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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij ter voorbereiding op de informatieavond voor de
gemeenteraad over wat wij als belangrijkste verschillen zien tussen de huidige RWB en het voorstel
tot doorontwikkeling RWB en doen wij u enkele suggesties aan de hand over bespreekpunten tijdens
de informatieavond.

lnleiding
Zoals u bekend is, maakt de RWB een doorontwikkeling door. ln oktober 2016 is daar richting aan
gegeven met een keuze voor een focus op de economisch-ruimtelijke structuurversterking. lnmiddels
ligt er een uitgewerkt voorstelter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van de RWB wat op 23
maart vergadert.
Ter voorbereiding op de besluitvorming in het Algemeen Bestuur maakt ons college graag gebruik van
de gelegenheid om met u te overleggen. U heeft reeds het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de
RWB ontvangen en de onderliggende notitie 'Samen sterk voor werk in West-Brabant'. Deze stukken
zijn tijdens de informatieavond op 23 februari aan de orde. De voorzitter van de RWB, de Bredase
burgemeester Paul Depla, geeft dan ook een presentatie over het voorstel voor de doorontwikkeling.
ln de aanloop naar de informatieavond willen wij u graag meegeven wat de belangrijkste verschillen
zijn tussen de huidige RWB en het voorstel voor doorontwikkeling. Daarnaast willen wij u graag een
aantal bespreekpunten voorstellen.

lnformatie
Bel angrijkste verschille n

Er ziln drie belangrijke verschillen tussen de huidige RWB en het voorstel wat 23 maart ter besluitvorming voorligt. ln het kort:
Veranderende focus: Waar de RWB nu drie aandachtsgebieden kent, wordt in het voorstel de
focus gelegd bij de economisch-ruimtelijke structuurversterking.
Strategische samenwerking: Waar de strategische samenwerking nu niet is geborgd wordt in het
voorstel nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen overheid, ondernemers en kennisinstituten.
Bestuurlijke organisatie: Waar de huidige bestuurlijke organisatie is georganiseerd op geografische gronden en op basis van een verdeling tussen grotere en kleinere gemeenten, wordt de
bestuurlijke organisatie in het voorstel inhoudelijk gericht.

¡
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o

lnformatie in meer detail vindt u uiteraard in het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RWB en de
notitie 'Samen sterk voor werk in West-Brabant'. Bovendien hebben wij de belangrijkste verschillen
overzichtelijk weergegeven in de bijlage die u bij deze brief aantreft.

1

semeeiff

oerdÜk

Be spre e kpu nte n i nform atie avo nd

De voorzitter van de RWB, de Bredase burgemeester Paul Depla, zal tijdens de informatieavond een
presentatie geven over het voorstel. Aansluitend is er ruimte voor discussie. Wij gebruiken uw input
graag om mede richting te geven aan onze stellingname tijdens de vergaderingvãn het Algemeên

Bestuur van de RWB op 23 maarl.
Wij geven u ter ovenn¡eging de volgende vragen mee:
1. Kan de raad zich vinden in de voorgestelde samenstelling van het DB van de RWB?
Kan de raad zich vinden in de voorgestelde samenstelling van het AB van de RWB? Overigens
wordt dit onderdeel door de RWB nog juridisch getoetst .
Kan de raad zich vinden in de voorgestelde primaire focus van de RWB? De focus ligt in het
voorstel op economisch-ruimtelijke structuurversterking met als pijlers:

2.
3.

4.
5.
6.
7.
L
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Economische zaken
Arbeidsmarktbeleid
Mobiliteit

Ruimtelijkeontwikkeling

Kan de raad zich vinden in het voorstel betreffende de collectieve taken? De benodigde
meerderheid is tenminste 2l3van de gemeenten die tenminste 2/3 van de inwoners
vertegenwoordigen.
Kan de raad zich er in vinden om de besluitvorming over collectieve taken eens per vier jaar in de
colleges - aan het begin van elke collegeperiode - te laten plaatsvinden?
Kan de raad zich vinden in de voorgestelde wijze om met facultatieve taken om te gaan?
Kan de raad zich vinden in de inzet van het O&O fonds voor uitsluitend economisch-ruimtelijke
activiteiten?
Kan de raad zich vinden in de manier waarop de strategische samenwerking wordt voorgesteld?

Veruolg
Op 23 maart vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur plaats waarin besluitvorming over het
voorstel voor doorontwikkeling van de RWB voorligt. Ons college bereidt deze vergadering mede voor
aan de hand van de input vanuit de gemeenteraad. Wijwillen aan het einde van de informatieavond
op basis van de bespreking de balans opmaken en peilen of er bij uw raad behoefte bestaat om
voorafgaand aan de AB vergadering schriftelijk te reageren richting het Dagelijks Bestuur van de
RWB, danwel een amendement voor te bereiden op het voorstel.

Bijlagen:

¡

Overzicht verschillen huidige RWB en voorstel RWB.
(Het 'voorstel doorontwikkeling RWB' en de bijlage 'Samen sterk voor werk in West-Brabant' heeft u al
eerder ontvangen).

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de loco-gemeentesecretaris,

de burgemeester,

B.G.M. Cornel

J.P.M. Klijs
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Doorontwikkeling RWB
Wat zijn de grootste verschillen?

1 – Focus verandert
Nu: 3 aandachtsgebieden
Nu zijn er drie aandachtsgebieden:
• Economie
• Ecologie
• Leefbaarheid
De aandachtsgebieden verschillen
niet op belang, karakter en inzet.

Wordt: focus op economisch
ruimtelijke structuurversterking
Voorstel is vier pijlers van deze
structuurversterking op regionale
schaal:
• Economische zaken
• Arbeidsmarktbeleid
• Mobiliteit
• Ruimtelijke ontwikkeling
Dit betreft een inhoudelijke
koerswijziging waarbij de vier pijlers
ondersteunend zijn aan de
economisch-ruimtelijke focus.

Andere onderwerpen?
Voor andere onderwerpen die niet tot de primaire focus van de RWB
behoren:
Eerst
Verkennen of er samenwerkingsmogelijkheden in andere verbanden
mogelijk zijn.
Zoniet
Zijn er geen andere samenwerkingsmogelijkheden dan biedt de RWB
biedt alsnog een mogelijkheid.

2 – Strategische samenwerking
Nu: rolverdeling onvoldoende
afgebakend

Wordt: inzet op economisch
terrein coherent regionaal
samenspel

Op strategisch niveau is de
rolverdeling op regionaal en
landsdeling niveau niet geborgd.

Samenwerking tussen overheid,
ondernemers en kennisinstituten
(triple helix).
REWIN (uitvoeringsorganisatie:
business-development en acquisitie.
Gezamenlijke overheden: scheppen
van randvoorwaarden.

3 – Bestuurlijke organisatie
Nu: bemensing vanuit spreiding
en omvang
Samenstelling van het dagelijks
bestuur geënt op:
- geografische spreiding.
- en verdeling tussen kleinere en
grotere gemeenten.

Wordt: bemensing vanuit inhoud
•

•
•

Verbinden van inhoud en inzet van
middelen.
Hierdoor borging van integrale
benadering geborgd.
Concreet:
– Voorzitter: burgemeester Breda
– voorzitters de vier
adviescommissies
– collegeleden met inzet en
betrokkenheid bij topsectoren.
– Zonodig aanvulling om grote
disbalans oost-west en grootklein te voorkomen.

