ui ii m i in i ini min
U13-017904

Gemeente

Roosendaal

Gemeente

Bergen op Zoom

Het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch

Onderwerp: Gezamenlijke reactie Netwerkstad Roosendaal - Bergen op Zoom op bevindingen Gedeputeerde
Staten d.d. 2 juli 2013 eindrapport Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant

Roosendaal, 24 september 2013,

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Op 14 juni 2013 heeft de Adviescommissie Krachtig bestuur in Brabant haar eindrapport gepresenteerd. Het
rapport vormt een advies voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor de versterking van regionale
samenwerkingskracht in Noord-Brabant. Op 2 juli 2013 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant
een eerste reactie op het rapport "Veerkrachtig bestuur in Brabant" gegeven. Daarin is de partners verzocht om
uiterlijk 8 oktober 2013 te reageren op de eerste bevindingen van Gedeputeerde Staten.
De beide gemeenteraden en colleges van de Netwerkstad Roosendaal - Bergen op Zoom geven u hierbij hun
gezamenlijke reactie op deze eerste bevindingen van uw college.
In eerdere reacties hebben wij al aangegeven dat het rapport een goed beeld geeft van de karakteristiek van
onze regio en van de ambities die onze regio West-Brabant heeft. Wij onderschrijven van harte de aanbeveling
van de commissie om West-Brabant te beschouwen als onderdeel van een grensoverschrijdende economische
regio en zullen vanuit die gedachte de reeds ingezette samenwerking met Zeeland, België, de buurgemeenten
en andere partijen met kracht voortzetten.
De passage over onze samenwerking in de Netwerkstad Roosendaal - Bergen op Zoom onderschrijven wij.
Netwerkstad wil inderdaad de voortrekkersrol in dit deel van de regio op zich nemen. Dit sluit aan bij onze
ambitie om op diverse niveaus en thema's de samenwerking vorm te geven; niet alleen op de noord-zuidas
maar ook op de oost-westas, dit in het kader van de 'Brabantse stedenrij' (Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda,
Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Oss). Wij willen dit vormgeven in samenspraak en -spel met de
ons direct omliggende gemeenten.

Met deze reactie geven wij invulling aan de door ons gevoelde verantwoordelijkheid om gezamenlijk te werken
aan Veerkrachtig Bestuur in (West) Brabant. Wij juichen het daarbij toe dat GS hun eerste reactie op het
eindrapport van de Adviescommissie ziet als een aftrap voor een verdere dialoog. Als Netwerkstad RoosendaalBergen op Zoom zijn wij klaar en bereid om op die uitnodiging in te gaan.
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