BEGROTING LASTEN EN BATEN 2021 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN
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BEGROTING LASTEN EN BATEN 2021 PRIMAIRE TAKEN

Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels
afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

Bedrag/inwoner voor primaire taken
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BEGROTING 2021
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(excl. overhead)
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Mobiliteitscentrum

3,1

Totaal: 19,3

10

Zundert | 21.612

Alphen-Chaam | 10.149

Woensdrecht | 21.866

Altena | 55.386

Steenbergen | 25.054

Baarle-Nassau | 6.847

Rucphen | 22.572

Bergen op Zoom | 66.811

Roosendaal | 77.032

Breda | 183.873

Oosterhout | 55.616

Drimmelen | 27.150

Moerdijk | 36.961

Etten-Leur | 43.774

Halderberge | 29.888

Geertruidenberg | 21.515

Van der Peijl Tuinplanten is lid van de Coöperatieve Vereniging
Treeport Zundert. De vereniging draagt bij aan een gezonde
en gebalanceerde boomkwekerijsector in West-Brabant. Het
project Experience excellent Center Treeport is onderdeel van
de Regio Deal Makes & Moves van Midden- en West-Brabant.
Vlaamse en Nederlandse topinstituten en MKB voeren toegepast
onderzoek uit gericht op productinnovatie binnen de plant- en
boomteelt. Ook logistieke kennis wordt daarbij betrokken.
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SAMENWERKEN AAN
EEN KRACHTIGE REGIO

Enkele voorgenomen acties 2021 in de spotlights
ALGEMEEN
RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE
ECONOMIE
REGIO WEST-BRABANT VERNIEUWT
ARBEIDSMARKT
REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK

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

ROBUUST WEGENNET
VRIJETIJDSECONOMIE
De regionale aanpak vrijetijdseconomie richt zich op
het creëren van de juiste randvoorwaarden voor én
het versterken van de vrijetijdssector. We werken
samen met gemeenten en partners aan verduurzaming en innovatie van de vrijetijdssector. Zo
versterken we het vestigingsklimaat voor inwoners
en ondernemers.

WEST-BRABANT WERKT AAN TALENT
RWB is projectleider van het regionaal uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt. Aantrekken, behouden en
benutten van talent in een veranderende arbeidsmarkt staan hierin centraal. De middelen zetten
we in voor projecten die worden uitgevoerd door
samenwerkende partijen in de regio.

Met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
werken we voortvarend aan versterking van onze
economische positie. Bij elkaar ligt er een stevige
investeringsvraag. Het verwerven van extra
middelen van Europa, Rijk, provincie en andere
partijen vereist vrijwel altijd cofinanciering.
Daarom verkennen we in 2020 de oprichting van
een regionaal investeringsfonds. In 2021 vragen
we de gemeenten hierover te besluiten.

CIRCULAIRE/BIOBASED ECONOMIE
Eén van de opgaven van RWB is verduurzamen van de
economie. De vraag naar ‘verantwoorde’ producten
neemt toe. Producten met minder vervuiling. Meer
recycling. Circulair. Biobased. Maar, ook de processen
waarmee ze gemaakt en vervoerd worden moeten
circulair worden. Onze regio heeft potentie om koploper
te zijn. RWB werkt samen met haar partners aan de
benodigde randvoorwaarden voor succes.

In 2021 pakken we door op het verbeteren van de doorstroming op ons hoofdwegennet. RWB organiseert met
Rijk, provincie, gemeenten, bedrijven en instellingen de
aanpak van de belangrijkste knelpunten. Dat is maatwerk.
We doen onderzoek, werken aan slimme oplossingen,
zoals gedragsbeïnvloeding. En waar nodig, zetten we
lobby in als instrument.
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HUMAN CAPITAL AGENDA REGIODEAL

GEDEELDE MOBILITEIT

RWB is de projectcoördinator van de Human Capital
Agenda (HCA) en organiseert het programmamanagement voor zes onderliggende projecten.
Deze projecten dragen bij aan de toekomstige vraag
van het bedrijfsleven naar gekwalificeerde medewerkers.
De HCA is financieel mogelijk gemaakt door de Regio
Deal Makes & Moves.

Het openbaar busvervoer, zoals we dat
nu kennen, maakt eind 2022 plaats voor
Gedeelde Mobiliteit. Dat is een mix van
vervoermiddelen waarmee we voor alle
inwoners een passend vervoersaanbod
creëren. RWB is de spil tussen provincie
Noord-Brabant en de gemeenten, bij
de lokale invulling in samenspraak met
bewoners en andere belanghebbenden.
In 2021 zijn er (meer) concrete experimenten te verwachten.

foto: Tonny Presser

OOSTERHOUT

TILBURG

VITAAL PLATTELAND
In 2021 werken gemeenten gebiedsgericht samen.
RWB stimuleert en faciliteert dit vanuit het
‘Panorama West-Brabant’. De benodigde kennis
organiseren we in de ‘Kenniscoalitie Vitaal
Platteland’. Dit doen we samen met onderwijsinstellingen. Verder werken het Rijk en de provincie
mee in de gebiedsgerichte samenwerking via hun
omgevings- en gebiedsagenda’s. RWB borgt de
samenhang met ‘Sterke Steden’.

foto: Brabant Brand Box

ETTEN-LEUR

BREDA

ROOSENDAAL

BERGEN
OP ZOOM

STERKE STEDEN
Onze ‘Sterke Steden’ zijn essentieel in ons regionale
vestigingsklimaat. In 2021 investeren de steden in transformatie en vernieuwing. RWB faciliteert de afstemming
tussen de steden, zodat investeringen elkaar versterken.
RWB zorgt dat het Rijk en de provincie gemeenten ondersteunen. RWB borgt de samenhang met ‘Vitaal Platteland’.

GEDEELDE MOBILITEIT IS MAATWERK

RWB VOOR EEN STERK VESTIGINGSKLIMAAT

RWB VOOR EEN STERK VESTIGINGSKLIMAAT

MOBILITEIT
REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR
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