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Beste raadsleden,

Bij deze nodigen wij u uit voor een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden van de Brabantse Wal
gemeenten, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, op woensdag 28 november a.s. in het gemeentehuis van
Steenbergen, Buiten de Veste 1 te Steenbergen. De inloop start om19.30 uur met koffie en thee, waarna we om 20.00
uur beginnen met het programma.

De raden hebben in de bestuursperiode 2014-2018 aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de
Uitvoeringsagenda. In de vorige bestuursperiode is in maart 2018 een Opmaat vooreen Uitvoeringsagenda vastgesteld.
Daarin is aangegeven om in deze bestuursperiode rondom een drietal hoofdthema's de samenwerking van onze
gemeenten verder vorm te geven. Die thema’s zijn:
1.
2.
3.

Excellent Wonen en Leven
Met als bestuurlijk trekkers de wethouders: Koos Krook, Patrick van der Velden en Hans de Waal
Werken aan de economische pijlers
Met als bestuurlijk trekkers de wethouders:, Barry Jacobs, Henk Kielman en Petra Lepolder
Toerisme Ã Recreatie
Met als bestuurlijk trekkers de wethouders: Esther Prent, Annette Stinenbosch en Hans de Waal

De 3 nieuw gevormde colleges, bijeen op 9 oktober jongstleden, kiezen ervoor om het thema 'Sociaal domein S
onderwijs’ als een afzonderlijk, vierde thema te benoemen. De bestuurlijk trekkers van dit thema zijn Lars van der Beek,
Barry Jacobs en Koos Krook.

Na een korte terugblik op het proces rondom de samenwerking in het kader van (Veer-)krachtig bestuur in de Brabantse
Wal zullen de bestuurlijk trekkers aan 4 verschillende tafels hun ideeën en plannen voor de komende járen delen en
daarover met u in gesprek gaan. Het programma is zodanig ingericht dat u naar eigen keuze kunt deelnemen aan de
gesprekken bij twee van de vier tafels.
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Onder het genot van een drankje sluiten we de avond op informele wijze af om ongeveer 21.45 uur. In verband met de
organisatie vragen wij u bij de griffie te melden of u aanwezig bent. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Met vriéndelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

lurgemeester,

secretaris,

J.M. Wingens MPA

F.A. Petter

Programma
Gezamenlijke raadsbijeenkomst (Veer-)krachtig bestuur in de Brabantse Wal
28 november 2018, gemeentehuis Steenbergen

19:30 uur

Inloop

20:00 uur

Welkom door burgemeester Van den Belt

20:10 uur

Terugblik op het proces van de samenwerking in het kader van
(Veer-)krachtig bestuur in de Brabantse Wal door burgemeester Adriaansen

20:30 uur

gesprekken in drie groepen op basis van de hoofdthema's:
- Excellent wonen en leven o.l.v. Hans de Waal
- Werken aan de economische pijlers o.l.v. Petra Lepolder
- Toerisme 8i Recreatie o.l.v. Annette Stinenbosch
- Sociaal domein 8t onderwijs o.l.v. Koos Krook

21:00 uur

mogelijkheid van wisseling van gesprekstafel

21:30 uur

plenaire afsluiting door burgemeester Petter

21:45 uur

netwerkborrel

