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Verslag                                                             
Strategisch beraad 25 november 2021 

Aan Leden strategisch beraad 

Voorzitter P. Depla  

Aanwezig 
S. Adriaansen, B. Adank, M. Buijs, E. Kiers, C. Lok, M. van Oosten, F. Petter, T. Theunis, M. Rik-

sen 

Afwezig  M. Willemsen 

Datum 25 november 2021 

Contactpersoon M. Riksen Ons kenmerk: 2021-257_NT_VerslagSB_CO1 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen 

2.1. Ingekomen stukken 

2.1.1. Brief gemeente Oosterhout over wijziging lid algemeen bestuur. Een vergelijkbare brief 

is ontvangen van gemeente Breda, waar T. van het Hof de opvolger is van P. de Beer. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.1.2. Kopie van de brief van de gemeente Baarle-Nassau aan de colleges van B&W 

Besluit: het strategisch beraad betrekt deze brief bij het gesprek over de meerschalige 

samenwerking. Een reactie op deze of volgende brief volgt op een later moment. 

2.2. Uitgaande stukken 

2.2.1. Letter of Support SPES 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3. Mededelingen 

2.3.1. Terugblik bijeenkomsten en publicaties 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.2. Vooruitblik relevant bijeenkomsten en thema’s 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

 

3. Verslag strategisch beraad 14 oktober 2021  

Aan de inbreng van M. Buijs op het punt van samenwerken op verschillende schaalniveaus wordt 

toegevoegd dat hij voorstander is van het samen bepalen waar onderwerpen het beste belegd kun-

nen worden, ook over regiogrenzen heen. 

Het strategisch beraad stelt met inachtneming van deze toevoeging het verslag vast. 

Naar aanleiding van de actielijst:  

Het gesprek met de Commissaris van de Koning vindt plaats op 24 januari bij Breda Robotics. 

Voor de volgende vergadering wordt een voorstel over het informeren en betrekken van de nieuwe 

raadsleden geagendeerd. Ook de bewegingen in de arbeidsmarkt komen dan aan de orde. 
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4. Economische samenwerking 

4.1. Agenda van de vergadering van de Economic Board West-Brabant van 18 november 2021 en 

terugkoppeling. ./. 

De bijdrage van het bedrijfsleven aan de economische opgaven stond centraal. Uit verschil-

lende presentaties (bijgevoegd) kwam de grote inzet op verduurzaming en verslimming naar 

voren. Zowel bij Cosun in het cluster Steenbergen, als in de logistiek. Het ontbreken van een 

stevige impuls op de gewenste richting qua duurzame brandstoffen, wordt in de logistiek erg 

gemist. Feitelijk is ook de aanpassing van het consumentengedrag (vandaag besteld, morgen in 

huis) nodig om de logistiek van de goederenstroom veel efficiënter en dus duurzamer in te rich-

ten. Met tevredenheid is geconstateerd dat de samenwerking tussen BOM en REWIN verbeterd 

is. 

 Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

5. Meerschalige samenwerking binnen actieprogramma RWB 

E. Kiers schetst de beweging die al gaande is naar “grenzeloos” samenwerken. Vanuit diverse kop-

groepen worden allianties gesmeed over de regiogrenzen heen. Belangrijke voorwaarde voor het 

behoud van samenhang is een goede informatie-uitwisseling. Daar kan RWB een rol in vervullen. 

Daarnaast zal voor een aantal thema’s de West-Brabantse schaal aangewezen zijn. Het zal misschien 

neerkomen op het afschalen van een aantal opgaven en het verstevigen van andere. De legitimatie 

en uitvoeringskracht voor concrete inzet op het ruimtelijk-economisch domein ligt bij gemeenten. 

Daar zal dus met name op georganiseerd moeten worden de komende periode. 

 

T. Theunis spreekt zijn zorg uit over een mogelijke splitsing binnen West-Brabant in 2 RIA-gebieden. 

Daarnaast ziet hij meerwaarde in het doortrekken van aanpakken, zoals die van P. Savelberg, vanuit 

Tilburg/Breda naar de westkant van het gebied. Hij pleit voor het behoud van samenhang, in het 

nieuwe strategisch beraad zou dat geborgd moeten worden door deelnemers vanuit RIA Oost en RIA 

West.  

 

S. Adriaansen vindt het belangrijk dat het eigenaarschap van het groeiend aantal beleidsopgaven 

goed belegd wordt. Hij pleit voor een heldere positionering van RWB naar buiten toe. Ook op de 

schaal van MidWest. 

 

F. Petter sluit zich aan bij de inbreng van T. Theunis. De governance behoeft aandacht en verande-

ring. Daarbij is ook de verbinding met de Board en de stuurgroepen van REWIN mee te nemen. 

 

B. Adank nuanceert de mate van vernieuwing die nu voorligt. Feitelijk is sprake van een doorontwik-

keling, waarbij binnen de RWB-activiteiten wellicht nog wat meer focus aangebracht moet worden. 

Belangrijk is nu dat daarnaast de subregionale samenwerking zich versterkt. 

 

M. Buijs stelt dat de inhoud voorop moet staan, die bepaalt de passende schaal voor de uitvoering. 

 

P. Depla constateert consensus over de noodzaak om subregionaal, op het niveau van de Daily Ur-

ban Systems te versterken. Hierbij moet gezorgd worden dat dit geen gesloten entiteiten worden. 



 

3 
 

Hij concludeert dat nu de volgende stap gezet kan worden: het per opgave uitwerken van deze lij-

nen.  

 

Het strategisch beraad besluit: 

1. De directeur RWB opdracht te geven om een uitwerking te maken van het Actieprogramma 

waarbij per opgave aangegeven wordt: 

a. Wat de status is qua uitwerking; 

b. Welke rollen RWB als strategische organisatie blijft vervullen; 

c. Welke activiteiten en onderdelen op het niveau van uitvoering zitten en welke gemeenten 

hier voor verantwoordelijk zijn; 

d. Waar kansen liggen voor verdergaande boven- en subregionale samenwerking. 

2. Deze uitwerking en de daarbij gehanteerde lijn op te nemen in het overdrachtsdocument van 

het strategisch beraad dat begin 2022 wordt voorgelegd aan de huidige colleges en gemeente-

raden. 

 

6. Zaken vanuit commissies van advies / stuurgroepen 

6.1. Stukken ter informatie 

6.1.1. Agenda’s commissies van advies 1 december 2021 

Belangrijk onderwerp op de integrale commissievergadering is de terug- en vooruitblik 

ten behoeve van het overdrachtsdocument. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

6.1.2. Stand van zaken stuurgroepen REWIN 

De stuurgroep logistiek stuurt aan op concrete projecten, o.a. het realiseren van stede-

lijke hubs en acties gericht op gedragsverandering. Er zijn veel relevante ontwikkelingen 

op aanverwante terreinen zoals ruimte en arbeidsmarkt. M. Buijs pleit voor bundeling 

van kennis en aanpak. De vergadering van de stuurgroep hightech maintenance was he-

laas digitaal, waardoor een gesprek over de human capital agenda minder goed uit de 

verf kwam. De stuurgroep Biobased/agrofood bezoekt binnenkort een innovatief bedrijf 

(pixelfarming) in Altena.  

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

7. Subsidies 

7.1. O&O-fonds derde ronde, projectwijziging en lopende projecten 

S. Adriaansen licht het voorstel toe. Afgesproken wordt om de resultaten van afgeronde pro-

jecten te delen met de relevante stuurgroepen. 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Subsidie te verstrekken aan: 

Agrofood/Biobased 

1. Extracts by nature, Mill Street Food BV    € 37.040 

2. No waste army, Thibaud Maakt Jou Blij BV    € 39.000 

Logistiek 

3. Logistics robot experience center, Schavemaker Logistics Solutions € 48.800 
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Digitalisering 

4. West-Brabant data economie, REWIN West-Brabant   € 40.000 

5. Pilot Begeleiding & Kennisdeling onderdeel van de Digitale  

werkplaats West-Brabant, Avans     € 39.200 

 
2. Niet ontvankelijk te verklaren 

6. Gezonde toegevoegde waarde vanuit sorghum, Sprenkels company BV  

7. Ontwikkeling van een integrale keten met sorghum biomassa tot composiemateriaa, 

Bio Based Supply BV 

 

Projectvaststellingen gesubsidieerde projecten voorgaande jaren 

3. Circulaire economie: De subdisiebijdrage definitief vast te stellen op € 45.000 

4. Crosscare: De subsidiebijdrage definitief vast te stellen op € 37.500 

5. VARTA: De subsidiebijdrage definitief vast te stellen op € 50.000 

 

Looptijdverlengingen gesubsidieerde projecten voorgaande jaren 

6. Development of High-Tech learning platform driven by combined Virtual Reality and E-

learning Based Knowledge Transfer: de looptijd te verlengen tot en met 31 maart 2022. 

7. Goed boeren voor natuur en maatschappij:de looptijd te verlengen tot 1 juli 2022. 

 

7.2. Actualisatie O&O-subsidieregels 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Kennis te nemen van de nieuw toegevoegde regels. 

2. Kennis te nemen van de belangrijkste geactualiseerde regels.  

3. De Subsidieregels Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2022 vast te stellen. 

 

7.3. Impulsregeling Economie& Innovatie 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Kennis te nemen van de uitgangspunten van de nieuwe regeling; 

2. Kennis te nemen van de rol die REWIN gaat vervullen bij de uitvoering van de regeling. 

 

8. Financiën 

8.1. Managementletter 2021 

Met tevredenheid wordt kennis genomen van de positieve bevindingen van de accountant. 

Het strategisch beraad besluit de directeur te vragen invulling te geven aan de aandachtspun-

ten voor de controle 2021 en verder, zoals genoemd in de managementletter 2021. 
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8.2. 2e Bestuursrapportage 2021 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Het voorstel zoals bijgevoegd met de tweede bestuursrapportage 2021 en de tweede be-

grotingswijziging 2021 op 8 december ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen be-

stuur; 

2. Het overzicht met stand van zaken Actieprogramma 2019-2023 mee te sturen aan het alge-

meen bestuur. 

8.3. Kadernota 2023 

Het strategisch beraad besluit: 

1. In te stemmen met de conceptreactie op de diverse financiële en beleidsmatige richtlijnen 

2. Het bijgevoegde voorstel aan het algemeen bestuur vast te stellen 

3. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om het 

voorstel aan het algemeen bestuur, inclusief de reacties, aan te vullen voor zover nog 

nieuwe afwijkende richtlijnen worden ontvangen. 

 

9. Bedrijfsvoering 

9.1. Oproep informatieveiligheid voorzitter VNG 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

9.2. Besluit Europese aanbestedingen Flex West-Brabant 

Het strategisch beraad besluit de directeur van Regio West-Brabant te mandateren tot, mede 

namens de deelnemende organisaties, de voorbereiding, start en afdoening van de aanbeste-

dingen Flex West-Brabant, inclusief offertebeoordeling, het uitbrengen van gunningvoornemen 

en het nemen van definitieve gunningsbesluiten en het aangaan van (raam-)overeenkomsten 

9.3. Afwijking inkoopbeleid 

Het strategisch beraad besluit in afwijking van het inkoopbeleid, Attacom opdracht te geven 

voor het uitvoeren van 20 inzetten van de ‘Val Op Shop’ voor een bedrag van €  36.240,- exclu-

sief Btw, €  43.850,40 inclusief Btw. 

 

10. Vergadering algemeen bestuur op 8 december 2021 

10.1. Conceptagenda 

Het strategisch beraad stemt in met de conceptagenda voor het algemeen bestuur van 8 de-

cember 2021. De vergadering zal digitaal plaatsvinden. 

10.2. Proces invulling bestuurlijke functies nieuwe bestuursperiode 

Geconstateerd wordt dat in de nieuwe samenstelling van het strategisch beraad o.a. reke-

ning te houden is met de ontwikkelingen zoals geschetst bij agendapunt 5.  

Het strategisch beraad besluit: 

1. Medio mei de nieuwe colleges van B en W te informeren over de vacante bestuurlijke po-

sities en de wijze waarop deze ingevuld worden; 

2. Tot medio juni de leden van de colleges van B en W gelegenheid te bieden om te sollicite-

ren naar de vacante posities; 

3. De leden van het algemeen bestuur op 8 december uit te nodigen om suggesties te doen 

voor deelname aan de selectiecommissie; 
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4. Te bepalen dat de selectiecommissie een voorstel over de bemensing voorlegt aan de ver-

gadering van het algemeen bestuur die in juli 2022 plaatsvindt. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 23 februari 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

Erik Kiers       Paul Depla 

secretaris       voorzitter 


