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Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering

: 4 februari 2010

Nummer

: RVB10-0005

Onderwerp

: Samenwerking Brabantse Buitensteden

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de ‘notitie De Brabantse Buitensteden in
perspectief’.
2. Het college te verzoeken om het huidig concept, ”Brabantse Buitensteden in Perspectief”, op grond
van de input uit de bijeenkomst van 9 december 2009, aan te passen en ter besluitvorming aan beide
raden voor te leggen.
3. Het college te verzoeken om met behulp van de communicatieparagraaf te werken aan verbreding van
het draagvlak van de samenwerking bij de inwoners van beide gemeenten.
4. Aan de nieuwe raden te adviseren om een werkgroep in stand te houden die wordt belast met
bewaking van het voortgangsproces van de samenwerking. Inhoudelijke thema’s moeten worden
besproken in de betreffende raadscommissie, die daartoe periodiek gezamenlijk vergaderen.

Inleiding
In juli 2009 hebben de raden van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zich middels motie
uitgesproken voor een intensivering en concretisering van de samenwerking tussen beide gemeenten. Om deze
uitspraak te concretiseren hebben beide raden een werkgroep uit hun midden opdracht gegeven om ten
behoeve van de nieuwe bestuursperiode 2010- 2014, voor 1 november 2009 beide raden, t.b.v. een
gezamenlijke bijeenkomst, een conceptvoorstel ter besluitvorming voor te leggen. In dit voorstel wordt u
geïnformeerd over de voortgang.

Uitwerking voorstel
Als uitvloeisel van de werkzaamheden van de werkgroep hebben op 9 december 2009 beide raden met elkaar
van gedachten gewisseld over de raadsmededeling ”Brabantse Buitensteden in Perspectief” die beide colleges
van burgemeester en wethouders hebben uitgebracht. De werkgroep heeft mogen waarnemen dat velen van u
met grote tevredenheid terugkijken naar deze bijeenkomst. Op een open en collegiale wijze is nagedacht over
het belang van intensivering van de samenwerking tussen beide gemeenten.
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Die samenwerking is te groeperen in drie niveaus:
- Bedrijfsvoeringniveau;
- Beleidsniveau;
- Strategisch niveau.
Over deze drie niveaus is tijdens de bijeenkomst telkens in verschillende subgroepen gesproken. In bijgevoegde
notitie worden de uikomsten van de bijeenkomst en de visie zoals genoemd in de raadsmededeling tegenover
elkaar gezet.
De werkgroep neemt de volgende algemene tendens waar:
- Geconstateerd is dat het voorstel en visie in algemene zin positief is ontvangen. De samenwerking vraagt
om een investering. Er moet worden gekozen voor een groeiproces, waarmee kan worden / is gestart.
- Het is van belang dat bij het opstellen van de coalitieakkoorden en collegeprogramma’s van beide
gemeenten afstemming wordt gezocht over het belang van de samenwerking.
- Twee aandachtspunten worden bij alle onderwerpen steeds genoemd:
o de positionering van de gemeenteraad vanuit alle rollen van de raad.
o de communicatie naar de burgers, partners, personeel en andere gemeenten. Er moet een
communicatieparagraaf worden opgesteld.
- Er zijn op strategisch niveau enkele aanvullingen genoemd, namelijk: B6 steden, strategische
afstemming op klimaatbeleid/duurzaamheid en openbaar vervoer, meerwaarde in openbare werken
- Op beleidsniveau is beleidsafstemming op milieugebied als aanvulling meegegeven.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Namens de werkgroep samenwerking Brabantse Buitensteden,
De griffier,

De plv. voorzitter van de raad,

F.P. de Vos

A.J. van Es
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De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van de werkgroep Brabantse Buitensteden, nr. RVB10-0005;

BESLUIT:
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de ‘notitie De Brabantse Buitensteden in
perspectief’.
2. Het college te verzoeken om het huidig concept, ”Brabantse Buitensteden in Perspectief”, op grond van
de input uit de bijeenkomst van 9 december 2009, aan te passen en ter besluitvorming aan beide raden
voor te leggen.
3. Het college te verzoeken om met behulp van de communicatieparagraaf te werken aan verbreding van
het draagvlak van de samenwerking bij de inwoners van beide gemeenten.
4. Aan de nieuwe raden te adviseren om een werkgroep in stand te houden die wordt belast met
bewaking van het voortgangsproces van de samenwerking. Inhoudelijke thema’s moeten worden
besproken in de betreffende raadscommissie, die daartoe periodiek gezamenlijk vergaderen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,

De voorzitter,

F.P. de Vos
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Onderwerp
Nummer voorstel
Datum voorstel
Contactpersoon
Contactpersoon Email
Contactpersoon Telefoon
Programmanummer en naam

:
:
:
:
:
:
:

Samenwerking Brabantse Buitensteden
RVB10-0005
Sector / : Griffie
Afdeling
19 januari 2010
Frans de Vos
F.P.DeVos@bergenopzoom.nl
0164-277384
1. Bestuur

Voorstel:
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de ‘notitie De Brabantse Buitensteden in
perspectief’.
2. Het college te verzoeken om het huidig concept, ”Brabantse Buitensteden in Perspectief”, op
grond van de input uit de bijeenkomst van 9 december 2009, aan te passen en ter besluitvorming
aan beide raden voor te leggen.
3. Het college te verzoeken om met behulp van de communicatieparagraaf te werken aan verbreding
van het draagvlak van de samenwerking bij de inwoners van beide gemeenten.
4. Aan de nieuwe raden te adviseren om een werkgroep in stand te houden die wordt belast met
bewaking van het voortgangsproces van de samenwerking. Inhoudelijke thema’s moeten worden
besproken in de betreffende raadscommissie, die daartoe periodiek gezamenlijk vergaderen.

Type voorstel:
Kaderstellend
Controlerend
Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
Ja

Nee

Zijn doelen en/of effecten beschreven
Financiële consequenties
Inspraakverordening van toepassing

Communicatieparagraaf:
De raden van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom hebben dit voorstel gezamenlijk voorbereid.
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Samenvatting:
De raden van Roosendaal en Bergen op Zoom willen komen tot verdere intensivering van de samenwerking
tussen beide gemeenten. Deze samenwerking moet breed plaatsvinden, zowel op bedrijfsvoeringniveau,
beleidsniveau als strategisch niveau.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
Bijlage nr.

Omschrijving
Raadsmededeling BBS samenwerkingsvisie
Uitwerking bijeenkomst gemeenteraden op 9 december 2010

Bijgevoegd/Ter inzage
bijgevoegd
bijgevoegd
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