
Regio West-Brabant
Jaarverslag 2020 Regio West-Brabant
Begroting 2022 in een oogopslag

Regio West-Brabant heeft stevige 
ambities waarmee we ook in 2022 
vol aan de slag gaan. Dit in lijn met 
het actieprogramma 2019-2023 en 
de samenwerkingsafspraken met 
provincie.  

We zetten in op een duurzaam, 
toekomstbestendig West-Brabant. 
Voortbouwend op onze thema's als 
economie, arbeidsmarkt, mobiliteit  
en ruimte. 

Naast deze hoofdlijnen zorgt  
de betrokkenheid bij projecten zoals 
vanuit de ‘Regio Deal’, het ‘Onderzoek 
en Ontwikkelingsfondsfonds’ en ‘West-
Brabant werkt met Talent’ voor direct 
zichtbare resultaten.  

De inzet en betrokkenheid van 
gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk, 
zijn harde randvoorwaarden om onze 
gezamenlijke ambities te realiseren.

– Paul Depla Voorzitter RWB

Foto: Christel Ooms

Enkele resultaten
in de spotlights

① Ambities ← → Realisatiekracht  
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③ West-Brabant  
werkt met Talent

Werknemersorganisaties, werkgevers, onderwijs en 
overheid zorgen samen voor uitvoering van het programma 
West-Brabant werkt met Talent. 

Focus ligt op maatschappelijke initiatieven en oplossingen.  
We willen arbeidstalent blijven aantrekken, ontwikkelen, 
behouden en benutten, gekoppeld aan de economische 
ambities van de regio. Het overkoepelende resultaat en  
de coördinatie wordt aangestuurd door een projectleider  
en -adviseur vanuit Regio West-Brabant.
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② Human Capital Topsectoren
– werknemers van de toekomst

Regio Deal-project Human Capital Topsectoren zet in op 
het ontwikkelen en opleiden van het arbeidstalent voor  
het regionale bedrijfsleven. 

Bedrijven actief binnen de topsectoren van West-Brabant - 
HighTech Maintenance, Logistiek, Agrofood/Biobased en 
Creatieve dienstverlening -investeren volop in innovatie  
en technologie. 

De vraag naar nieuw arbeidstalent met de juiste competenties  
neemt toe. Human Capital Topsectoren zet met concrete 
projecten in op het ontwikkelen en opleiden van het arbeids-
talent voor het regionale bedrijfsleven. RWB ondersteunt als 
penvoerder de betrokken onderwijsprojecten.
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⑤ Sterke steden en een  
vitaal buitengebied

De programma's Sterke Steden en Vitaal Buitengebied 
vormen de basis voor gebiedsgerichte afspraken en 
agenda's van zestien West-Brabantse gemeenten. 

Het programma Sterke Steden gaat uit van de unieke 
kracht van iedere stad en de onderlinge samenhang met 
het buitengebied. Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, 
Breda en Oosterhout vormen samen de sterke stedenrij van 
West-Brabant. 

We willen een ‘15 minuten stad' (waarin wonen, werk en 
voorzieningen binnen 15 minuten bereikbaar zijn) met een 
sterk economisch en groenstedelijk profiel. Gebiedsgerichte 
coalities richten zich verder op de voorwaarden voor  
economische vernieuwing in het buitengebied via het 
programma Vitaal Buitengebied.
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④ Circulaire Economie 
West-Brabant  

De circulaire economie heet ook wel de 
kringloopeconomie. 

Het is een economisch en industrieel systeem waarin grondstof             - 
voorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen - zoals 
warmte en afval - opnieuw worden ingezet. De Nederlandse 
economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn. 

Op dit moment gebeurt er al veel door Rijk en regio. De zestien 
West-Brabantse gemeenten en Regio West-Brabant geven 
hier vanuit het Raamwerk Circulaire Economie West-Brabant 
uitvoering aan via concrete projecten. We werken daarbij 
samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven. 
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https://www.west-brabant.eu/actueel/publicaties/panorama-west-brabant
https://www.west-brabant.eu/actueel/publicaties/raamwerk-circulaire-economie-west-brabant


⑥ Nieuwe vormen 
openbaar vervoer

Voorbereidingen voor nieuwe vormen van 
(openbaar) vervoer voor mensen met en 
zonder beperkingen zijn in volle gang. 

De provincie Noord-Brabant voert samen met 
gemeenten en (organisaties uit de) regio drie 
concepten uit. ‘Direct’: vervoer per (snelle) bus of 
buurtbus, ‘Flex’: vervoer op afroep naar knoop-
punten (hubs) of van deur naar deur en ‘Samen’: 
vervoer door vrijwilligersinitiatieven of deel-
initiatieven uit de markt.

⑦ Slimme 
mobiliteit en 
verkeers veiligheid

De West-Brabantse gemeenten en 
Regio West-Brabant werken samen 
aan maatregelen om de mobiliteit 
in de regio slimmer, duurzamer en 
veiliger te maken. 

Dat gebeurt aan de hand van  
verschillende opgaven in vier West-
Brabantse deelgebieden. De zestien 
gemeenten realiseren samen met de 
provincie en het mobiliteitsprogramma 
SmartwayZ.nl plannen en innovatieve 
projecten. 

Denk hierbij aan slimme doorstroom-
maatregelen voor vrachtverkeer 
waardoor er minder brandstof nodig  
is en er minder uitstoot plaatsvindt.
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⑧ Mobiliteitscentrum 
West-Brabant 

Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant richt de 
pijlen in 2022 op de nieuwe speerpunten uit de 
HR-visie. 

Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant richt de 
pijlen in 2022 op de nieuwe speerpunten uit de 
HR-visie. In 2021 is een transitie doorlopen van 
vraag en aanbodgerichte organisatie naar een  
regievoerend Mobiliteitscentrum. 

Gemeenten en verbonden partijen kunnen blijven 
rekenen op ondersteuning op gebied van externe 
en interne inhuur, coaching, mobiliteits- en loop-
baanadvies, ‘van werk naar werk’ trajecten, stress-
counseling, mindfulness en meer. Onze missie: 
beweging van talent in de regio.

Foto: Brainport4

https://www.west-brabant.eu/actueel/publicaties/regionaal-mobiliteitsprogramma-2021-2024
https://www.west-brabant.eu/actueel/publicaties/regionaal-mobiliteitsprogramma-2021-2024
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BEGROTING BATEN EN LASTEN PRIMAIRE TAKEN 2022  
PER PROGRAMMA *1.000 EURO'S 

 

In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit 
inkomsten van het  Mobiliteitscentrum West-Brabant. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht. 
In het programma Economie is de bijdrage aan NV REWIN van € 2,1 miljoen opgenomen.

Lasten

Baten

BEGROTING BATEN EN LASTEN UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2022
PER PROGRAMMA * 1.000 EURO'S

 

Kleinschalig

Regioarcheologie

Routebureau

Mobiliteitscentrum

Het resultaat op Mobiliteitscentrum West-Brabant betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

€1.000 €2.000  €3.000 €12.000

Baten

Lasten

 € 2,45  € 2,46

 € 1,55  € 1,57

€ 7,51 € 7,65 € 7,67

BEDRAG PER INWONER PRIMAIRE TAKEN

2020 2021 2022

 € 2,38

 € 1,61

 € 0,65  € 0,65  € 0,65 

 € 2,86  € 2,97  € 3,03

Primaire taken
Overhead
O&O fonds
Rewin

 collectief vervoer
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algemeen 2,8

economie 1,8

arbeidsmarkt 2,0

mobiliteit 4,0

ruimte 2,9
   

Kleinschalig Collectief Vervoer 2,7

Regioarcheologie 1,6

Routebureau 1,3

Mobiliteitscentrum West-Brabant 24,4

INZET FTE'S VOOR ONZE REGIO INWONERAANTALLEN 
Legenda
 

ALGEMEEN
RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE

ECONOMIE
REGIO WEST-BRABANT VERNIEUWT

ARBEIDSMARKT
REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK

MOBILITEIT
REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR

RUIMTE
REGIO WEST-BRABANT INVESTEERT IN  
STERKE STEDEN EN VITAAL PLATTELAND

€€

 

www.west-brabant.eu  
en volg ons op LinkedIn  
of abonneer je op onze nieuwsbrief
#krachtige regio

Volledige documenten

 
Download Begroting 2022
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https://www.west-brabant.eu/
https://www.linkedin.com/company/regiowestbrabant/
https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuwsbrief
https://www.west-brabant.eu/over-rwb/bedrijfsvoering/begroting

