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Verslag                                                             
Strategisch beraad 26 november 2020 
Aan Leden strategisch beraad 

Voorzitter P. Depla  

Aanwezig 
S. Adriaansen, B. Adank R. van der Helm, C. Lok, M. van Oosten, T. Theunis, M. Willemsen, 

E. Kiers, E. van Zijp 

Afwezig  F. Petter 

Datum 26 november 2020 

Contactpersoon E. Kiers Ons kenmerk: 2020-258_NT_VerslagSB_DEF 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De heer Petter is afwezig. 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen 

2.1. Ingekomen stukken 

2.1.1. Brief provincie: toezichtsoordeel dat RWB voldoet aan de archiveringsrichtlijnen. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

2.2. Uitgaande stukken 

2.2.1. Brief aan het Ministerie van IenW over de geurhinder door combiluchtwassers. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.2.2. Brief aan Arriva over de dienstregeling 2021 

Betreft reactie op de plannen van Arriva om in verband met corona het aantal dienstrege-

lingsuren terug te brengen, zonder de belofte dat deze terugkomen zodra de situatie ge-

normaliseerd is. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

2.3. Mededelingen 

2.3.1. Uitkomsten schriftelijke besluitvorming strategisch beraad over de spelregels coronafonds 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

2.3.2. Actualiteitenoverzicht 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het feit dat het actualiteitenoverzicht na 

de vergadering van de commissies van advies op 2 december verzonden wordt. 

2.3.3. Agenda’s commissies van advies van 2 december 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

3. Verslag strategisch beraad 15 oktober 2020  

Het strategisch beraad stelt het verslag vast. 

Naar aanleiding van de actielijst: de acties zijn uitgevoerd. Het organiseren van een ontmoeting tus-

sen GS PNB en SB RWB loopt nog. 
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4. Economische samenwerking  

4.1. Verslag vergadering Economic Board West-Brabant d.d. 5 oktober 2020 

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het verslag. 

4.2. Agenda vergadering Economic Board West-Brabant d.d. 11 november 2020  

Twee belangrijkste onderwerpen 

1. Naar aanleiding van de presentatie van de Rabobank de discussie over het economisch pro-

fiel. 

Afgesproken om deze presentatie ook te houden in de bijeenkomst in januari met SB, CvA 

EZ, EBWB en RvC REWIN.  

2. Er bestaat behoefte aan helderheid over rol en toegevoegde waarde van de EBWB ten aan-

zien van de stuurgroepen. Ambassadeursrol goed kunnen vervullen en de afzonderlijke 

programma’s met elkaar verbinden. Ook in de stuurgroepen is dit een aandachtspunt. 

Tijdens de bijeenkomst in januari wordt hier verder invulling aangegeven. Sturen op ver-

binden en inspireren. Keuze van de koers kan ook effect hebben op de samenstelling van de 

EBWB.  

 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. B Adank en E. Kiers bereiden de bijeen-

komst in januari voor. 

 

4.3. Stuurgroepen 

4.3.1. Maintenance: uit stuurgroep is een kleine kerngroep samengesteld die sturing pro-

gramma bepaalt. Het is een zoektocht naar hoe sturing te geven maar ook inhoudelijk 

programma te bepalen. 

4.3.2. Agrofood/Biobased: er is actief verbinding gezocht met Vitaal Platteland. Ook hier zoek-

tocht naar scherpte. 

4.3.3. Logistiek: Hier leeft de vraag hoe we effectief vanuit de stuurgroep verschil kunnen ma-

ken. Er gebeurt veel goeds, maar hoe komen we tot meer sturing? 

4.3.4. Creatieve Dienstverlening: verkeert nog in de fase van elkaar leren kennen en icoonpro-

jecten organiseren. Wel veel energie. Jonge, creatieve bedrijven. Niet ontevreden. Echt 

nog opstartfase, maar biedt veel perspectief. 

4.3.5. Vitaal Platteland/Agrofood-Biobased: aansluiten op bestaande gebiedstafels vanuit eco-

nomisch perspectief. 

Koppeling sterke steden – vitaal platteland gebeurt nu. Aan de westkant bijvoorbeeld 

met Biobased. Platteland dekt de lading niet meer. Het gaat om vitaal buitengebied in 

transitie. Kijk naar de randvoorwaarden die ruimtelijk nodig zijn voor economische tran-

sitie. De energietransitie wordt hier gebiedsgericht ook bij betrokken. 

 

5. Samenwerkingsafspraken tussen regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant 

De samenwerkingsafspraken komen nu in de fase van verscherping. Hierover wordt in de CvA’s de 

inhoudelijke discussie gevoerd. Concretisering naar investeringsplan volgt nog op diverse dossiers 

richting de volgende ontwikkeldag. Om te zorgen voor bestuurlijke borging naar de ontwikkeldag 

van 18 december wordt de samenwerkingsagenda geagendeerd in het AB van 9 december. Daarbij 

zullen ook de uitkomsten van de Regiodag van 2 december worden betrokken.  
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6. Subsidies 

6.1. O&O-fonds 

Er is grote tevredenheid over de wijze waarop het proces met veel aanvragen gelopen is. Bij-

zondere complimenten aan Gitta Camfferman voor haar inzet. Proces en afwegingen worden 

door S. Adriaansen toegelicht.  

 

Er zijn ambtelijk geluiden dat de subsidie E&I per 1-1-2021 ter discussie staat. Nog onduidelijk is 

wat hiervoor de overwegingen zijn. B. Adank en M. van Oosten toetsen dit signaal en monito-

ren de ontwikkeling. Vervolgens bepalen we onze strategie.  

 

Voorstel van S. Adriaansen is om begin volgend jaar een presentatie over O&O-fonds te organi-

seren. Wat heeft het opgeleverd aan producten en innovaties? Ook in verantwoording naar 

gemeenteraden. 

 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Aan de volgende projecten een (voorlopige) subsidiebijdrage toe te kennen:  

1. Smaakbeleving met zorg € 46.125,-  

2. Biorizon Wereldklasse Applicatiecentrum € 50.000,- 

3. IntRo Drone € 33.600,-  

4. TechVoice  € 50.000,- 

5. Smart Logistics Connected  € 50.000,-  

6. Smart Gate & Logistics AMCW € 10.000,- 

7. Creative Foundation  € 14.000,-  

8. The Innovation Cube  € 20.000,- 

 

2.    Aan de volgende projecten geen subsidiebijdrage toe te kennen: 

9. Onbemande multivendor   € 49.700,-  

10. Fundi    € 46.800,-  

11. Vertical Farming Agrofood West-Brabant  € 50.000,- 

12. St Breda Circulair    € 20.900,- 

13. High-Tech Learning    € 46.300,-  

14. Chroom 6 op locatie methodiek en testkit € 48.000,- 

15. ONSTAGE experience    € 24.200,-    

16. Innovatielab Playdome Roosendaal  € 28.200,-  

17. Trendverkenning RWB      € 16.000,-    

18. Algorithmic Perfumery™ Machine (APM) € 75.000, -    

19. UVC Desktop Sanitizer    € 75.000, -    

20. Zon-aangedreven driewielig stadsvoertuig € 49.999, -    

21. West-Brabant Fit    € 48.200, -    

22. Eén voordeur voor ondernemers € 41.997, -    
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6.2. Stand van zaken Coronafonds Arbeidsmarkt 

West-Brabant werkt door. Er is een goede samenwerking met de strategische partners. Be-

schikbare middelen zijn bijna belegd. Volgend jaar komen er via West-Brabant werkt met Ta-

lent weer nieuwe middelen beschikbaar. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

 

7. Financiën 

7.1. Managementletter 2020 

Het strategisch beraad besluit: 

1. De directeur te vragen invulling te geven aan de aandachtspunten voor de controle 2020, 

zoals genoemd in de managementletter 2020; 

2. De directeur te vragen om begin 2021 het interne controleplan en de beheersmaatrege-

len voor te leggen aan het strategisch beraad; 

3. Het algemeen bestuur te vragen op 9 december voor te stellen de verantwoordingsgrens 

rechtmatigheid op 1% vast te stellen. 

 

7.2. Tweede bestuursrapportage 2020 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Bijgaand voorstel, bijgaande tweede bestuursrapportage 2020 en bijgaande derde begro-

tingswijziging 2020 op 9 december ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen be-

stuur; 

2. Bijgaand overzicht stand van zaken Actieprogramma RWB 2019-2023 ter kennis te bren-

gen aan het algemeen bestuur. 

 

7.3. Begrotingsrichtlijnen 2022 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Mee te gaan in de gevraagde 0-lijn voor wat betreft bedrag per inwoner dat gemeenten 

betalen voor de apparaatskosten (incl. werkbudget) voor RWB; 

2. Ten aanzien van de bijdrage die gemeenten via RWB betalen aan REWIN op te merken dat 

met REWIN  voor vier jaar (tot en met 2023) verplichtingen zijn aangegaan inclusief jaar-

lijkse indexatie. Dat in januari een gesprek plaatsvindt tussen de commissie van Advies 

Economie, de gemeentelijke leden van de Economic Board en de Raad van Commissaris-

sen van REWIN waarin aanvullende financieringsvraagstukken besproken worden; 

3. Niet mee te gaan in eventuele verdergaande bezuinigingstaakstellingen; 

4. In te stemmen met de conceptreactie op de diverse financiële en beleidsmatige richtlij-

nen; 

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

voorstel aan het algemeen bestuur, inclusief de reacties op nog te ontvangen richtlijnen, 

te formuleren. 
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8. Bedrijfsvoering 
8.1. Inkoopvoorwaarden RWB 

Het strategisch beraad besluit de inkoopvoorwaarden RWB 2020 vast te stellen. 

 

8.2. Aansluiting Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

Het strategisch beraad besluit het algemeen bestuur op 9 december te informeren over het be-

sluitvormingsproces, wat inhoudt dat na afronding van de besluitvorming in Steenbergen en 

publicatie van de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, het 

algemeen bestuur per mail een besluit voorgelegd wordt over aansluiting van RWB bij de 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.  

 

9. Voorbereiding algemeen bestuur 9 december 2020 

Het strategisch beraad stemt in met de voorgestelde agenda voor de vergadering van het algemeen 

bestuur op 9 december. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering. 

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 21 januari 2021. 

 

 

 
 

 

Erik Kiers       Paul Depla 

secretaris       voorzitter 

 

 


