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03 Verslag                                                             
Strategisch beraad 24 juni 2021 

Aan Leden strategisch beraad 

Voorzitter P. Depla  

Aanwezig S. Adriaansen, B. Adank, R. van der Helm, C. Lok, T. Theunis, M. Willemsen, E. Kiers, M. Riksen 

Afwezig  M. van Oosten, F. Petter 

Datum 24 juni 2021 

Contactpersoon E. Kiers Ons kenmerk: 2021-107_NT_VerslagSB_DEF 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De heren Petter en Van Oosten hebben andere verplichtingen.  

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen 

2.1. Ingekomen stukken 

2.1.1. Brief provincie over interbestuurlijk toezicht beleidsproducten 2021. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.2. Uitgaande stukken 

Er zijn geen relevante uitgaande stukken. 

2.3. Mededelingen (schriftelijk) 

2.3.1. Natural Fibertastic 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.2. Invullling ondersteuning 380kV  

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.3. Relevante bijeenkomsten 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

 

Mededeling (mondeling) 

De voorzitter maakt melding van de rapportage van Y. de Boer die de samenwerkingsmogelijk-

heden en -wensen op tactisch/uitvoerend niveau op de schaal van De Baronie in beeld heeft ge-

bracht. Hiervoor zijn vanuit RWB S. Adriaansen en E. Kiers geïnterviewd. De conceptrapportage 

is inmiddels besproken door de betrokken burgemeesters en secretarissen.  

Besluit: de definitieve rapportage wordt voor het volgend SB geagendeerd vanwege de relatie 

strategie (RWB, Actieprogramma) en de inzet op tactisch/uitvoerend, subregionaal niveau. 

 

3. Verslag strategisch beraad 14 april 2021  

Het strategisch beraad stelt het verslag vast. 

Naar aanleiding van de actielijst: de actiepunten zijn uitgevoerd of voor de vergadering geagen-

deerd. Het organiseren van een ontmoeting tussen GS PNB en SB RWB is voorlopig niet aan de orde. 

Ingezet wordt op een gesprek tussen een delegatie van het SB en de Commissaris van de Koning. 
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4. Realisatie- en investeringskracht 

In het gesprek over dit onderwerp komen verschillende aspecten voorbij: 

• Noodzaak om een duidelijke scheiding aan te brengen in de rollen van RWB en gemeenten. Ge-

meentelijke realisatiekracht is nodig om de in RWB-verband opgewerkte opgaven verder te 

brengen.  

• Ingezet wordt op intrinsieke, inhoudelijke motivatie van gemeenten om aandeel te leveren. Coa-

lition of the willing heeft een risico van freeriders-gedrag in zich. Er is echter vertrouwen dat ge-

meenten “vanzelf” aanhaken. Zo nodig wordt een achterblijvende gemeente aangesproken.  

• Deze ontwikkeling (RWB organiseert het systeem, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

inzet op inhoud. Kunnen ze niet leveren dan kunnen per opgave aparte financieringsafspraken 

worden gemaakt op inhoud) kan als een paradigmashift aangemerkt worden, hetgeen vraagt 

om het goed informeren en betrekken van het algemeen bestuur, secretarissen en adjudanten.  

• De eerder genoemde subregionale ontwikkelingen zijn in dit gesprek relevant. Neem de positio-

nering van de  RIA’s, komen deze wel of niet onder de vlag van RWB tot stand? Het is zaak een 

goede balans te zoeken tussen regionaal en subregionaal samenwerken. Voorkomen moet wor-

den dat de strategische regionale samenwerking financieel en organisatorisch uitgehold wordt 

door subregionale versterking. Deze versterking biedt juist kansen voor het totaal als er goede 

verbindingen worden gelegd, er simultaan geschaakt wordt.  

• Wat de bijdragen aan RWB betreft, wordt ingezet op begrotingsjaar 2021 als uitgangsjaar voor 

de begrotingen na (bezuinigingsjaar) 2022. Het wordt niet opportuun geacht om hierop al op 8 

juli commitment van het AB te vragen. 

• REWIN zal parallel hieraan de ambities van de Economic Board West-Brabant en de daaruit 

voortvloeiende noodzakelijke uitvoeringsprogramma’s voor het voetlicht moeten brengen. E. 

Kiers meldt dat de nieuwe REWIN-directeur hierbij een actieve rol voor haar organisatie ziet 

weggelegd.  

Besluit: na de zomervakantie zal het SB in klein verband de strategie op de realisatie- en investe-

ringskracht verder uitwerken.  

 

5. Economisch samenwerking 

5.1. Verslag vergadering Economic Board West-Brabant van 19 mei 2021 

De rolneming van de leden (3 O’s) van de EBWB is inmiddels duidelijker geworden. De 3 O’s 

gaan meer uitwisselen over hun bijdrage aan de versterking van de economie. Zo heeft RWB in 

de vorige boardvergadering het Actieprogramma toegelicht. De volgende vergadering zal het 

onderwijs haar plannen presenteren.  

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

5.2. Jaarverslag REWIN en vaststellen subsidie 

Het strategisch beraad besluit kennis te nemen van het jaarverslag en de definitieve subsidie 

aan REWIN West-Brabant voor 2020 vast te stellen op € 2.163.964,-. 
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5.3. Opvolging Robin van der Helm als bestuurlijk boegbeeld logistiek 

Het voorstel is om vanwege de continuïteit F. van den Oever te vragen het voorzitterschap van 

de stuurgroep Logistiek op zich te nemen.  Het is uiteraard aan de stuurgroep om daar een be-

sluit in te nemen. Omdat hij bestuurslid is van het Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum 

(MCA) wordt voorgesteld M. Buijs (burgemeester Oosterhout) gedurende deze bestuursperi-

ode als lid aan te wijzen van de stuurgroep Logistiek REWIN en van het strategisch beraad RWB. 

Besluit: de aanwijzing van M. Buijs wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen 

bestuur op 8 juli. 

 

6. Zaken vanuit de commissies van advies/stuurgroepen 
6.1. Stukken ter informatie 

6.1.1. Overzicht actualiteiten 

6.1.2. Agenda’s commissies van advies 9 juni 2021 

6.1.3. Tussentijdse rapportage ‘West-Brabant werkt met Talent’ 

M. Willemsen merkt hierbij op dat het programma zich meer zal gaan richten op het 

ontwikkelen en aantrekken van talent, zowel in als van buiten de regio. Omdat verschil-

lende sectoren in dezelfde vijver azen op personeel is dit een uitdaging.  

6.1.4. Vooruitblik Ontwikkeldag 2021 

6.1.5. Stand van zaken stuurgroepen REWIN 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van deze stukken 

6.2. Stukken ter bespreking/besluitvorming 

6.2.1. Afsprakenkader Arbeidsmigranten 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Zich te verbinden aan de afspraken zoals vastgelegd in het bijgevoegde Afsprakenka-

der Arbeidsmigranten West-Brabant 

2. S. Adriaansen aan te wijzen als ondertekenaar van het Afsprakenkader namens Regio 

West-Brabant tijdens de Ontwikkeldag die op 9 juli plaatsvindt. 

De voorzitters van de commissies van advies Economie, Arbeidsmarkt en Ruimte stem-

men in met de opgestelde reactie op de terughoudende brief van gemeente Zundert.  

6.2.2. Omgevingsagenda West-Brabant 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

6.2.3. Raamwerk Vrijetijdseconomie 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

7. Subsidies 

7.1. Impact O&O-fonds 2015-2020 

Besluit: het algemeen bestuur op 8 juli hierover te informeren aan de hand van de infographic 

en filmpjes.  
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7.2. Tweede ronde O&O-fonds 

Het strategisch beraad besluit: 

Aan de volgende projecten een (voorlopige) subsidiebijdrage toe te kennen:   
1. Goed boeren voor natuur en maatschappij  € 25.000   

2. Vraaggestuurde korte ketens Altena  € 14.000  

3. Circulariteit in banden  € 40.100  

4. Verkenning leisure gamification lab  € 25.687  

Totaal toe te kennen  € 104.787  

Budget O&O fonds ronde 2   € 153.000  

Restant budget  € 48.213  

 
Aan de volgende projecten geen subsidiebijdrage toe te kennen:   

1. West-Brabantse streekproducten op de kaart € 47.480 

2. Klimaatadaptieve industrie Oosterhout € 38.375 

3. Extensie smart gate & logistics control tower (AMCW)  € 5.000 

4. Gepersonaliseerde voeding € 50.000 

Totaal € 140.855 
 

De definitieve subsidiebijdrage voor de volgende projecten vast te stellen: 

1. Smart gate & logistics Nog niet 
vaststellen, 
looptijd ver-
lengen tot en 
met decem-
ber 2021 

2. Zelfrijdend vervoer Drimmelen € 50.000 

3. Logistieke robots op de BUAS-campus € 44.670 

4. Onderzoek haalbaarheid creative foundation € 14.000 

5. Chalk talk € 0 

6. Externe ondersteuning aanpak toekomstbestendig wo-
nen 

€ 40.000 

7. Aanpak breedband € 900 

8. Quick wins knelpunten autosnelwegen € 30.000 

Totaal € 140.855 
 

De looptijd te verlengen voor de volgende projecten: 

1. Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Wer-
kendam  

Looptijd ver-
lengen tot 1 
juli 2021 

2. TechVoice Looptijd ver-
lengen tot 1 
juli 2023 

3. Agrovoltaics en fruitteelt Looptijd ver-
lengen tot 1 
december 
2021 
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7.3. Nieuwe regeling Economie & Innovatie 
Het strategisch beraad besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitgangspunten die de provincie hanteert. 
2. Te constateren dat momenteel constructief ambtelijk overleg wordt gevoerd met de regio's 

en de provincie over het verschil tussen voorgestelde en gewenste uitgangspunten.  
3. Indien ambtelijk overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt voorgesteld met de 

andere regio's bestuurlijk op te schalen middels een gezamenlijke brief. 

 

8. P&C-cyclus 
8.1. Terugblik digitale raadsledenbijeenkomst van 17 mei 2021 

Besluit: via de griffiers een beroep doen op de raadsleden om actief gebruik te maken van de 

informatiekanalen/bijeenkomsten die RWB gebruikt/organiseert. 

8.2. Jaarverslag/-rekening 2020, resultaatvoorstellen 2020 en begroting 2022 

De negatieve reactie van het college van Bergen op Zoom op het voorstel om een deel van het 

resultaat 2020 in te zetten op het programma Creatieve Dienstverlening en Start-up onder-

steuning wekt verbazing en irritatie op. Zeker omdat hier al langer een gesprek over loopt en 

dit signaal daar niet in is afgegeven. Het huidig voorstel is juist op deze wijze geformuleerd om 

Bergen op Zoom tegemoet te komen. Op verschillende niveaus zal hierover contact gezocht 

worden met Bergen op Zoom. 

Het strategisch beraad besluit: 

1. De reacties op de (concept)zienswijzen in bijlage 1 (inclusief een nog aan te scherpen reac-

tie op het standpunt van het college van Bergen op Zoom) vast te stellen en deze ter ken-

nis te brengen van het algemeen bestuur voor de vergadering van 8 juli;  

2. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren om een reactie te 

geven op eventueel nog te ontvangen definitieve zienswijzen met een andere strekking;  

3. Het algemeen bestuur op 8 juli bijgaand voorstel ter besluitvorming voor te leggen.  

8.3. Eerste bestuursrapportage 2021 

Het strategisch beraad besluit bijgaand voorstel, bijgaande eerste bestuursrapportage 2021 en 

eerste begrotingswijziging 2021 op 8 juli ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen be-

stuur. 

8.4. Normenkader 2021 en proces rechtmatigheidsverantwoording 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Het algemeen bestuur op 8 juli het bijgaand normenkader 2021 ter vaststelling voor te leg-

gen; 

2. Het algemeen bestuur kennis te laten nemen van het proces rechtmatigheidsverantwoor-

ding. 

 

9. Bedrijfsvoering 

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie (en de organisatie) ontvangt complimen-

ten en dank voor het vele en goede werk dat hij ook op dit vlak verricht. 

9.1. Archief voortgangsrapportage 2020 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2020; 
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2. Het algemeen bestuur op 8 juli door middel van de voortgangsrapportage te informeren 

over de archiefzorg. 

9.2. Rapportage Functionaris Gegevensbescherming 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Kennis te nemen van de toezichtsrapportage gegevensbescherming 2020/2021; 

2. Deze rapportage ter kennisname te brengen van het algemeen bestuur. 

9.3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden informatiebeveiliging 

Het strategisch beraad besluit bijgaand document ‘Rollen, verantwoordelijkheden en overleg-

structuur informatieveiligheid RWB’ vast te stellen. 

 

10. Voorbereiding vergadering algemeen bestuur van 8 juli 2021 

Besluit: het strategisch beraad stemt in met de voorgestelde agenda. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 14 oktober 2021. 

b/a 

 

 

 

 

Erik Kiers       Paul Depla 

secretaris       voorzitter 

 

 


