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Beste leden en burgerleden,

Convenant VNO - NCW en Brabantse Wal gemeenten
De colleges van de Brabantse Wal gemeenten hebben op 15 november 2019, tijdens de “dag van de Ondernemer',
samen met de VNO - NCW een convenant getekend.

Aanleiding
Vanaf eind 2018 vergaderen de bestuurders van de Brabantse Wal gemeenten met de VNO - NCW. Voorheen
vergaderde de VNO - NCW namenlijk altijd afzonderlijk met de colleges van deze gemeenten.
De VNO - NCW heeft toen aan de bestuurders van de Brabantse Wal uitgelegd waarom zij de wens hebben een
convenant met hun te willen sluiten.
Het gaat dan om de krachten op gezamenlijke maatschappelijke opgaven samen te bundelen en voor onze Brabantse
Wal regio meer aandacht te vragen. Denk dan bijv. aan het op peil houden van de onderwijsvoorzieningen en het
onderdeel infrastructuur (bijv. doorstoming A4). Ook kan door deze samenwerking op concrete onderwerpen een extra
stimulans gegeven worden.
Samen is onderzocht waar eikaars raakvlakken en belangen liggen en waar zij elkaar kunnen aanvullen. Bij de
inventarisatie is gebruik gemaakt van de coalitieakkoorden van de Brabantse Wal gemeenten en de ondernemersagenda
van de VNO-NCW, die ook is verwoord in de Ondernemerscirkel.
Het convenant wordt op de domeinen sociale agenda, onderwijs, infrastructuur en duurzaamheid uitgewerkt naar een
uitvoeringsagenda. Het uitgangspunt hierbij is dat we gezamenlijk aan de lat staan, zodat de Brabantse Wal haar
economische structuur behoud en blijft versterken.
De domeinen Sociale agenda en onderwijs worden in samenhang gezien, zodat er een goede afstemming ontstaat
tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
De bestuurlijke trekkers van dit convenant zijn de wethouders Economische Zaken.
Het convenant is aanvullend op de reeds bestaande samenwerkingen, programma's en acties in de regio, zoals de
MIRT, REA, Beroepsonderwijsagenda, RWB-actieprogramma en Rewin.

Procesafspraken
1.
2.
3.

Vanuit de vier domeinen wordt gezamenlijk (bestuurlijk, ambtelijke en vanuit de ondernemers) een
uitvoeringsagenda geformuleerd.
Voortgang, verslaglegging en resultaten zullen per domein via de uitvoeringsagenda plaatsvinden.
Communicatie naar buiten zal altijd in overleg gaan tussen bovenstaande partijen.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164)245356
KvK 20169091

B nvBNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G
Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

JS

Brabantse

4.

5.

Vier keer per jaar zal er tussen partijen een overleg zijn over een domein uit de Uitvoeringsagenda. leder
domein zal een keer per jaar op de agenda staan, de dan verantwoordelijk wethouder voor dit domein zal voor
dit overleg worden uitgenodigd. De bestuurlijke overleggen worden ambtelijk met de Brabantse Wal gemeenten
en de VNO - NCW voorbereidt. Jaarlijks zal de laatste vergadering ook worden gebruikt om terug te blikken.
In december van ieder jaar zal er een evaluatieoverleg tussen partijen plaatsvinden met de bestuurlijke trekkers
van dit convenant.

Duur periode convenant
Deze samenwerkingsovereenkomst behelst een periode van 15 november tot 16 maart 2022 (einde bestuursperiode/dag
van de Gemeenteraadsverkiezingen).

Geen financiële consequenties
Het sluiten van het convenant heeft geen financiële consequenties.
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