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Geachte raadsleden en duoburgerleden,
Op 24 maart jl. heeft uw raad het voorstel 'Focus en taakopvatting raadswerkgroep Netwerkstad Roosendaal-Bergen op
Zoom' vastgesteld en besloten de aanbevelingen uit te werken en de samenwerking van de Netwerkstad te betrekken bij
de regionaliseringsagenda. In het besluit is opgenomen dat de portefeuillehouders van beide gemeenten zo spoedig
mogelijk (uiterlijk 1 mei 2016) een werkplan, gericht op strategische thema's, moeten aanbieden en een voorstel moeten
doen, gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring.
Tevens heeft u besloten om voor de zomer 2016 een gezamenlijke werkbijeenkomst te houden als raden en colleges om,
aan de hand van de studie Midsize Brabant, te komen tot verdere kadering van de gezamenlijke opgave als
Netwerksamenwerking vanuit ieders eigen subregionale centrumfunctie en als Netwerksamenwerking binnen de
'metropoolregio Brabant en Zeeland'.
Ten aanzien van de beschreven focus in het raadsvoorstel merken we op dat het de colleges verstandig lijkt voorlopig
voor één strategisch thema/één prioriteit te kiezen : economie en arbeidsmarktbeleid. West-Brabant-West blijft op dit
gebied namelijk achter. We willen samenwerken om kansen rondom de A4, A17 en A58 beter te verzilveren. Roosendaal
heeft recent een economisch actieplan vastgesteld . In Bergen op Zoom zijn we hiermee bezig. De wethouders economie
hebben afgesproken te bekijken in welke actiepunten we samen kunnen optrekken.
De deadline van 1 mei voor het aanleveren van een werkplan lijkt, gezien het moment van besluitvorming over de 'Focus
en taakopvatting Netwerkstad' in de raden (in Bergen op Zoom maart 2016, in Roosendaal april 2016), niet reëel.
Voor wat betreft de gezamenlijke werkbijeenkomst aan de hand van de studie Midsize Brabant, zullen wij u berichten
nadat hierover afstemming is geweest met de gemeente Roosendaal. Op 29 april 2016 vindt een overleg plaats tussen
de burgemeesters en griffiers van Roosendaal en Bergen op Zoom. Wij zullen dit onderwerp daar agenderen.
In de raadsvergadering van 24 maart jl is verder door de burgemeester, bij de behandeling van de Visie op
samenwerking, toegezegd om te verduidelijken langs welke weg Bergen op Zoom schakelt met de provincie.
Naast Roosendaal trekken we samen op met Breda als belangrijkste centrumstad in de regio en vertegenwoordiger van
West-Brabant in de B5 (de 5 grootste gemeenten in Brabant: Eindhoven, Tilburg , Den Bosch, Breda en Helmond).
Deelname aan de B5 gemeenten door Roosendaal/Bergen op Zoom is niet realistisch. Maar dat is niet de enige manier
waarop wij aangesloten zijn bij de Provincie. De aansluiting met de B5 en Brabantstad (B5 en de Provincie) wordt ook
vorm gegeven door de M7 gemeenten (de 7 middelgrote gemeenten in Brabant: Oss, Waalwijk, Oosterhout, Veghel,
Uden, Roosendaal en Bergen op Zoom). Een vertegenwoordiging van de M7 gemeenten is aangehaakt bij de B5.
De uitrol van het Bestuursakkoord van de Provincie vindt plaats via de regio's, in ons geval de regio West-Brabant
(RWB). En natuurlijk vindt er op verschillende dossiers rechtstreeks overleg met de Provincie plaats.
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Tenslotte kan nog gemeld worden dat met de Z4 gemeenten (de 4 grootste gemeenten in Zeeland : Vlissingen,
Middelburg, Goes en Terneuzen) op burgemeestersniveau overleg heeft plaatsgevonden. Afgesproken is om in een
bijeenkomst te onderzoeken op welke wijze de (economische} belangen kunnen worden versterkt. Zodra daar meer over
bekend is, zullen wij u hierover informeren.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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