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MOTIE STRATEGISCHE BELEIDSVORMING en KADERSTELLING

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 6 en 13 november 2012, in
beraadslaging over RVB12-0083, Begroting 2013; Meerjarenprogrammabegroting 2014-2016,
Overwegende dat:
West-Brabant met Bergen op Zoom en Roosendaal als Netwerkstad van 140.000 inwoners een
bijzondere strategische positie heeft in het centrum van de Rijn-Schelde Delta;
De raad op meerdere momenten zoals bij de strategische visie west Brabant en die van de Netwerkstad,
heeft aangegeven niet tevreden te zijn over de positionering van de agenda van Bergen op Zoom en
West Brabant
De rijksoverheid voor deze regio drie topsectoren heeft aangewezen waar op aangesloten kan worden
Het op economische , maatschappelijke en infrastructurele beleidsterreinen evident is dat externe cofinanciering nodig en mogelijk is, mits projecten en plannen tijdig zijn opgesteld (denk aan probleemwijk
Oost, zorg, OV, werkgelegenheidsbevordering, stedelijke verkeersontsluiting, duurzaamheid, ruimtelijke
herstructureringen en nautische opgaven)
We momenteel te matig zijn toegerust om hierop aansluiting te krijgen hetgeen een extra inspanning
verlangt van zowel raad als college als ambtelijk apparaat.
Hiermee niet kan worden gewacht tot de na evaluatie van o.a. de Toekomstvisie
Verder constaterende dat:
West-Brabant nu onvoldoende is gepositioneerd bij het Rijk en in Brussel waardoor er een onbalans is
met andere gebiedsdelen van Brabant;
In 2014 een nieuwe EU-beleidsperiode van 7 jaar aanbreekt
Om structuur- en programmafondsen te verwerven uit de daaraan gepaard gaande verdeelprogramma's
er nu een urgentie is om vanuit onze positie in de Delta voor 2014 regionale en Netwerkstad-plannen in
te dienen vanuit uit stevige lokale kaders
Bestaande financiering daarbij als cofinanciering mag dienen
Draagt het college op om:
In overleg met internationale, regionale en interregionale partners te komen tot het tijdig aanwijzen van
speerpunten en deze te verwerken tot, in ieder geval, Europese en landelijke subsidieaanvragen
Binnen alle programma's te onderzoeken waarde co-financierings-behoeften en mogelijkheden liggen
met aandacht voor de rijks- en Europese fondsen
Waar nodig de beleids- en kadernota's met voorrang en voor het komende beleidskader door de raad te
laten herijken vanuit de verbinding met bestaande en nieuwe cofinancieringsprogramma's
Hieraan top prioriteit te geven en de raad te betrekken bij de voortgang
en gaat over tot de orde van de dag
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