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De middelgrote gemeenten Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk gaan, onder
de noemer Midsize Brabant, de krachten bundelen. Deze middelgrote gemeenten hebben door hun omvang en door hun
functies in stedelijke en regionale netwerken een aantal opgaven en mogelijkheden die hen onderscheidt van zowel
grotere steden als kleinere gemeenten.
Doel van deze samenwerking is feitelijk tweeledig. Aan de ene kant willen we als gemeenten onderling kennis uitwisselen
op een aantal dossiers dat voor deze gemeenten relevant is. Daarnaast is Midsize Brabant bedoeld om, met provincie,
rijksoverheid en andere partners, nieuwe mogelijkheden aan te boren. De gemeenten binnen Midsize zijn met name
geschikt om te dienen als proeftuin voor innovaties, omdat ze enerzijds door hun schaal over voldoende
(uitvoerings)kracht beschikken, maar zich tegelijkertijd kenmerken door korte lijnen.
De samenwerking binnen Midsize Brabant richt zich in eerste instantie op de volgende vijf thema’s:
1. het versterken van de sociale veerkracht;
2. de veranderende dynamiek van de binnenstad;
3. logistiek;
4. economie van morgen;
5. mobiliteitsagenda.
In november 2016 hebben de zeven gemeenten op deze thema’s een City Deal voorgesteld aan het college van
Gedeputeerde Staten (bijlage 1). Daarmee biedt Midsize Brabant zich aan als partner bij de uitvoering van het
bestuursakkoord van de provincie en positioneert zij zich als onmisbaar onderdeel van het sterk stedelijk netwerk in
Noord-Brabant.
De City Deal van 2016 is nu verder uitgewerkt in het document “Potenties en proeftuinen van Midsize Brabant’’. In onze
vergadering van 24 oktober hebben wij met dit document ingestemd, als agenda voor de samenwerking binnen Midsize.
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Voor de goede orde willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat samenwerking binnen Midsize geen doel op zichzelf is. Het
gaat er vooral om om al bestaande ambities van de gemeenten te bundelen, te versterken en daarin de samenwerking te
zoeken met andere overheden, zoals het provinciebestuur. We kiezen daarbij voor een lichte en informele vorm van
netwerksamenwerking. Er wordt binnen Midsize Brabant geen nieuw beleid gecreëerd en er wordt geen aparte
uitvoeringsorganisatie ingericht. Indien nodig, vindt de (beperkte) inzet van mensen en middelen plaats binnen de
reguliere budgetten van iedere gemeente. Ten slotte hebben gemeenten de vrijheid om binnen de vijf hierboven
genoemde thema’s, vanuit de eigen gemeentelijke opgaven, hun prioriteiten te stellen.
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