het wachten is nu op de concrete vraagstelling vanuit Rotterdam.
6. Duurzame Duimen
Het doel van Duurzame Duimen is het uitbreiden van het duurzame netwerk in de regio en de
deelnemers in aantal en variëteit op de inspiratiedag. Daarbij worden regionaal verbindingen met en
tussen de andere O’s gelegd. Deelnemende gemeenten dragen bedrijven, organisaties of instanties
aan die in het zonnetje gezet kunnen worden; zij hebben stappen gezet naar meer duurzaamheid en
verwacht wordt dat zij daar graag mee naar buiten willen treden. Er is een aanmoedigingsprijs voor
de drie organisaties die de meeste likes/duimen voor hun organisatie krijgen. Tijdens de (jaarlijkse)
inspiratie dag worden de prijzen uitgereikt. Het PoHo Duurzaamheid stemt in met de verdere
voorbereiding van de inspiratiedag.

Versie 23-06-2016

6

PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG RO/WONEN
Regionale Agenda Wonen
a.
Woonperspectief West-Brabant. Instemming regionaal opgestelde 5 leidende principes (door
denktank wonen) in portefeuillehoudersoverleg akkoord. Eind juni 2016 vaststelling instemming
colleges gevraagd. Behandeling vaststelling in RRO van 14 juli. Uitwerking uitvoeringsagenda’s
door subregio’s tot december 2016.
b.

Bouwberaad 30 juni 2016 in Werkendam. Thema: Trends in de woningmarkt, kansen voor de vrije
huursector. Zeer veel belangstelling, ook van beleggers. Voorzitter Bouwend Nederland, Maxime
Verhagen en minister Blok aanwezig.

PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS 23 JUNI
1.

Terugmelding van bezoek aan Eerste Opvang Anderstaligen door De Fontein in Breda. Uitwisseling
van argumenten voor lokaal of centraal gegeven taalles. Afgesproken wordt dat gesprek over zorg,
welzijn en onderwijs van statushouders en vluchtelingen subregionaal verder wordt gevoerd. In
volgend poho ZWO uitwisseling.

2.

Presentatie van Woudrichem/Werkendam over cockpit-instrument waarmee efficiënt en effectief
monitoring van Wmo-beleid plaatsvindt. Mooi voorbeeld, koploper in Nederland.

3.

Presentatie en gesprek met Zorgkantoor CZ over ontwikkelingen in de langdurige zorg (zorgkantoor
voert Wet langdurige zorg uit). Behoefte van de cliënt komt meer centraal te staan in beleid CZ.
Meer mensen willen thuis blijven, ook met Wlz-zorg. Vergt innovaties van bestaande
zorgaanbieders, ruimte voor nieuwe partijen, samenwerking met gemeenten.

4.

Gesprek over door provincie gelanceerd concept “sociale veerkracht”, m.n. adaptief vermogen van
wijken in relatie tot veranderende samenstelling, is vanuit ZWO interessant. Groep geformeerd die
samen met F. Naterop (voorzitter denktank leefbaarheid) nagaat welke acties in West-Brabantse
gemeenten, met ondersteuning van provincie, wenselijk zijn.
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BESTUURSCOMMISSIE KCV
Presidium KCV heeft op 2 juni aan de hand van managementinformatie geconstateerd dat kwaliteit
vervoer op orde is. Presidium heeft subsidieregeling vastgesteld, op basis waarvan gemeenten in 2016
6 ton € kunnen verkrijgen ten behoeve van lokale projecten gericht op bevorderen zelfstandig reizen
door mensen (jong en oud) met een beperking. Subsidieregeling is lean en mean ingericht. Er is
3 ton beschikbaar voor regionale projecten. Opdracht is gegeven voor uitrol lespakket speciaal
onderwijs.
Ontwikkeling kleinschalige vervoersalternatieven en evt. deelname aan Europees project hangt samen
met veranderingen in OV-dienstverleningsniveau. Binnenkort duidelijkheid daarover.
Presidium heeft voorgestelde begrotingswijziging in het kader van de 1e Berap geaccordeerd.
Vanwege weinig beslispunten wordt bestuurscommissie KCV schriftelijk geconsulteerd en vervalt haar
vergadering van 22 juni.
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