Voorlegger
Informatiepakket Werkgroep Samenwerking Roosendaal - Bergen op Zoom
Inleiding
De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal kennen een lange traditie van samenwerken, deze samenwerking
wordt sinds juli 2002 ingevuld onder de noemer De Brabantse Buitensteden (BBS). Het belang van die
samenwerking werd benadrukt in de toekomstvisies 2025 die beide gemeenten in 2008 hebben vastgesteld. Beide
colleges van burgemeester en wethouders hebben daarin een initiërende rol.
Tijdens een bijeenkomst van de raden van Roosendaal en Bergen op Zoom op 1 september 2008 is het voorstel
ingebracht om te komen tot een gezamenlijke werkgroep uit beide raden, die de uitgesproken intenties tot
intensivering van de betrokkenheid van beide raden bij de samenwerking tussen beide gemeenten.
Na de verkiezingen van 3 maart 2010 is de samenstelling van de gemeenteraden alsmede van de werkgroep
indringend veranderd. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 24 november 2010 is afgesproken dat de griffie
middels een informatiepakket ieder lid van de commissie/werkgroep met behulp van een completee set volledig en
vanuit een gelijke startpositie zal informeren.
Documenten:
Op 24 april 2009 is een plan van aanpak vastgesteld.
•

Zie Plan van aanpak, bijlage 1.

De raden van Roosendaal en Bergen op Zoom hebben in hun vergaderingen van juli 2009 een motie aangenomen
waarin tot intensivering van de samenwerking In het kader van de Brabantse Buitensteden werd opgeroepen.
•

Zie Motie, bijlage 2.

Deze moties zijn voor de colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal aanleiding geweest tot het formuleren van
een samenwerkingsvisie. Deze samenwerkingsvisie is door beide colleges in het bestuurlijk BBS overleg van 11
november 2009 in ontwerp vastgesteld.
Beide colleges geven middels deze visie invulling aan dat verzoek.
•

Zie Nota Brabantse Buitensteden in Perspectief, bijlage 3.

Op 9 december 2009 heeft de werkgroep een ontmoeting georganiseerd tussen de gemeenteraden van Bergen op
Zoom en Roosendaal. In deze bijeenkomst werden raadsleden in gelegenheid gesteld zich te laten informeren - en
met elkaar van gedachten te wisselen - over het door beide colleges opgestelde samenwerkingsvoorstel. Tevens kon
deze gelegenheid benut worden om aan de colleges in gezamenlijkheid wijzigingsvoorstellen mee te geven.
De werkgroep heeft op grond van de opbrengsten van deze avond een aantal steeds terugkerende bemerkingen
en aandachtspunten aangegeven. Een brede opsomming van hetgeen op deze avond door beide gemeenteraden
is aangegeven is verwerkt in de nota Uitwerking december 2009.
•

Zie nota Uitwerking december 2009, bijlage 4.

In februari 2010 is in de beide gemeenteraden besloten om in te stemmen met de uitgangspunten als verwoord in
de Nota Brabantse Buitensteden in Perspectief en de nota aan te passen o.b.v. de input uit de bijeenkomst van 9
december 2009. Tevens is besloten om te werken aan verbreding van het draagvlaak van de samenwerking bij de
inwoners van beide gemeenten en na de gemeenteraadsverkiezingen aan de nieuwe raden te adviseren een
werkgroep in stand te houden ter bewaking van het voortgangsproces van de samenwerking. Tenslotte is besloten
om inhoudelijke thema’s te bespreken in de betreffende raadscommissie, die daartoe periodiek gezamenlijk
vergaderen. Het eerste concept van visiedocument “De Brabantse Buitensteden in Perspectief” is besproken.
•

Zie Raadsvoorstel Samenwerking Brabantse Buitensteden feb 2010, bijlage 5.

Met de raadsmededeling RMD10-012 van 29 juli 2010 is een aangepaste versie van de visienota aan de
gemeenteraad toegezonden en werd gevraagd om zienswijzen/wensen en bedenkingen. De raadsmededeling c.q.
de visienota is behandeld in de vergadering van de commissie Burger en bestuur van 23 september 2010.
•

Zie raadsmededeling RMD10-012 van 29 juli 2010, bijlage 6.

Bij de behandeling van voornoemde raadsmededeling in de vergadering van de commissie Burger en Bestuur is
aangegeven dat het van groot belang is dat de BBS aansluiten bij de B5. Deze aanbeveling is overgenomen
(streven naar een volwaardige positie als netwerkstad in de Brabantse Stedenrij).
Daarnaast is het visiedocument inmiddels aangepast op enkele strategische actuele ontwikkelingen, zoals
Woningbouwprognoses, Biobased industries.
•

Zie raadsmededeling Visiedocument, december 2010, bijlage 7.
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