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Verslag vergadering  
Algemeen Bestuur op 8 juli 2021     
      

Aan Leden van het algemeen bestuur van RWB 

Voorzitter P.F.G. Depla  

Aanwezig 

Secretaris  E. Kiers 
Alphen-Chaam J.W.M.S. Minses 
Baarle-Nassau M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf 
Bergen op Zoom  F.A. Petter 
Breda P.J.L.M. de Beer 
Drimmelen G.L.C.M. de Kok 
Etten-Leur M.W.M. de Vries 
Geertruidenberg M. Witte  
Moerdijk A.J. Moerkerke  

Oosterhout  R.P. van der Helm 
Roosendaal  J.M. van Midden 
Rucphen  M. van der Meer Mohr 
Woensdrecht J.J.C. Adriaansen 
Vz. CvA Mobiliteit C. Lok  
Vz. CvA Ruimte A.A.B. Theunis 
Vz. CvA Economie  B.E.A. Adank 
RWB  E. van Zijp/M. Riksen 
REWIN S. ter Borg 

Afwezig  

Altena M. van Oosten 
Halderberge B. Roks 
Vz. CvA Arbeidsmarkt M. Willemsen  
Steenbergen W.I.C. Knop 
Zundert J.G.P. Vermue 

 
 

Datum 8 juli 2021 

Kenmerk RWB/AB/MR/2021-131_DEF 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de afwezigen. De 

voorzitter heet de heer Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van de gemeente Moerdijk, welkom. De 

heer Moerkerke stelt zich kort voor en deelt zijn ervaringen met regionale samenwerking. De voorzit-

ter nodigt hem uit om zijn ervaring zeker in onze regio te gebruiken. 

De voorzitter heet ook Stephanie ter Borg, directeur REWIN, van harte welkom. 

 

2. Vaststelling verslag algemeen bestuur van 9 december 2020 

Het algemeen bestuur stelt het verslag en de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

Naar aanleiding van het verslag heeft de heer Moerkerke  de vraag hoe hij de zinsformulering rond de 

herbezinning van de rol van de Economic Board West-Brabant moet duiden. De voorzitter geeft aan 

dat de agenda's van de partners een steviger positie krijgen in de EBWB. De agenda van de volgende 

vergadering wordt bijvoorbeeld voorbereid door het onderwijs. De heer Moerkerke geeft aan dat het 

interessant zou zijn om ook vertegenwoordiging uit de haven Moerdijk aan tafel te krijgen. De voorzit-

ter merkt hierbij op dat de invulling van bezetting van de EBWB aan de Board zelf is (triple helix), 

maar de suggestie meeneemt. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Ingekomen 

3.1. Brief van de provincie Noord-Brabant over het interbestuurlijk toezicht beleidsproducten 2021. 

Besluit: Het algemeen bestuur neemt hier kennis van. 
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Mededelingen 

3.2. Overzicht van actualiteiten 

Naar aanleiding van het overzicht van actualiteiten vraag de voorzitter nogmaals aandacht bij de 

AB-leden en colleges voor het betrekken van de raadsleden bij de regionale ontwikkelingen. 

P. de Beer merkt hierbij op dat het betrekken van de raadsleden bij thema’s beter werkt, opgave-

gericht dus. De voorzitter geeft de themacafés hierbij als voorbeeld. 

Daarnaast blijft het rondje langs de (nieuwe) raden door directeur RWB (eventueel mede met 

bestuurders) uiteraard bestaan. 

In de communicatie naar de raden is het ook zaak om REWIN goed weg te zetten als aanjager van 

economische vernieuwing in de regio en te bezien hoe de nieuwe directeur REWIN ook kan aan-

sluiten op de ronde langs de gemeenteraden.  

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van het overzicht. 

3.3. Voortgangsrapportage archief 

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage. 

3.4. Toezichtsrapportage gegevensbescherming 

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de toezichtsrapportage gegevensbescherming. 

 

4. Economische samenwerking West-Brabant 

4.1. Kennismaking met Stephanie ter Borg, de nieuwe directeur van REWIN 

S. ter Borg stelt zichzelf kort voor. Zij maakt momenteel een rondje langs alle wethouders EZ, het 

onderwijs en de bedrijven. Na de zomer geeft ze de vergadering graag haar 100-dagen ervaring 

mee. 

4.2. Jaarverslag REWIN 2020 

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van het jaarverslag. 

4.3. Afvaardiging stuurgroep logistiek/deelname aan strategisch beraad 

De voorzitter licht kort het voorstel toe. De heer Van Midden deelt mee dat Roosendaal ook ac-

tief een rol rond logistiek wil (blijven) vervullen en hij hier al contact over heeft gehad met de 

heer Buijs. Daarnaast zien zij graag een nieuwe procedure bij de voor de invulling van deze func-

tie bij de start van de nieuwe bestuursperiode. Dit is ook onderdeel van het voorstel. 

 

 Het algemeen bestuur besluit: 

1. De heer M. Buijs voor de resterende duur van deze bestuursperiode af te vaardigen naar de 

stuurgroep Logistiek;  

2. De heer M. Buijs voor de duur van deze bestuursperiode aan te wijzen als lid van het strate-

gisch beraad Regio West-Brabant.  

 

5. Reflectie Actieprogramma RWB en samenwerkingsafspraken provincie Noord-Brabant 

De directeur-secretaris praat de vergadering bij over het actieprogramma en de samenwerkingsaf-

spraken. De wethouders zijn hier inhoudelijk stevig bij betrokken. Het algemeen bestuur staat wat 

verder af van de inhoud en wordt op deze manier verdergaand geïnformeerd. De sheets van de pre-

sentatie gaan hierbij.          ./. 

 

M. de Vries spreekt haar waardering uit voor de geboekte voortgang. Verwijzend naar het thema Cir-

culaire Economie maakt ze melding van een matrasrecyclingsbedrijf dat recent in Etten-Leur gestart 
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is. Ze vraagt hoe Curio betere toegang kan krijgen tot bedrijven. Vanuit de REWIN-uitvoeringspro-

gramma’s lopen er pilots met dat doel en ook is dit onderdeel van de regionale HCA-agenda, zo wordt 

geantwoord. 

M. de Vries onderschrijft de noodzaak van een goede aanhaking van de gemeentelijke organisaties bij 

het actieprogramma. De managementbijeenkomsten dragen daaraan bij. Ook vindt zij het van belang 

dat de nieuwe colleges bepalen wat hun wensen zijn ten aanzien van de regionale agenda. Waar wil je 

actief aan bijdragen? 

P. de Beer vindt het niet gewenst dat de agenda weer van meet af aan wordt opgebouwd. Er is veel 

voorwerk verricht op thema’s die een lange doorlooptijd hebben. Het is goed om per beleidsveld te 

bezien op welke opgaven continuïteit gewenst is en waar ruimte is voor bijsturing of nieuwe invulling. 

De colleges dienen daarbinnen te bepalen waar hun focus en extra inzet ligt. Wat wil je naast de regu-

liere agenda, extra bereiken qua inzet op bijvoorbeeld Vitaal Buitengebied, VTE, etc. Zo ziet hij de op-

merking van M. de Vries ook. Het is immers juist belangrijk om op de regionale agenda bestuurlijke 

continuïteit uit te stralen naar alle deelnemers en partners. 

 

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken Actieprogramma en samenwer-

kingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. 

 

6. Impact O&O-fonds 

S. Adriaansen schetst aan de hand van de infographic hoe de aanvragen (en toekenningen) van O&O-

subsidie zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben. Het O&O-fonds wordt gevoed vanuit een ge-

meentelijke bijdrage van € 0,65 per inwoner. Was er in de eerste jaren sprake van een beperkt aantal 

aanvragen en dan vooral vanuit REWIN en RWB, nu weten juist private partijen het fonds goed te vin-

den. Met als resultaat dat er regelmatig sprake is van een overvraag. De beoordeling van de aanvra-

gen is  goed ingeregeld, onder andere met een advies van de relevante commissies van advies en 

stuurgroepen van REWIN. De beoordeling is ook scherper geworden. Aanvragen worden vaker afge-

wezen (bijvoorbeeld als het gaat om bussinessdevelopment) of maar deels gehonoreerd.  

 

Drie filmpjes worden getoond waarin ondernemers laten zien wat de bijdrage van het O&O-fonds be-

tekend heeft voor de innovatie van hun bedrijf in relatie tot de West-Brabantse doelen op econo-

misch gebied. In september organiseert RWB een netwerkborrel voor betrokken bestuurders en amb-

tenaren waar meer ondernemers zich presenteren. 

 

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de informatie over de impact van het O&O-fonds. 

 

7. P&C-cyclus 

7.1. Jaarrekening 2020, resultaatbestemming, begroting 2022 

F. Petter meldt dat ambtelijk een foutief standpunt van Bergen op Zoom over de inzet van het 

resultaat 2020 aan RWB is gecommuniceerd. Bergen op Zoom schaart zich volledig achter de 

voorstellen over de resultaatbestemming. 

M. Witte meldt dat Geertruidenberg niet instemt met de begroting 2022.  
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Het algemeen bestuur besluit: 

1. De op 15 april in procedure gebrachte jaarrekening 2020 als definitieve jaarreke-

ning  2020 vast te stellen;  

2. In te stemmen met de op 15 april in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming 

van het resultaat 2020 van € 423.000:  

(in duizenden euro's)      

      

Toevoegen aan bestemmingsreserve    

Algemeen  Reserve basis op orde   50   

Algemeen  Reserve knelpuntenpot, personele vz   18   

KCV  
Reserve werkbudget projecten en ad-
viezen (KCV)  

 18   

Regioarcheologie  Reserve Regioarcheologie (nieuw)   19   

Routebureau  Reserve Routebureau   3   

MBC  Reserve Mobiliteitscentrum   18   

Totaal bestemmingsreserves   126   

Voortzetting Creatieve dienstverlening in 2022 door REWIN   90   

Voortzetting Start-up door REWIN   120   

Uit te keren aan deelnemende gemeenten   87   

Totaal resultaatbestemming  RWB 2020   423   

 
3. De op 15 april in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2022 als definitieve begroting 

2022 vast te stellen;  

4. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen (inclusief de correc-

tie van de zienswijze van Bergen op Zoom) over de P&C-stukken vast te stellen;  

5. De jaarrekening 2020 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Bra-

bant en Zeeland en de begroting 2022 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Bra-

bant. 

 

7.2. Ambitie Actieprogramma en meerjarenperspectief  

S. Adriaansen geeft de hoofdlijn van de meegestuurde notitie weer: RWB is verantwoordelijk 

voor het systeem van regionale samenwerking. De gemeenten staan aan de lat om, ondersteund 

door RWB, de inhoud te realiseren. Dit gebeurt in wisselende allianties, waarbinnen aparte fi-

nancieringsafspraken kunnen worden gemaakt indien nodig. Dit op basis van gezamenlijke ambi-

tie en het vastgesteld programma. Dergelijke afspraken zijn inmiddels gemaakt op het gebied 

van mobiliteit (voor iedereen) en externe veiligheid (sec door de spoorgemeenten).  

Inzet is dat RWB over de middelen beschikt om haar rol ten aanzien van het systeem van regio-

nale samenwerking goed in te vullen. Ook over de financiering van het totaal aan programma’s 

die REWIN uitvoert dienen besluiten genomen te worden. Een drietal bestuurders, P. Depla, B. 

Adank en hijzelf, neemt na de zomer het voortouw in dit proces.   

 

De voorzitter vult aan dat in de notitie een voorzet wordt gedaan voor de kadernota 2023. Dat is 

aan de vroege kant, maar op deze wijze kan dit beeld mee bij het opstellen van de richtlijnen 



 
 

5 
 

vanuit de gemeenten. In het najaar zal de Kadernota voorbereid worden en rond de jaarwisse-

ling aan het algemeen bestuur aangeboden worden. 

 

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de ambitie Actieprogramma en meerjarenper-

spectief  

 

7.3. Eerste bestuursrapportage 2021 en begrotingswijziging 2021 

Het algemeen bestuur besluit: 

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 

2. De 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 

 
7.4. Normenkader 2021 

Het algemeen bestuur besluit: 

1. Bijgaand normenkader 2021 vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van het proces rechtmatigheidsverantwoording. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter wenst E. Kiers een goede, zeer verdiende reis toe. De directeur is tot begin november 

afwezig.  

 

De voorzitter bedankt R. van der Helm voor zijn grote inzet als boegbeeld van het REWIN-programma 

Logistiek en als lid van het strategisch beraad. R. van der Helm vindt dat er in de West-Brabantse eco-

nomische samenwerking veel vooruitgang is geboekt. Hij roept de leden van het algemeen bestuur op 

om dit met verve uit te dragen binnen de gemeenten. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. 

 

 

 

 

 

Paul Depla     Erik Kiers 

voorzitter     secretaris 


