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Aan de leden van de commissie Regionalisering
van de gemeenteraad van Bergen op Zoom

l 0 OKT 2015
Uw kenmerk
Uw brief
Visie op samenwerken
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S.F.J. Schenk
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0164-277845

Geachte leden van de commissie Regionalisering,
In onze brief van 25 september 2015 hebben wij aangekondigd in september/oktober met u een volgende
werkconferentie te beleggen om als college samen met u de bouwstenen voor de visie op samenwerking te bespreken.
Deze bijeenkomst staat gepland voor 7 december 2015. Het is helaas niet mogelijk gebleken deze bijeenkomst eerder te
organiseren.
In onze brief van 25 september 2015 hebben wij onderscheid gemaakt tussen enerzijds het traject om te komen tot een
visie op samenwerken en anderzijds de overige aanbevelingen die in de notitie 'Evolutie en groeikracht' worden genoemd.
De werkconferentie op 7 december zal gericht zijn om te komen tot bouwstenen voor een visie op samenwerken. Daarbij
zullen we zeker een aantal onderwerpen raken die aansluiten bij de overige aanbevelingen van de raadswerkgroep. Wij
stellen u voor om, zodra de visie is vastgesteld, samen te bezien wat er nog nodig is om de dan nog resterende
aanbevelingen van de raadswerkgroep te realiseren.
Om de bijeenkomst in december goed voor te bereiden, willen wij graag bij u c.q. uw fracties ophalen welke onderwerpen
aan de orde dienen te komen om te komen tot een visie. U zou onder andere kunnen denken aan een verdieping van de
suggesties die in het rapport 'Evolutie en groeikracht' aan het eind van de hoofdstukken 4 en 5 staan. In ieder geval zal de
oprichting van een Brabantse Wal Raad in de conferentie aan de orde komen conform de motie van uw raad van 25 juni
2015.
Wij willen u vragen de verwachtingen en suggesties met betrekking tot de werkconferentie van 7 december 2015 binnen
uw fractie te bespreken en voor 20 november 2015 bij voorkeur telefonisch door te geven aan de heer S. Schenk. Hij is
bereikbaar onder telefoonnummer 0164-277845 of via het e-mailadres s.f.i.schenk@bergenopzoom.nl.
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