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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
Inleiding
De provincie Noord-Brabant heeft aan de gemeenten gevraagd om voor de zomer 2015 tot een visie te komen op
bestuurskracht en samenwerking.
Op 28 oktober jl. is door de drie Brabantse Wal colleges (Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen) afgesproken,
dat zij in hun verkenning naar mogelijkheden om hun eigen bestuurskracht te versterken met elkaar afstemmen. Waarbij
de eerder gemaakte afspraak, dat de Brabantse Wal gemeenten elkaar als eerste samenwerkingspartner zien, het
uitgangspunt is.
Met deze brief willen wij u informeren over de afspraken die de drie gemeenten gezamenlijk hebben gemaakt over de
aanpak en de uitvoering om te komen tot een visie op regionale samenwerking.
Gefaseerde aanpak
In overleg met de buurgemeenten is gekozen voor een aanpak in 2 fasen voorafgegaan door een verkenningsfase. De
provincie heeft aan de gemeenten de opdracht verstrekt een visie te ontwikkelen op samenwerking en deze te
onderbouwen met concrete projecten en doelstellingen.
Verkenningsfase:
Beoogd resultaat van de verkenningsfase is een procesplan voor het gehele proces.
Fase I: Visie op samenwerking per gemeente
In de eerste fase van het project zal iedere gemeente eerst zelf een constructieve en toekomstgerichte visie vaststellen.
Daartoe zal, samen met partners uit het maatschappelijk middenveld, de uitdagingen waar wij voor staan in kaart worden
gebracht.
Fase II: Naar een gedeelde ambitie op samenwerking en feitelijke samenwerking
Vervolgens zal tussen de drie gemeenten afstemming plaatsvinden waar mogelijkheden liggen voor verdere verdieping in
de samenwerking binnen het Cluster Brabantse Wal.
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Aanstelling procesbegeleider
Tijdens de gezamenlijke collegebijeenkomst van 28 oktober 2014 is besloten een procesbegeleider aan te stellen voor de
drie gemeentes samen.
Deze zal na een verkenningsfase, de gemeenten begeleiden bij hun individuele proces in de fase 1 en hun gezamenlijke
proces in de fase 2. Naast procesbegeleiding zal betrokkene daar waar nodig ook optreden als gespreksleider/moderator
en adviseur en zijn expertise op het gebied van samenwerking inbrengen.
De Brabantse Wal colleges hebben gekozen deze opdracht voor procesbegeleiding te verstrekken aan het bureau
Common Eye. Dit bureau heeft veel (praktijk)ervaring opgedaan met het begeleiden en ondersteunen van gemeenten bij
het aangaan en het verdiepen van samenwerkingen.
Vervolgstappen:
Het plan van aanpak voor fase 1 van het project wordt in de verkenningsfase nader uitgewerkt, inclusief planning. De
verwachting is fase 1 tegen de zomer af te kunnen ronden.
Wij zullen u als raad informeren over en betrekken bij dit project. Hoe we dit vorm geven, zal in de eerste informele
bijeenkomst van de raadscommissie Regionalisering op 14 januari 2015 worden besproken.

Hoogachtend,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F.A. Fetter.

