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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Van 6 tot en met 9 november 2018 neemt burgemeester Petter deel aan de vergaderingen van militair erfgoednetwerk
EFFORTS. De vergaderingen vinden plaats in Forte Maghera in noord Italië. Bergen op Zoom is sinds 2017, op basis
van een collegebesluit, aangesloten bij dit erfgoed netwerk. De burgemeester is voorzitter van EFFORTS, welke
bestuursfunctie tijdens de AL V her bekrachtigd wordt. Bergen op Zoom heeft, gelet op de rijke vesting- en
garnizoensgeschiedenis en vesting relicten, belang bij aansluiting aan een internationaal netwerk voor militair erfgoed.
Belangrijkste pluspunten van dit netwerk zijn de mogelijkheden tot kennisdeling en -uitwisseling en beroep op Europese
subsidiepotten kansrijker te maken. ln de rol als voorzitter van EFFORTS geeft de burgemeester sturing aan de
vergaderingen en stuurt hij op het beleid en de ontwikkeling van EFFORTS. Hierbij dient de voorzitter rekening te houden
met het algemene belang van de leden van EFFORTS, al biedt dit wel de mogelijkheid de goede ontwikkelingen,
waarvan in Bergen op Zoom op het gebied van het vestingverleden sprake is, als best practice met de leden te delen.
Bovendien biedt aansluiting bij EFFORTS de burgemeester en daarmee de gemeente Bergen op Zoom de mogelijkheid
zijn netwerk bij de EU uit te bouwen en te verstevigen. Kabinetschef Paul Versijp zal ook deelnemen aan dit congres.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J. Sengers teammanager
concernstaf. De heer Sengers is bereikbaar via 0164-27700 of per e-mail J.L.V.M.Sengers@bergenopzoom.nl.
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