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Aan:

de leden van de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht

Betreft: Veerkrachtig Bestuur: samenwerking Brabantse Wal
Datum: 29 augustus 2016

Geachte leden van de raad,
Vanuit het traject (Veer)krachtig bestuur heeft de provincie Noord-Brabant alle gemeenten gevraagd om
tot een visie te komen over hun bestuurlijke en/of organisatorische toekomst. De drie Brabantse Wal
gemeenten, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, kozen er eind 2014 al voor om een
gezamenlijke visie op te stellen op de opgaven waar zij voor staan en de samenwerking die zij daarbij
voor ogen hebben. Deze gezamenlijke visie heeft als doel duidelijk te maken hoe door samenwerking de
drie gemeenten sterker staan en wat de effectieve voordelen van samenwerking zijn. Met deze visie wordt
tevens beoogd een antwoord te geven op de vraag op welk schaalniveau de werkzaamheden van
gemeenten het beste kunnen worden uitgevoerd.
Om te komen tot een gezamenlijke visie hebben de drie colleges afgesproken dit fasegewijs aan te
pakken. De eerste fase betrof het individueel vaststellen van de eigen visie op de toekomt en op basis van
welke uitgangspunten samenwerking plaatsvindt. Deze fase is in maart, nadat alle visies op
samenwerking zijn vastgesteld, afgerond.
De tweede fase, het opstellen van een gezamenlijke visie op samenwerking door de drie gemeenten, zal
nu van start gaan. Over de aanpak, processtappen en op welke wijze het college uw raad in deze fase gaat
betrekken, willen wij u met deze raadsinformatienota informeren.
Procesaanpak
De drie burgemeesters kiezen als verantwoordelijk portefeuillehouders ‘regionale samenwerking en
veerkrachtig bestuur’ voor een bestuurlijke procesaanpak. Dit houdt in, dat op basis van de bestuurlijke
ambities van de drie gemeentebesturen, de colleges en raden de komende maanden aan de slag gaan om
te komen tot de gezamenlijke visie op samenwerking. Het is de bedoeling dat voor het einde van het jaar
de gezamenlijke visie en de vertaling in een concreet plan gereed zijn, zodat deze in januari 2017 door de
gemeenteraden kunnen worden vastgesteld.
Uitvoering
Als basis voor de gesprekken worden de vastgestelde visies van de drie gemeenten naast elkaar gelegd.
Hiermee komen de overeenkomsten en verschillen in de belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijke
opgaven en voorgestelde aanpak tussen de gemeenten naar voren. Op basis hiervan gaat een
vertegenwoordiging van de drie colleges aan de slag om te werken aan een raamwerk van de visie.
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Deze wordt vervolgens uitgewerkt en met de colleges en gemeenteraden besproken. Op basis van de
uitkomsten van de verschillende gesprekken wordt een ontwerp ‘visie op samenwerking’ opgesteld
voorzien van concreet actieplan. Hierna kan bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.
In de visie zullen de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven centraal staan. Deze zullen leidend zijn bij
het bepalen van de meest geschikte en passende organisatievormen. Daarnaast wordt, als samenwerking
het meest opportuun is, gekeken naar de meest gewenste schaal: samenwerking met 3 gemeenten in
Brabantse Wal of in een groter verband (samenwerking met D6, Regio West-Brabant, Zuidwestelijke
Delta –waarbij koppeling wordt gelegd met Zeeland, Vlaanderen en Drechtsteden-) en samenwerking met
andere organisaties en inwoners.
Planning
Op hoofdlijnen wordt uitgegaan van de volgende onderstaande planning:
 september, begin oktober: naast elkaar leggen van de visies van de drie gemeenten.
 medio oktober: werkbijeenkomst met burgemeesters, loco burgemeesters en gemeentesecretarissen.
Tijdens deze sessie krijgt de gezamenlijke conceptvisie daadwerkelijk vorm. Op basis van de
uitkomsten van deze bijeenkomst wordt de conceptvisie opgesteld.
 eind oktober: bijeenkomst met de drie colleges. Tijdens deze bijeenkomst wordt de concept visie
gepresenteerd. Onder begeleiding wordt het gesprek gevoerd en input opgehaald bij de collegeleden.
 november: bijeenkomst met de drie raden gezamenlijk of individueel om bij te praten over het proces
en de conceptvisie te bespreken.
 december: slotbijeenkomst met 3 colleges, waarna bestuurlijke vaststelling van de visie.
 januari 2017: vaststelling van de gezamenlijke visie en actieplan door de gemeenteraden.
Hoogachtend,
Burgemeester van
Bergen op Zoom

Burgemeester van
Steenbergen

Burgemeester van
Woensdrecht

dr. F.A. Petter

R.P. van den Belt, MBA

drs. J.J.C. Adriaansen
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