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Verslag 
Strategisch beraad 23 februari 2021 

Aan Leden strategisch beraad 

Voorzitter P. Depla  

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

Afwezig  M. van Oosten, M. Willemsen 

Datum 23 februari 2021 

Contactpersoon E. Kiers Ons kenmerk: 2021-025_NT_VerslagSB_DEF 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De heren Van Oosten en Willemsen zijn afwezig. 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen 

2.1. Ingekomen stukken 

2.1.1. Brief gemeente Tholen: vertrek uit GR RWB. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

2.2. Uitgaande stukken 

Geïnformeerd wordt naar reacties op de aan de gemeenten toegestuurde kadernota RWB 

2022. Die zijn (nog) niet ontvangen. 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de verzonden brieven en is ermee akkoord dat 

dergelijke brieven niet bij de vergaderset gevoegd worden.  

 

2.3. Mededelingen 

2.3.1. Uitkomsten schriftelijke besluitvorming strategisch beraad over de subsidieregels corona-

fonds, bezwaar E&I en het O&O-fonds. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.2. Genomen besluiten met betrekking tot de DVO met Etten-Leur met mandaat SB. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.3. Uitkomsten schriftelijke besluitvorming algemeen bestuur over aansluiting bij de Werkge-

versvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Overheden. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.4. Digitale corporate flyer RWB. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.5. Trendverkenning. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van en biedt deze aan de colleges aan en 

aan de griffiers met het verzoek de trendverkenning te delen met de raden, tenzij de com-

missies van advies daar bezwaar tegen hebben. 

2.3.6. Deelname aan EBWB door H. van Midden 

Besluit: de directeur wordt gevraagd in afstemming met de voorzitter en vice-voorzitter 

een voorstel te maken voor het algemeen bestuur. 
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2.3.7. Planning trajecten uitvoeringsgerichte taken. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

3. Verslag strategisch beraad 26 november 2020  

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 loopt nog. 

 

4. Vervolg reflectiebijeenkomsten 

4.1. Heisessie strategisch beraad en 

4.2. Bijeenkomst commissie van advies Economie / REWIN en strategisch beraad 

 

Aan de orde is het met gemeenten op korte termijn te voeren gesprek over aanvullende financiering 

voor REWIN vanaf 2022 (€ 0,40 cent voor voortzetting van het programma creatieve dienstverlening 

en startupondersteuning). Daarnaast speelt de vraag wat nodig is om als regio West-Brabant door te 

pakken op de geformuleerde en uitgewerkte ambities. Welke investeringen vergt dat en welke mid-

delen zijn gemeenten en partners bereid om daarvoor in te zetten? Er ligt veel geld op de plank van-

uit o.a. Europa. Dat biedt kansen maar vraagt zeker ook om een stevige inzet. 

 

Beide vragen moeten vanuit de inhoud besproken worden, dus door de vakinhoudelijke wethou-

ders. Voorkomen moet worden dat het alleen een gelddiscussie wordt. Er zijn verschillende aan-

vliegroutes, zo bieden de samenwerkingsafspraken met de provincie bouwstenen voor de inhoude-

lijke discussie. De vraag is of er in de komende commissievergaderingen al voldoende beeld is op de 

investeringsbehoefte om daar conclusies aan te verbinden. 

Besluit: op 24 maart het gesprek in de commissie van advies Economie voeren over de financierings-

vraag van REWIN. Dit wel in een bredere context (de investeringsbehoefte) plaatsen die ook voor de 

andere adviescommissies relevant is. In de volgende vergadering van het strategisch beraad de uit-

komsten bespreken. Parallel hieraan werken aan een investeringsagenda ten behoeve van de Ont-

wikkeldag in juli. 

 

5. Economische samenwerking  

5.1. Verslag vergadering Economic Board West-Brabant d.d. 11 november 2020 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het verslag. 

5.2  Agenda vergadering Economic Board West-Brabant d.d. 28 januari 2021  

 Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

 

6. Vervolg Ontwikkeldag, stand van zaken samenwerkingsafspraken regio West-Brabant en 

provincie Noord-Brabant 

6.1. Terugblik 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het verslag. 
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6.2. Tafel Agglomeratiekracht 

T. Theunis doet verslag van het gesprek dat hij samen met P. de Beer met gedeputeerden Van 

der Maat en Ronnes voerde. In de kopgroep Sterke Steden was dit voorbereid. Het was een 

goed en scherp gesprek. De gedeputeerden gaven aan dat het al niet meevalt om Breda in Den 

Haag goed voor het voetlicht te brengen, men kijkt vaak niet verder dan Eindhoven. West-Bra-

bant-West is nu versneld bezig met een Ruimtelijke Investeringsagenda (RIA) om de agglomera-

tiekracht te versterken. Net zoals de RIA Breda e.o. De (terechte) vraag van de provincie is of 

“Roosberg” daadwerkelijk invulling kan en gaat geven aan deze agenda qua inzet en middelen. 

Daarover voeren de steden de komende tijd het gesprek. 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de terugkoppeling van de tafel Agglomeratie-

kracht. 

 

7. Zaken vanuit de pijlers / stuurgroepen 

7.1. Economische zaken door B. Adank 

7.1.1. Samenwerkingsovereenkomst Routebureau Brabant 

Desgevraagd wordt gemeld dat het nog te doorlopen traject over de positie van het Route-

bureau West-Brabant geen belemmering vormt om de samenwerkingsovereenkomst met 

Routebureau Brabant aan te gaan. 

Het strategisch beraad besluit: 

1. De samenwerkingsovereenkomst met een periode van 2 jaar te verlengen; 

2. Johan de Beer, als bestuurlijk trekker vrijetijdseconomie, te mandateren om namens 

RWB de overeenkomst te ondertekenen. 

7.2. Arbeidsmarkt door M. Willemsen 

7.2.1. Voortgangsrapportage Human Capital Agenda (Regiodeal) 

Het strategisch beraad besluit: 

1. In te stemmen met de 1e voortgangsrapportage van het Regio Dealproject Human Ca-

pital Topsectoren en deze aan te bieden aan de gemeente Tilburg; 

2. In te stemmen met de verantwoording over de inspanningsverplichting om additionele 

co-financieringsbronnen te werven en deze aan te bieden aan de gemeente Breda; 

3. Te besluiten de 2e bevoorschotting (20%) door te geleiden naar de projectpartners. 

7.2.2. Voorstel West-Brabant werkt met Talent 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Akkoord te gaan met opdrachtverstrekking in plaats van subsidieverstrekking; 

2. Akkoord te gaan met het instellen van een stuurgroep West-Brabant werkt met Talent; 

3. M. Willemsen af te vaardigen naar de stuurgroep West-Brabant werkt met Talent; 

4. Met inachtneming van het regulerende inkoopbeleid, (tijdelijk) volmacht te verlenen 

aan directeur-secretaris voor het inkopen van werken, leveringen en diensten groter 

dan € 50.000 die betrekking hebben op deze subsidie. 

7.3. Maintenance  

Dit komt door afwezigheid van M. van Oosten niet aan de orde. 

7.4. Agrofood / Biobased  

F. Petter licht de voortgang van de stuurgroep toe op het gebied van biovoice, smartpharming, 

groen mbo. Circular Bio-based Europe biedt kansen voor de regio. 
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7.5. Logistiek  

R. van der Helm meldt dat onderwijs en bedrijfsleven werken aan een hybride leeromgeving, 

o.a. bij station Lage Zwaluwe. Gebiedsgerichte samenwerking rondom o.a. Oosterhout, Etten-

Leur en Roosendaal komt van de grond. De vraag wordt gesteld of de logistieke sector betrok-

ken is of kan worden bij het logistieke vraagstuk rondom de COVID-19 vaccinaties door de GGD.  

7.6. Creatieve dienstverlening  

B. Adank verwijst naar de infographic die bijgevoegd is bij dit verslag.  

 

8. Subsidies 

8.1. Overzicht realisatie O&O-fonds tot en met 2020. 

S. Adriaansen meldt dat dit overzicht gevolg gaat worden door informatie over de impact van 

de verleende subsidies. 

 Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het overzicht.  

8.2. Stand van zaken subsidieregeling E&I 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de informatie. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

In de rondvraag wordt melding gemaakt van een nieuwe kans voor het Amercentralegebied van-

wege extra te genereren windenergie op zee.  

  Stephanie ter Borg wordt als nieuwe directeur van REWIN voorgedragen aan de aandeelhouders.  

  De voorzitter sluit de vergadering. 

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

 

 

 
 

 

Erik Kiers       Paul Depla 

secretaris       voorzitter 

 

 


