03 Verslag
Strategisch beraad 15 oktober 2020
Aan
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig
Datum
Contactpersoon

Leden strategisch beraad
P. Depla
S. Adriaansen, R. van der Helm, C. Lok, M. van Oosten, F. Petter, T. Theunis, M. Willemsen,
E. Kiers, M. Riksen
B. Adank
15 oktober 2020
E. Kiers
Ons kenmerk: 2020-193_NT_VerslagSB_DEF

1. Opening en vaststelling agenda
B. Adank is afwezig en wordt, voor wat zijn voorzitterschap van de commissie van advies Economie
betreft, vervangen door M. Willemsen.

2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen
2.1. Mededelingen
2.1.1.Advies aanlanding windenergie Amercentrale
De provincie Noord-Brabant en Breda en Tilburg hebben hier een stevige lobby op lopen.
Voor regionale bestuurders die in een andere context relevante Haagse politici of bestuurders treffen wordt een korte lobbyboodschap op papier gezet.
Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de informatie.
2.1.2.Besluitvorming bestuurscommissie KCV over wijziging vervoerscontract
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
2.1.3.Uitkomsten schriftelijke besluitvorming strategisch beraad
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
2.1.4.Vertrek directeur REWIN
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
2.1.5.Investerend de crisis uit
De regionale kopgroep Sterke Steden vormt het schakelpunt tussen de West-Brabantse
B5-stad (Breda) en de drie M7-steden (Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom).
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
2.1.6.Evaluatiegesprek directeur
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
2.1.7.Begrotingsrichtlijnen 2022
S. Adriaansen vraagt aandacht voor de begrotingsrichtlijnen. Veel gemeenten lijken de 0lijn te hanteren. De opgave voor RWB in relatie tot REWIN is dan een specifiek aandachtspunt. RWB is doorgeefluik voor de bijdrage van gemeenten aan REWIN. Deze bijdrage is
incl. indexatie vastgelegd in een meerjarige subsidieovereenkomst. Sturing hierop vindt
plaats via de commissie van advies Economie en de Economic Board. Het kan niet zo zijn
dat RWB door de verplichtingen naar REWIN toe, een dubbele taakstelling opgelegd krijgt.
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3. Verslag strategisch beraad 18 juni 2020
Het strategisch beraad stelt het verslag vast.
Naar aanleiding van het verslag vragen de voorzitters van de stuurgroepen aandacht voor de aanhaking van de stuurgroepen bij de samenwerkingsafspraken met de provincie.
Naar aanleiding van de actielijst:
• In januari wordt de bijeenkomst van SB, Economic Board, commissie van advies Economie
en Raad van Commissarissen over de opgaven, ambities en financieringsvraagstukken gepland Nagegaan wordt of professor Stam hier een bijdrage aan kan leveren;
• De bijeenkomst met het management van gemeenten vindt 15 oktober in de middag plaats;
• De kennismaking met de nieuwe commissaris van de Koning en het college van GS wordt ingepland;
• De ondersteuning van de voorzitters van de commissies van advies en de stuurgroepen bij
de beoordeling van subsidieaanvragen voor het O&O-fonds is geregeld.
• De gemeente Steenbergen zal gerappelleerd worden op het uitblijven van besluitvorming
over de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWB.

4. Economische samenwerking
4.1. Verslag vergadering Economic Board West-Brabant d.d. 18 juni 2020
Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het verslag.
4.2. Agenda vergadering Economic Board West-Brabant d.d. 5 oktober 2020
Na toelichtingen op lopende acties op het gebied van het MKB, Starters en Acquisitie is de vergadering afgebroken. In de novembervergadering zal gesproken worden over de rol van de
Economic Board, o.a. in de communicatie naar gemeenten toe.
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
4.3. Toelichting Trendanalyse
Na de toelichting van D. van der Pas (projectmanager REWIN), constateert het strategisch ./.
beraad dat de analyse helpend is voor de strategische keuzen die gemaakt moeten worden. De
bedoeling is niet om weer “vanaf 0” te beginnen en bijvoorbeeld opnieuw te onderzoeken wat
de topsectoren in West-Brabant zijn. Het doel is te bepalen of bijgestuurd moet worden vanwege transitieopgaven of andere ontwikkelingen.
Besluit: de bevindingen worden betrokken bij de komende bijeenkomsten waar de te maken
keuzen over opgaven en middelen besproken worden.
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4.4. Stuurgroepen
De voorzitters van de stuurgroepen brengen in wat zij nodig hebben om hun programma’s verder te brengen. In zijn algemeenheid is het gebrek aan stageplaatsen een probleem, hoewel er
grote verschillen bestaan tussen de soorten onderwijs. Corona is uiteraard ook een complicerende factor voor de voortgang.
4.4.1. Maintenance: de ambities van de stuurgroep zijn moeilijk waar te maken door één programmamanager.
4.4.2. Agrofood/Biobased: geen specifieke aandachtspunten.
4.4.3. Logistiek: het vinden van bedrijven die mee willen doen aan de acties, zoals geformuleerd in het uitvoeringsprogramma. En er zijn veel verschillende platforms op logistiek
gebied. Dat schept onduidelijkheid over wat waar besproken wordt.
4.4.4. Creatieve Dienstverlening: -.

5. Vervolg Human Capital Agenda
S. Adriaansen schetst de totstandkoming en daden van de informele stuurgroep HCA. Inmiddels
staat er een goede structuur in de vorm van de Economic Board, stuurgroepen en is er een commissie van advies Arbeidsmarkt. De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, waardoor de
stuurgroep HCA opgeheven kan worden. Overigens pleit REWIN voor bezinning op de gewenste
HCA-taken en benodigde capaciteit. Dat gesprek moet in eerste instantie in de stuurgroepen gevoerd worden.
Het strategisch beraad besluit:
1. De Human Capital Agenda te beleggen en als volgt in de bestaande structuren te borgen:
• Economic Board West-Brabant: Strategische aansturing;
• Sectorale stuurgroepen: Sturing op realisatie en uitvoering van de opgave;
• Triple helixpartners: ontwikkelen en uitvoeren van projecten die bijdragen aan realisatie van
de opgave;
2. Informele stuurgroep HCA op te heffen en de leden te bedanken voor hun bijdrage aan de
Human Capital Agenda.
P. Depla bedankt in het bijzonder S. Adriaansen voor zijn grote inzet als voorzitter van de HCAstuurgroep.

6. Voorstel Aanvraag Uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt “West-Brabant werkt met talent”
Het strategisch beraad besluit in te stemmen met de aanvraag West-Brabant werkt met Talent.

7. Commissies van advies/stuurgroepen REWIN
7.1. Overzicht actualiteiten
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. Het overzicht wordt aan de leden van het
algemeen bestuur gestuurd met het verzoek het te agenderen voor een collegevergadering.
7.2. Agenda’s commissie van advies van 30 september
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
7.3. Bijeenkomst management op 15 oktober
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Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van en wil het resultaat betrekken bij de sessies over uitvoering van de opgaven.
7.4. Stand van zaken per opgave
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
7.5. Commissies van advies
Ook hier geven de voorzitters aan waar hun zorg-/aandachtspunten zitten.
7.5.1. Economie: gesprek over wat er nodig is voor innovatie en verduurzaming.
7.5.2. Arbeidsmarkt: het helder maken van de diverse rollen in de governance arbeidsmarkt.
De regie als het gaat om de coronagelden.
7.5.3. Mobiliteit: afstemming mobiliteit en logistiek. Het nakomen van afspraken over de snelle treinverbinding België door NS, Prorail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
7.5.4. Ruimte: samenwerkingsafspraken met de provincie, de inzet vanuit Sterke Steden op
woningbouw.

8. Subsidies
8.1. O&O-fonds
Voor de derde ronde van het O&O fonds zijn in totaal 22 subsidieaanvragen ontvangen, met
een totale vraag van € 902.021,-. In totaal is er nog € 272.570,- (€ 114.945,- restantbudget
ronde 2 + € 157.625,- regulier budget ronde 3) te besteden. Dit vraagt van de voorzitters van
de commissies van advies en stuurgroepen, die de voorstellen beoordelen, een kritische blik
en een voorstel voor prioritering. Gelet op de grote hoeveelheid zal het tijdpad voor beoordeling snel toegestuurd worden.
Het strategisch beraad besluit:
1. De definitieve subsidiebijdrage Blauwdruk Creativiteit vast te stellen op € 14.000;
2. De definitieve subsidiebijdrage Breda Robotics vast te stellen op € 49.370;
3. De looptijd van het project Onderzoek Sterke Steden te verlengen toto 15 december 2020.
8.2. Stand van zaken Coronafonds Arbeidsmarkt
Er zijn inmiddels 6 aanvragen voor de toetsingscommissie gepitcht en voor november staan er
10 tot 12 op het programma. De spreiding van de initiatieven over de regio is goed. De triple
helixpartijen weten elkaar goed te vinden. Voor het volgend strategisch beraad zal meer inhoudelijke informatie gedeeld worden.
Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

9. Bedrijfsvoering
9.1. Effect corona op RWB-organisatie
E. Kiers geeft aan trots te zijn op de prestaties van de organisatie. Ondanks corona en extra
werkzaamheden (zoals de samenwerkingsafspraken) lukt het behoorlijk goed om op koers te
blijven. Het trekt wel een grote wissel op de organisatie, met tot nu toe beperkte uitval, die extra aandacht vraagt. Het in stand houden van sociale binding is een uitdaging.
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Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.
9.2. Inkoop technische ICT-diensten
Het strategisch beraad besluit:
1. Ermee in te stemmen dat voor de inkoop van de technische ICT-dienstverlening afgeweken
wordt van het Inkoopbeleid Regio West-Brabant op het vereiste van meervoudige onderhandse aanbesteding.
2. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie de bevoegdheid te geven om
namens het strategisch beraad een dienstverleningsovereenkomst met ICT-samenwerking
West-Brabant-West af te sluiten.

Rondvraag en sluiting
E. Kiers gaat in op de samenwerkingsafspraken met de provincie. Per opgave of onderwerp zijn fiches gemaakt. Ten opzichte van bestaande programma’s worden extra accenten gelegd in aansluiting op de transities die GS hebben geformuleerd. De samenwerkingsafspraken richten zich primair
op de overheidsagenda: het gezamenlijk creëren van randvoorwaarden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd in de afsprakenset voldoende aangrijpingspunten op te nemen voor een vruchtbaar gesprek
tussen de Economic Board/stuurgroepen en de provincie Noord-Brabant. Bijvoorbeeld over circulaire economie en de aansluiting op de transitiegerichte economische visie van de provincie NoordBrabant. Afgesproken wordt dat in afstemming met B. Adank, als voorzitter van de commissie van
advies EZ en deelnemer aan de EBWB, een concepttekst voor een afspraak wordt voorgelegd aan de
stuurgroepen en de EBWB. Dit om aansluiting te houden met de triple helix-agenda en te zorgen dat
de positie van de topsectoren geborgd is. Aandachtspunt hierbij is rolduidelijkheid rond de afspraken met de provincie.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 26 november 2020.

Erik Kiers
secretaris

Paul Depla
voorzitter
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