
INTENTIEVERKLARING INTERNE COMMUNICATIE WEST-BRABANTSE VERGADERING 
COLLEGE VAN B&W 
 
 
Lokaal balansdocument en intern communicatiemodel West-Brabantse Vergadering voor 
regionale intergemeentelijke samenwerking West-Brabant voor strategische vraagstukken 
van bovengemeentelijk belang 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, 
 
Overwegende dat, 
 

• Een lokaal balansdocument bijdraagt aan de juiste beeldvorming van de lokale 
meerwaarde van regionale samenwerking; 

• Een lokaal balansdocument als basis kan dienen voor het bespreken van de 
ontwikkelingen binnen de West-Brabantse Vergadering; 

• Er binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van Etten-Leur behoefte is aan 
meer informatie over de West-Brabantse Vergadering; 

• Onder de West-Brabantse Vergadering alleen dit specifieke samenwerkingsverband 
wordt bedoeld en dat andere regionale samenwerkingsverbanden buiten 
beschouwing worden gelaten, zo lang deze samenwerkingsverbanden op regionaal 
niveau nog niet onder één noemer vallen; 

• De informatievoorziening afhankelijk van de inhoud en waarde van de informatie 
flexibel van aard dient te zijn; 

• Zowel college van B&W als gemeenteraad initiatiefnemer is van de communicatie; 
• Structurering gewenst is van de manier waarop het college van B&W en de 

gemeenteraad elkaar van informatie voorzien over de West-Brabantse Vergadering; 
• Het interne communicatiemodel West-Brabantse Vergadering bijdraagt aan een 

gestructureerde communicatie en informatievoorziening naar het college van B&W en 
de gemeenteraad; 

• Met het oog op een betere informatievoorziening, de gemeenteraad een 
intentieverklaring onderschrijft, waarin een aantal concrete basisafspraken over de 
wijze van communiceren en informatievoorziening wordt vastgelegd. 

 
verklaart als volgt: 
 

1. Het college is verantwoordelijk voor de gehele informatievoorziening over de West-
Brabantse Vergadering naar de gemeenteraad; 

2. Het college heeft de intentie om de gemeenteraad volledig, tijdig en regelmatig van 
informatie over de West-Brabantse Vergadering te voorzien; 

3. Het college koppelt tijdens een vast agendapunt tijdens de raadsvergadering 
hetgeen, besproken in de ARG, BRG en portefeuillehouderoverleggen, terug; 

4. De informatie die het college van B&W aan de gemeenteraad terugkoppelt betreft 
besluiten, genomen in de BRG, of stand van zaken van de besproken ontwikkelingen 
binnen de West-Brabantse Vergadering; 

5. Het college stuurt twee maal per jaar (om het half jaar) informatie naar de 
raadsleden, over de onderwerpen die dat komende half jaar binnen de West-
Brabantse Vergadering aan de orde komen; 

6. Het college organiseert twee maal per jaar (om het half jaar) een bijeenkomst Lokaal 
raadsplatform regionale samenwerking, waarin de burgemeester, gemeentesecretaris 
en de griffier de onderwerpen van de West-Brabantse Vergadering van het komende 
half jaar, bespreken met vertegenwoordigers uit de fracties; 
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7. De burgemeester, gemeentesecretaris en griffier bespreken de visies en adviezen uit 
het Lokaal raadsplatform regionale samenwerking met het college en zij nemen deze 
informatie mee in de regionale overleggen ARG, BRG, portefeuillehouderoverleggen 
en griffierkring; 

8. De gemeenteraad wordt twee maal per jaar geïnformeerd via een lokale (digitale) 
nieuwsbrief over regionale samenwerking, waarin wordt geïnformeerd over de stand 
van zaken van de bestuursopdrachten en wat dat specifiek betekent voor de 
gemeente Etten-Leur. In deze nieuwsbrieven wordt ook de jaarplanning van de West-
Brabantse Vergadering opgenomen, zodat alle raadsleden weten wanneer de BRG, 
ARG en Portefeuillehouderoverleggen plaatsvinden.  

 
Deze intentieverklaring is gebaseerd op het lokaal balansdocument1 en het interne 
communicatiemodel, die als bijlagen zijn toegevoegd. 
 
Deze intentieverklaring, opgesteld door het college, wordt door de raad onderschreven. 
 
Ondertekend te Etten-Leur op 28 september 2009  

                                                 
1 In het lokaal balansdocument wordt een tussentijdse stand van zaken beschreven van de 
programma’s, met bijbehorende bestuursopdrachten, binnen de West-Brabantse Vergadering.  
Naast de bestuursopdrachten wordt er ook ingezoomd op de ontwikkelingen van andere 
samenwerkingsverbanden binnen de West-Brabantse Vergadering. 
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Bijlage 1 Lokale balansdocument    
 

Lokaal balansdocument West-Brabantse Vergadering 
Gemeente Etten-Leur – Augustus 2008 

 
 
Bestuursconvenant West-Brabant:  30-01-2007 tot 01-01-1011 
De colleges van de 19 convenantgemeenten vinden dat intergemeentelijke samenwerking bijdraagt 
aan het realiseren van gemeentelijke en regionale beleidsdoelstellingen en aan een effectieve 
belangenbehartiging van West-Brabant bij provincie, rijksoverheid en Europa. In de regio is behoefte 
aan samenwerking bij strategische vraagstukken van bovengemeentelijk belang en bij de formulering 
van antwoorden op vraagstukken van andere overheden en derden over deze regio.  
Daarom hebben de 19 gemeenten een convenant opgesteld. Daarin hebben zij met elkaar 
afgesproken: 

- Te komen tot een strategische agenda voor West-Brabant; 
- Daar waar gewenst, beleidsmatige thema’s gezamenlijk op en aan te pakken; 
- Daar waar gewenst, bedrijfsvoeringvraagstukken gezamenlijk op en aan te pakken;  
- Te komen tot voorstellen die leiden tot vermindering van het aantal intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden in West-Brabant. 
 
Etten-Leur heeft, gezien haar lokale belangen, besloten om in te stemmen met dit convenant. Vanuit 
die optiek neemt de gemeente Etten-Leur op dit moment deel aan alle bijbehorende 
bestuursopdrachten. 
 
De strategische agenda is inmiddels opgesteld en vertaald in een aantal programma’s: 

- Algemeen 
- Ruimtelijke ontwikkelingen 
- Economie 
- Bereikbaarheid 
- Duurzame ontwikkeling 
- Voorzieningen 
- Lobby en public relations 
- Bedrijfsvoering 

Deze programma’s zijn geconcretiseerd in bestuursopdrachten. 
 
Naast deze bestuursopdrachten bestaat er op samenwerking op het gebied van: 

- Reductie administratieve lasten en Reductie regeldruk 
- Kadernota Verbonden Partijen 
- Belastingen 
- West-Brabanthuis en West-Brabantdag 
- Regiofonds West-Brabant  
- Intentieovereenkomst Samen investeren in West-Brabant. 
- Relatie West-Brabant met de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR) 
- Veiligheidshuis 
- Regionale sociale dienst 

 
 
 
 
 

Op de volgende pagina’s wordt de stand van zaken, met als peildatum augustus 2009,  
per bestuursopdracht beschreven. 
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Programma Ruimtelijke Ontwikkelingen 
 
Missie:  
Voor veel is een plek in West-Brabant, maar het blijft wel mooi. 
 
Regionale doelstellingen: 

1. Op 1 januari 2009 heeft West-Brabant een ruimtelijke visie,die als bouwsteen wordt 
ingebracht in de nieuwe provinciale structuurvisies; 

2. Op 1 januari 2011 heeft West-Brabant volgens de aanpak van gebiedsgerichte 
ontwikkelingsplanologie de volgende ruimtelijke deelgebieden klaar: 

• Het gebied rond de A4 
• Het gebied rond de spoordriehoek Moerdijk – Roosendaal - Breda 
•  Het gebied rond de A27 
• Het gebied rond de A58 
• “De waterrand van West-Brabant” (van Boven-Merwede, via de oostkant 

Oosterschelde tot aan het Markiezaatsmeer) 

 
Bestuursopdracht Ruimtelijke Visie: 
Op 12 december 2007 heeft de BRG de ontwerp bestuursopdracht naar de gemeenten verzonden. De 
gemeente Etten-Leur heeft op 26 augustus 2008 besloten deel te nemen aan deze bestuursopdracht. 
De positie van West-Brabant bepalen in het krachtenveld tussen de twee wereldhavens Rotterdam en 
Antwerpen. De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat de gemeenten in West-Brabant de regie over 
de ontwikkelingen in West-Brabant zoveel mogelijk in eigen hand moeten nemen. Een ruimtelijke visie 
voor West-Brabant moet antwoord geven over het evenwicht tussen economische, ecologische en 
sociale aspecten. 
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Op 2 april 2009 heeft de Stuurgroep bestuursopdracht Ruimtelijke visie West-Brabant, het concept 
Eindbeeld Ruimtelijke visie West-Brabant in ontwerp vastgesteld. De Ruimtelijke visie West-Brabant 
(“Een hecht netwerk in de tuin van de Delta” ) is aan de orde geweest in de gemeenteraad van 14 juli 
2009 en het college en de raad hebben bij brief van 16 juli 2009 aan het Programmabureau 
medegedeeld kennis te hebben genomen van en op hoofdlijnen te hebben ingestemd met het concept 
visiedocument “Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030” met in acht name van een aantal opmerkingen. 
In het najaar 2009 wordt de visie aangepast aan de gemaakte opmerkingen. Voor 1 januari 2010 zal 
de gemeenteraad gevraagd worden het visiedocument te behandelen.  
 
De Ruimtelijke Visie West-Brabant brengt op hoofdlijnen de ruimtelijke strategie van de regio in kaart. 
Deze strategie beoogt een collectief draagvlak, geeft vorm en richting aan gezamenlijk gedragen 
doelen en biedt voldoende ruimte om nadere afwegingen te maken op gemeentelijk niveau. Het 
gemeenschappelijke kader is een permanente herinnering aan het zelfbewustzijn van de regio, vooral 
in de dialoog over de positionering ten opzichte van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast zal het 
visiedocument een belangrijk document voor de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie 
Noord-Brabant vormen, waarvan de vaststelling is voorzien in september 2010. De ruimtelijke visie 
bestaat uit de volgende tien stellingen die de koers bepalen: 
 

1. Zo doen wij dat in West-Brabant; 
2. Centraal wat moet, decentraal wat kan; 
3. Versterken van de regionale identiteit met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën; 
4. West-Brabant als zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld; 
5. Ruimtelijke ontwikkeling volgt vanuit een visie op duurzaamheid; 
6. Water, natuur en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst; 
7. Nieuwe verbindingen en het oplossen van knelpunten voor personen- en goederenvervoer; 
8. Economische structuur wordt versterkt voor regionale specialiteiten; 
9. Leefbaarheid blijft op peil door het profiel als tuin voor de delta; 
10. Toeristisch recreatieve identiteit en meerwaarde van routes en nieuwe ontwikkelingen.  

 
De ruimtelijke visie doet recht aan de positie van Etten-Leur. Zo worden de gemaakte afspraken op 
het gebied van ‘wonen’ en ‘werken’ volledig gerespecteerd. Daarnaast wordt de positie van Etten-Leur 
op de lange termijn versterkt doordat de regio West-Brabant door middel van deze Ruimtelijke Visie in 
staat is om de kansen op realisering van een aantal voor onze gemeente belangrijke 
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grensoverschrijdende projecten dichterbij te brengen. Gedacht wordt in dit verband aan o.a. de 
verbreding van de A 58, de goederenspoorlijn, het accommoderen van zakelijke dienstverlening, het 
ontwikkelen van de identiteitsstrategie voor de steden, het intensiveren van het openbaar 
vervoersysteem tussen de steden, het versterken van het zoetwaternetwerk, het opstellen van een 
herstructureringsstrategie voor verouderde bedrijventerreinen en een regionale visie op windenergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Economie 
 
Missie: West-Brabant pakt aan 
 
Doelstellingen: 
1. Gemeenten hebben in 2010 bindende afspraken gemaakt over de behoefte aan en de 

realisatie van (boven-) regionale bedrijventerreinen in West-Brabant (prioritering 2008/2009) 
2. Gemeenten hebben op 1 januari 2009 geïnventariseerd welke bestaande (boven-)regionale 

bedrijventerreinen geherstructureerd moeten worden en hoe dit gefinancierd en gerealiseerd 
moet worden (prioritering 2008/2008) 

3. In 2008 zijn de economische ontwikkelingsmogelijkheden langs de A-4, het Schelde-Rijn-
kanaal en de A-27 bepaald (prioritering na 2009) 

4. West-Brabant beschikt over voldoende ruimte voor de vestiging van bovenregionale 
kantoorfuncties. Daarnaast wordt op basis van maatwerk ruimte in de regio geboden voor 
kantoorontwikkelingen in samenspraak met de markt (prioritering na 2009) 

5. Voor Maintenance is in 2015 West-Brabant “the place to be” (prioritering na 2009) 
6. De verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van de wal- en wateraccommodaties in West-

Brabant voor de recreatietoervaart zal sterk worden gestimuleerd om daarmee een 
aanzienlijk langere verblijfsduur van toeristen (20% in 2010) in de regio te bewerkstelligen.  
(prioritering 2008/2009) 

7. Voor 2010 zijn de verdere toeristisch-recreatieve mogelijkheden rondom het Nationaal Park 
De Biesbosch geïnventariseerd, uiteraard met in achtneming van de uitzonderlijke natuurlijke 
en landschappelijke waarden; ( prioritering na 2009) 

8. Het aantal toeristische en zakelijke overnachtingen in West-Brabant is beide in 2015 met 
20% toegenomen door onder andere de cultuurhistorische waarden van West-Brabant beter 
voor het voetlicht te brengen en de zakelijke markt (congressen, seminars, trainingen) te 
faciliteren;  
(prioritering 2008/2009) 

9. Het onderwijs is afgestemd op de veranderende eisen die de economie stelt (prioritering na 
2009) 

10. De stadscentra in West-Brabant hebben in 2015 10% meer bezoekers. (prioritering na 2009) 

 
Bestuursopdracht Economie: 
Het college van de gemeente Etten-Leur heeft ingestemd met deze bestuursopdracht.  
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Het gaat vaak om algemene doelstellingen die moeilijk meetbaar zijn en daardoor zijn deze moeilijk te 
vertalen naar concrete lokale doelstellingen. Natuurlijk heeft het e.e.a. verband, maar de zaken 
worden met name regionaal afgestemd om de regio West-Brabant economisch gezien te versterken. 
Doelstelling 1 van het programma Economie houdt in dat gemeenten in 2010 bindende afspraken 
gemaakt hebben over de behoefte aan en de realisatie van (boven-) regionale bedrijventerreinen in 
West-Brabant.  
Er zijn op dit moment nog geen bindende afspraken gemaakt. Wel is in het voorjaar 2009 het STEC 
rapport "kwalitatieve vraag bedrijventerrein voor het SES gebied afgerond. In 2008 was door STEC 
reeds een rappportage gemaakt voor de regio Breda-Tilburg. Uit de rapportage komen enkele 
aanbevelingen die vertaald dienen te worden in uitvoeringsplannen met een bijbehorend tijdspad. Dit 
zal in het najaar 20009 verder opgepakt worden in zowel het SES-gebied als in de regio Breda-
Tilburg. 
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Doelstelling 2 van het programma zegt dat de 19 gemeenten op 1 januari 2009 geïnventariseerd 
hebben welke bestaande (boven-)regionale bedrijventerreinen geherstructureerd moeten worden en 
hoe dit gefinancierd en gerealiseerd wordt. 
Ook hier wordt gewerkt aan een notitie met een opgave van bedrijventerreinen, financiën en 
activiteiten.  
Dit punt is op dit moment nog niet afgerond. Er is bij de gemeenten een inventarisatie geweest en in 
het najaar 2009 zal dit nader beoordeeld worden waarna het verder uitgewerkt zal worden. Overigens 
gaat Etten-Leur zelf gewoon door met de herstructureringsprojecten die in het Masterplan in 2005 zijn 
vastgesteld. 
 
Doelstelling 4: Vanuit regio wordt met name Breda aangewezen als kantorenlocatie. Met name voor 
bovenregionale kantoren. Vanuit de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin wordt ook ingezet op 
Beneluxering waarbij Breda een centrale positie heeft. 
 
Doelstelling 5: Vanuit de regio wordt richting toekomst toe sterk ingezet op maintenance. Maintenance 
is aangewezen als één van de belangrijkste speerpunten in het programma Pieken in de Delta voor 
economische groei. Maintenance is van groot belang om de kapitaalintensieve industrieën voor 
Nederland te behouden. Ingezet wordt ook op een topinstituut maintenance. 
 
Doelstelling 6: Behelst het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de wal- en 
wateraccommodaties in West-Brabant voor de recreatietoervaart. Die kwaliteit wordt sterk 
gestimuleerd om daarmee een aanzienlijk langere verblijfsduur van toeristen (20% in 2010) in de regio 
te bewerkstelligen.  
In het voorhaar van 2009 is daartoe een inventariserende notie en stappenplan gereed. Het resultaat 
moet leiden tot uitvoeringsprojecten die kansrijk zijn in het programma Pieken in de Delta. 
Dit is zeker ook van belang voor Etten-Leur; de jachthaven en de passantenhaven (Zwaaikom) in de 
Leurse Vaart zijn zeker gebaat bij de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de wal- en 
wateraccommodaties. Om een langere verblijfsduur van toeristen in West-Brabant te realiseren is het 
zaak om de toerist op een goede manier te kunnen ontvangen en door middel van goede 
voorzieningen en met name ook door een keuze uit voorzieningen aan te bieden langer in de regio te 
houden; 
 
Doelstelling 8: Ook hier is Etten-Leur zeker mee gebaat. Wat betreft cultuurhistorische waarden richt 
Etten-Leur zich op de historische speerpunten, te weten Vincent van Gogh, Adriaan van Bergen en 
Opstijging 1e gemotoriseerde vliegtuig. Door middel van promotie van de cultuurhistorische waarden 
en de mogelijkheden voor de zakelijke markt in West-Brabant proberen we meer bezoekers naar 
West-Brabant te krijgen en ze ook langer hier te houden; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Bereikbaarheid 
 
Missie:  
Snel, schoon en veilig! 
 
Regionale doelstellingen: 

1. De tevredenheid over de externe bereikbaarheid van West-Brabant bevindt zich in 2015 bij 
de gebruikers op minimaal hetzelfde niveau als op 1 januari 2006; 

2. De externe en interne bereikbaarheid van West-Brabant via het spoor is in 2015 ten 
opzichte van 1 januari 2008 verbeterd; 

3. Het gebruik van het openbaar vervoer binnen West-Brabant moet ten opzichte van 1 januari 
2008 met 10% gegroeid zijn in 2015; 

4. De aan- en afvoer van goederen via binnenwater is in 2015 met ten minste 10% 
togenomen; 

5. De aan- en afvoer van goederen via het bestaande spoor neemt ten opzichte van 1 januari 
2008 niet toe; 

6. In 2015 is tot de aanleg van de dedicated goederenspoorlijn (RoBel-lijn) besloten; 
7. De tevredenheid over de bereikbaarheid van het landelijk gebied via openbaar vervoer is in 

2015 even hoog als op 1 januari 2008. 
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Bestuursopdracht Bereikbaarheid: 
De bestuursopdracht Bereikbaarheid is op 24 september 2008 door de BRG in ontwerp vastgesteld en  
naar de colleges van de convenantgemeenten ter besluitvorming gezonden. 
De in de strategische agenda geformuleerde doelstellingen verlangen van het beleidsterrein 
“bereikbaarheid” een accommodatie van zowel de economie, het milieu en de leefbaarheid. De 
problemen die zich op het terrein van milieu, volksgezondheid en leefbaarheid openbaren vinden voor 
een belangrijk deel hun oorzaak in de onbalans die er is en was tussen economie en milieu (en 
volksgezondheid) waarbij de (auto)mobiliteit vooral de economie ondersteunt ten koste van 
leefbaarheid, milieu en landschap. De regio plaatst zich voor een grote en uitdagende opgave om in 
de komende jaren deze balans te willen herstellen. 
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de organisatorische opzet voor de uitvoering van deze 
bestuursopdracht. In het voorjaar van 2009 zijn de wethouders van de betrokken gemeenten 
bijgepraat over de ontwikkeling van de grote infrastructurele projecten zoals de A 27, de Spoorlijn 
Breda-Utrecht, de A 4 en majeure infrastructurele waterwegprojecten. 
Er zijn binnen de regionale samenwerking verschillende verkeer en vervoerprojecten gerealiseerd of 
waar men op dit moment actief mee is: 

• Kleinschalig collectief vervoer: deeltaxi; 
• Fietsverlichtingacties; 
• Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Etten-Leur – Breda - Oosterhout; 
• Dedicated goederenlijn (GOS-project: goederenvervoer over spoor); 
• Stedelijke distributie (regionaal bevoorradingsprofiel); 

 
Betekenis resultaten voor Etten-Leur: 

• Kleinschalig collectief vervoer: deeltaxi 
In de regio wordt er met de 19 convenantgemeenten al een aantal jaar gewerkt met het 
deeltaxisysteem: vervoer voor senioren en gehandicapten. Momenteel wordt er een Europese 
aanbesteding gedaan om deze deeltijdtaxi in de regio voort te zetten. Vanaf 2010 moet er 
wederom een meerjarenvervoerscontract komen om het taxivervoer voor senioren en 
gehandicapten te laten bestaan. 

• Fietsverlichtingacties:  
12 gemeenten in de regio Breda werken samen met elkaar en met de politie om in de 
wintermaanden in de gehele regio fietsverlichting te controleren en voorlichting hierover te 
geven voor een veiliger verkeer. 

• Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Etten-Leur – Breda - Oosterhout: 
Momenteel wordt er tussen Etten-Leur, Breda en de provincie Noord-Brabant samengewerkt 
om een hoogwaardige bus, de Volans, tussen de twee gemeenten te laten rijden. Dit 
hoogwaardige openbaar vervoer dient vanaf 2011 te zijn uitgebreid met een traject van Breda 
naar Oosterhout. De drie gemeenten werken hierin samen met de provincie Noord-Brabant. 

• Dedicated goederenlijn (GOS-project: goederenvervoer over spoor): 
Momenteel gaat er naast het personenvervoer veel goederenvervoer over het spoor, 
waardoor de spoorwegovergangen vaak dicht zijn en dit tot oponthoud in het Etten-Leurse 
verkeer leidt. Al jaren wordt er naar gestreefd om het goederenvervoer te laten rijden via het 
HSL-traject of een nieuwe ‘dedicated goederenlijn’ langs de A17. Tot op heden werken de 
gemeenten uit de regio daaraan samen met de Provincie Noord-Brabant. Het ziet er naar uit 
dat de uiteindelijke ’dedicated goederenlijn’ nog jaren op zich laat wachten, omdat het een 
nationaal en internationaal complex traject is. Het is raadzaam ook het onderwerp 
ondertunneling van spoorwegovergangen op te nemen in het onderdeel platform voor lobby 
en organiseren van netwerken in politiek en samenleving. Want een nog betere benutting van 
het huidige spoor door stedelijke gebieden, waaronder Etten-Leur, voor goederenvervoer 
betekent wel een verdergaande verslechtering van milieu en van de leefbaarheid in de 
omgeving en een verdergaande versterking van de barrièrewerking door het spoor. 

• Stedelijke distributie (regionaal bevoorradingsprofiel): 
12 gemeenten in de regio Breda stemmen samen de aan- en afvoer van goederen af. Rond 
mei 2009 is daarvoor een regionale projectgroep ingesteld die het regionale 
bevoorradingsprofiel gaat uitwerken. Daarbij worden vervoerders en vervoersorganisaties 
betrokken. Dit alles met als doel om de bevoorrading met grote vrachtwagens in centra, 
waaronder het centrum van Etten-Leur, te minimaliseren en bevoorrading van centra op elkaar 
af te stemmen.. 
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Gezorgd dient te worden voor een juiste afstemming tussen enerzijds het honoreren van de 
mobiliteitsbehoefte en anderzijds het verminderen van de nadelige effecten die daaruit voortvloeien. 
Er wordt dan ook gestreefd naar een situatie binnen onze gemeente waarbij uiteindelijk een 
doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeer- en vervoersysteem wordt geboden, waarbij de 
kwaliteit voor de individuele burger in een goede verhouding staat tot de kwaliteit voor de rest van de 
samenleving. 
Deze hoofddoelstelling valt uiteen in de volgende concrete lokale doelstellingen: 
 Voorzien in de groeiende behoefte aan mobiliteit. 
 Verbeteren van de leefbaarheid. 
 Verhogen van de verkeersveiligheid. 
 Verzekeren van de bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en -afwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Bedrijfsvoering 
 
Missie:  
Samen doen wat samen kan! 
 
Regionale doelstellingen: 

1. Voor 1 januari 2009 is geïnventariseerd op welke terreinen door samenwerking er 
versterking van de eigen bedrijfsvoeringverantwoordelijkheid gerealiseerd kan worden: 
HRM, ICT en inkoop. 

 
Bestuursopdracht: 
Het college van de gemeente Etten-Leur heeft ingestemd met deze bestuursopdracht.  
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn voor 2008 de volgende resultaten te melden: 

• Bestuursopdracht is uitgewerkt en in procedure gebracht; 
• Sinds begin 2008 is er regulier overleg met 19 directeuren Bedrijfsvoering ( frequentie van drie 

maal per jaar). Het gaat vooral over het volgen van en het sturen op drie gekozen 
speerpunten (ICT, HRM en Inkoop). Verder wordt de kennis gedeeld over majeure projecten 
in de regio (bijvoorbeeld belastingsamenwerking, loopbaancentrum, ambtelijke capaciteit 
regio-projecten, ICT-visie, verbonden partijen, academie West-Brabant, Brandweer, enz.); 

• De vijf grootste gemeenten sturen als kopgroepgemeenten de drie speerpunten (ICT, HRM, 
Inkoop) aan. De directeuren Bedrijfsvoering van die kopgroepgemeenten spreken elkaar 
iedere 6 weken; 

• Deelname door regio aan Traineetraject Brabant met 13 trainees vanaf september 2008; 
• Tweede krant ‘Werken in West-Brabant’ is in februari 2008 uitgegeven in een oplage van 

15.000; 
• Op 1 september instemming van de ARG voor een regionaal loopbaancentrum. Start op 19 

januari 2009. Toezegging subsidie van A+O-fonds sector gemeenten van in totaal 150.000 
euro; 

• ICT-samenwerking is verstevigd. ICT-visiedocument in procedure gebracht; 
• Inkoopagenda’s van de regiogemeenten zijn vergeleken en conform de missie (samen doen 

wat samen kan) zijn werkafspraken gemaakt; 
• Na een voorbereiding van twee jaren starten per 1 januari 2009 elf gemeenten met hetzelfde 

personeels- en salarispakket. 
 

Met betrekking tot HRM zijn de volgende resultaten te melden: 
Maandelijks vindt er overleg plaats tussen alle P&O’ers in de regio middels de vergadering ‘P&O web’. 
Hier vindt de afstemming en regulier overleg omtrent vorderingen van de projecten plaats. In de regio 
West-Brabant zijn meerdere projectengroepen geformeerd om de verschillende projecten aan te 
sturen. In het kader om meer overzicht te creëren in alle projecten is in de notitie ‘HRM in West 
Brabant’ voorgesteld om een overkoepelende stuurgroep aan te stellen. Zo komt er ook meer 
duidelijkheid omtrent aansturing en financiële stromen. In het kader van de regionale samenwerking 
zijn de volgende HRM-projecten benoemd. 
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Instroom: 

• Traineeprogramma vanaf 2010. Het traineeprogramma wordt voor de derde keer opgestart. Er 
wordt onderzocht of dit programma alleen met de 19 gemeenten (los van de provincie) kan 
worden opgestart. 

• Regionaal stagebeleid. Dit wordt in de regio opgestart. Met ingang van 1 september 2009 
wordt in de gemeente Steenbergen een HBO stagiaire aangenomen om dit project vlot te 
trekken. 

• Centraal werven personeel. Is alleen benoemd als project, maar moet nog worden uitgewerkt. 
• Inhuur personeel. Er is een projectgroep geformeerd. Gedurende dit jaar wordt concreter op 

wat voor een manier (procesgang) dit in de regio gestalte krijgt. 
• Inrichten externe pools. Externen (zzp’ers) worden betrokken bij tijdelijke inzet in de regio. De 

concepten van inhoud en structuur worden nog uitgedacht (ook om kosten van externe inhuur 
beheersbaar te maken). Het doel is eind 2009 een programma van eisen geformuleerd te 
hebben waarover de gemeenten hun ideeën kunnen geven. 

 
Doorstroom: 

• Loopbaancentrum doorontwikkelen. Het businessplan 2010 is grotendeels vastgesteld om het 
loopbaancentrum verder te laten groeien (na pilotjaar). Eind 2009 wordt verwacht een 
definitief plan te presenteren. 

• Academie West-Brabant doorontwikkelen. De huidige producten (2 opleidingen en begeleiding 
stage) kunnen worden uitgebreid. Er wordt georiënteerd of het centraal verwerven van 
opleidingen en fondsen (A en O fonds) tot de mogelijkheden behoren. Verdere vormgeving en 
ontwikkeling volgen.  

• Inrichten interne pools. Dit project lijkt op de externe pool, maar richt zich op de interne markt. 
Tijdelijke inzet van eigen personeel t.b.v. deelnemende gemeente staat centraal. Op deze 
manier wordt getracht flexibiliteit van medewerkers in de regio creëren.  

 
Randvoorwaarden: 

• Regionale arbeidsvoorwaarden. Deze opdracht bestaat uit een behoefte voor een korte 
termijn en een lange termijn. Voor de korte termijn om bij detacheringen e.d. de 
arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten ten gunste van de 
regionale flexibiliteit. Voor de lange termijn om de regio meer als één werkgever te zien, wordt 
gestreefd de arbeidsvoorwaarden in z’n algemeenheid beter op elkaar aan te laten sluiten. De 
verdere vormgeving en uitwerking vinden nog plaats. 

• PSM doorontwikkelen. Er is met 11 gemeenten hetzelfde systeem aangeschaft (PIMS van 
Centric). Voor dit project is een begeleidingsgroep in het leven geroepen. Daarnaast zijn er 
diverse werkgroepen aan de slag en vindt er al daadwerkelijke intergemeentelijke 
samenwerking plaats.  

• Strategische personeelsplanning. Veel gemeenten zijn voor zichzelf bezig dit in kaart te 
brengen (of hebben dit al gedaan). Voor de gehele regio wordt dit in kaart gebracht om 
sturingsinformatie te creëren om zo als één arbeidsmarkt op tendensen te kunnen anticiperen. 
De vormgeving en uitwerking volgen nog.  

 
Wat betekent de regio nu lokaal voor Etten-Leur: 
 
Alle bovengenoemde projecten geven een goed beeld welke ontwikkelingen in de regio betrekking 
gaan hebben op de gemeente Etten-Leur op HRM gebied. Nog niet alles is nog concreet te 
benoemen, maar deze punten komen zeker op de gemeente af: 

• Loopbaancentrum wordt verder doorontwikkeld en dat betekent meer mogelijkheden. Hiervan 
wordt zeker iedereen op de hoogte gesteld middels de verschillende kanalen. 

• Opleidingsmogelijkheden worden vanuit de academie West-Brabant verder doorontwikkeld. 
Dit betekent ook een eventuele gezamenlijke inkoop van opleidingen. 

• In het kader van de toenemende activiteiten om als regio meer als één werkgever wordt een 
(digitale) vacaturekrant uitgebracht. 

• Om de verbinding en draagvlak te versterken met de groep ambtenaren die in de regio actief 
zijn. Gedacht wordt aan een themabijeenkomst op één dagdeel. 

Systemen van salaris- en personeelsadministratie doorontwikkelen/benutten. De eerste stappen zijn 
natuurlijk al gezet, maar het heeft de bedoeling de toegang tot de informatie voor medewerkers nog 
meer te verbeteren. 
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Met betrekking tot ICT zijn de volgende resultaten te melden: 
Door de regionale samenwerking op het gebied van I&A worden nieuwe ICT-toepassingen in de regio 
gerealiseerd met minder meerkosten.  
• ICT-visie 
• I-spoor 
• A-spoor 
• Workshops 
• WEBRI 
 
I&A (Informatievoorziening en automatisering) 
Inmiddels zijn er diverse samenwerkingsverbanden binnen de regio opgezet die een belangrijke ICT-
component hebben. Zo werkt Etten-Leur in kleiner verband samen met Roosendaal op het gebied van 
automatisering, door een gezamenlijk Shared Service Center. 
 
Met betrekking tot inkoop zijn de volgende resultaten te melden: 
• inventarisatie inkoopkalenders 
• workshops 
• afstemming met inkoopbureau 
 
Met betrekking tot de dienstverlening zijn de volgende resultaten te melden: 
In 2015 kunnen burgers, bedrijven en instellingen voor bijna alle overheidsvragen, producten en 
diensten bij hun gemeenten terecht. Dit is de visie die de commissie Jorritsma in 2005 verwoordde. 
Die visie is uitgewerkt in het concept Antwoord©. 
Antwoord© gaat uit van een KlantContactCentrum (KCC) als een snelle en herkenbare ingang voor de 
gehele overheid. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) 
hebben de verschillende overheden afspraken gemaakt over de totstandkoming van 
basisvoorzieningen. Antwoord© maakt daar deel van uit. Gemeenten zorgen er met elkaar voor dat er 
landelijk dekkend KlantContactCentra worden ingericht. 
Om dit te verwezenlijken moeten gemeenten werken aan het in onderlinge samenhang ontwikkelen 
van en investeren in de volgende bouwstenen: producten/diensten, kanalen, leiderschap en 
medewerkers, processen en besturing, systemen en informatie en het definiëren en leveren van 
prestaties. Dit alles vraagt veel van gemeenten. Dit roept de vraag op of het noodzakelijk of gewenst is 
om voor één of meerdere dienstverleningskanalen tot vormen van samenwerking te komen. 
De BRG heeft de op 8 april 2009 ontwerpbestuursopdracht Vervolgaanpak Reductie Regeldruk West-
Brabant vastgesteld. Het project heeft nauwe raakvlakken met dienstverlening. De ARG heeft naar 
aanleiding van de discussie over deze bestuursopdracht, in overleg met het platform directeuren 
bedrijfsvoering, een themadag over het onderwerp dienstverlening georganiseerd. Deze heeft op 13 
juli 2009 plaatsgevonden in Etten-Leur. Hieraan is namens de 19 gemeenten deelgenomen door de 
gemeentesecretarissen, directeuren bedrijfsvoering, directeuren publieksdiensten en hoofden 
publiekszaken. De teneur van de resultaten en conclusies van deze dag is dat de noodzaak tot 
samenwerking op het terrein van dienstverlening onderschreven wordt en er de gezamenlijke wil is om 
hieraan gestalte te geven. In de ARG is op 13 juli 2009 afgesproken, dat alle 19 gemeenten uiterlijk in 
oktober 2009 een workshop/positiebepaling Antwoord© laten uitvoeren door ICTU/programma 
Antwoord©. De workshop levert voor iedere gemeente een beknopt verslag en een positiebepaling 
Antwoord© op. In de ARG is afgesproken om de uitkomsten van de workshops/positiebepalingen 
vervolgens met elkaar te gaan bespreken tegen de achtergrond van de resultaten en conclusies van 
de themabijeenkomst dienstverlening.    
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Programma Lobby en Public Relations 
 
Missie:  
West-Brabant is in 2015 een zelfbewuste regio waar rekening mee gehouden wordt! 
 
Regionale doelstellingen: 

1. Voor 1 januari 2010 heeft West-Brabant haar “regio-marketing” klaar; 
2. In 2009 wordt tenminste één nieuw (boven-)regionaal evenement in West-Brabant 

georganiseerd; 
3. De 19 colleges reageren als “West-Brabantse Vergadering” op beleidsstukken van andere 

overheden met impact op West-Brabant; 
4. De website www.west-brabant.eu is dé bron voor informatie over West-Brabant; 
5. De maatschappelijke partners zijn betrokken bij de uitwerking van de strategische agenda 

en zijn daarover tevreden. 

Bestuursopdracht Communicatie West-Brabant: 
Het college van de gemeente Etten-Leur heeft ingestemd met deze bestuursopdracht.  
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Digitale nieuwsbrief: 
De digitale nieuwsbrief ‘West-Brabant in Beeld’ is 22x verschenen en wordt verspreid naar ruim 1000 
personen (colleges, raadsleden, statenleden, ambtenaren, onderwijs, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties.) 
Een onderdeel van het nieuwe communicatiemodel is een lokale nieuwsbrief die twee maal per jaar 
wordt uitgegeven. De regionale nieuwsbrieven zullen als basis voor deze lokale nieuwsbrief dienen. 
Daarbij wordt de vertaling gemaakt naar het Etten-Leurse belang: wat betekenen de regionale 
ontwikkelingen voor Etten-Leur? 
 
Website: 
De website www.west-brabant.eu is sinds 1 juli 2008 up-to-date en gerestyled om het gebruiksgemak 
en het beheer te verbeteren. Het beheer wordt gedaan door de gemeenten Woensdrecht en Breda. 
 
Lobbykalender:  
In deze kalender, die in het voorjaar van 2009 verspreid is onder de convenantgemeenten, staan alle 
bijeenkomsten die voor de regio lobbytechnisch interessant kunnen zijn. Op deze manier weten we 
wie, waar en wanneer bijeenkomen om onderwerpen, die West-Brabant aangaan, te bespreken. 
 
Voorstel regiobranding: 
In juli 2009 wordt in de BRG het voorstel regiobranding besproken. Een voorstel waarin wordt 
omschreven hoe we als West-Brabant tot promotie van onze regio kunnen komen. De lokale 
veelzijdigheid van iedere gemeente wordt daarin opgenomen. 
 
Communicatiemodel: 
Etten-Leur heeft op lokaal initiatief een communicatiemodel ontwikkeld. Met het interne 
communicatiemodel West-Brabantse Vergadering (dat in eerste instantie door en voor Etten-Leur is 
ontwikkeld) wordt voorzien in de stroomlijning van de communicatie en informatie tussen college, raad 
en ambtelijke organisatie. Dit lokale balansdocument vormt een onderdeel van dat 
communicatiemodel en wordt op 28 september 2009 in de raad besproken en in september en 
oktober 2009 aangeboden aan de convenantgemeenten uit de regio. 
Communicatiemodel vanaf oktober 2009 implementeren en na 1 jaar evalueren. 
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Programma Duurzame Ontwikkelingen 
 
Missie:  
Het blijft goed toeven in een “Schoner, Zuiniger, BosRijk, WaterRijk, en CultuurRijk” West-Brabant! 
 
Regionale doelstellingen: 

1. Nieuw beleid na 1 januari 2008, waardoor een bestemmingsverandering van groen/blauw 
naar rood/grijs ingezet wordt, moet voor eenzelfde hoeveelheid ruimte elders, door middel 
van investeringen, een kwaliteitsimpuls ondergaan voor wat betreft haar groen/blauwe 
kwaliteit; 

2. In 2015 zijn de projecten uit de gebiedsplannen wijde Biesbosch, Brabantse Delta en het 
Reconstructieplan Baronie gerealiseerd; 

3. Vanaf 2015 zijn ruimtelijke ontwikkelingen geen probleem meer voor de luchtkwaliteit; 
4. De 19 gemeenten beschikken in 2011 over een gemeentelijk waterplan en luchtkwaliteitplan 

die de basis vormen voor een West-Brabants waterplan en luchtkwaliteitplan in 2015; 
5. De 19 gemeenten nemen op terreinen, waar zij zelf verantwoordelijkheid hebben, 

maatregelen, die per maatregel de betreffende uitstoot van CO2 in 2015 met 10% heeft 
laten afnemen; In het Nationaal Park De Biesbosch is de natuur leidend. Economisering van 
natuur is mogelijk, maar altijd geredeneerd vanuit het natuurbelang.  

 
Bestuursopdracht Duurzame ontwikkeling:  
Het college van de gemeente Etten-Leur heeft ingestemd met deze bestuursopdracht.  
De feitelijke milieuwinst door samenwerking zal voor de meeste milieuthema’s beperkt blijven, in veel 
gevallen kan door lokaal handelen al de nodige milieuwinst worden behaald. De reden van 
samenwerking is om milieuwinst te behalen bij de thema’s met een bovenlokale uitstraling. Ook voor 
milieu/duurzaamheid zal het beginsel worden gehanteerd: centraal wat moet, decentraal wat kan. De 
grootste winst voor het milieu valt te behalen door de effecten van de diverse opgaven uit de andere 
bestuursopdrachten op het milieu goed in beeld te krijgen en zorgvuldig na te gaan hoe de nadelige 
effecten voor het milieu zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden (integraliteit). Dit kan gevolgen 
hebben voor keuzen die in andere bestuursopdrachten moeten worden gemaakt. 
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Binnen het programma duurzame ontwikkelingen onderscheiden zich verschillende thema’s: 

• Water en Bodem; 
• Lucht, Geluid en Externe Veiligheid; 
• Energie en Dubo en Natuur; 
• Landschap en Ecologie. 

Na behandeling van het Plan van Aanpak in de BRG van 1 juli 2009 gaat dit document naar de 19 
colleges met het verzoek of zij de ambities en de uitwerking daarvan in de rest van de 
convenantperiode accepteren en vervolgens of ze dit ter behandeling aan hun gemeenteraden willen 
voorleggen 
 
Duurzaamheid: 
Binnen het MARB-verband (regionale samenwerking tussen 10 gemeenten) zijn er afspraken 
gemaakt, ook op financieel gebied. Zo is men nu bezig met de Slok-subsidie (Stimulering lokale 
klimaatinitiatieven). Vanaf 2009 gaat de regionale projectgroep een 9-tal projecten realiseren, waarbij 
men zich richt op: duurzame energie: windmolens en zonnepanelen; hoe bestaande bouw 
energiezuiniger kan worden; hoe bewoners kunnen worden gestimuleerd in energiezuiniger wonen; 
wat er binnen de huursector en binnen bedrijven gedaan kan worden voor energiezuiniger leven. 
 
Externe veiligheid: 
Vanuit de provincie (programma Bouwen aan Brabant veiliger) wordt er met rijksmiddelen al gewerkt 
aan de verdere verbetering van de (externe) veiligheid. Het is van belang dat de regio zich voegt bij dit 
programma. Op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt onder aanvoering 
van de provincie en de B5 reeds samengewerkt (Taskforce Brabantroute). Op andere onderdelen van 
externe veiligheid ligt samenwerking wat minder voor de hand. 
Luchtkwaliteit 
In Brabant wordt als uitvloeisel van de taken uit de Wet luchtkwaliteit al samengewerkt in het Brabants 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL).  
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Water 
Op dit gebied wordt tussen de gemeenten en het waterschap reeds samengewerkt. Denk aan de 
Kaderrichtlijn Water (KRW, betreft waterkwaliteit), de optimalisatiestudies afvalwaterketen (zuiveringen 
en riolering) en de wateroverlast (NBW21). 
 
Integraliteit met andere bestuursopdrachten: 
Keuzen die gemaakt worden in andere bestuursopdrachten kunnen (grote) gevolgen hebben voor het 
milieu (inclusief leefomgeving en duurzaamheid) en kunnen de Missie onder druk zetten. Voor een 
goede besluitvorming is het van belang dat de milieueffecten van de opgaven zoals die staan in de 
diverse bestuursopdrachten inclusief varianten vooraf goed in beeld worden gebracht. Juist op dit punt 
valt door samenwerking de grootste milieuwinst te behalen door te kijken waar en hoe vanuit 
milieuoogpunt de opgaven het beste kunnen worden gerealiseerd. De andere programma’s bevatten 
namelijk opgaven die zullen leiden tot een toename van de milieudruk op West-Brabant, denk aan 
verdere groei bedrijventerreinen, woningbouw, glastuinbouw en mobiliteit. Dergelijke ontwikkelingen 
staan op gespannen voet met de Missie: Het blijft goed toeven in een “Schoner, Zuiniger, BosRijk, 
WaterRijk, en CultuurRijk West-Brabant”. Daarom zal ook vanuit milieu ingezet moeten worden op een 
duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik. Hierbij zal ondermeer moeten worden ingezet op 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Ook zal gekeken moeten worden naar de aard 
van de bedrijven die men wil faciliteren.  
Uit oogpunt vanuit milieu is het bijvoorbeeld niet verstandig om beleid te gaan voeren om 
bevolkingskrimp tegen te gaan, deze stelling is nu nog opgenomen in de Ruimtelijke Visie. Ook is in 
dit licht van verwachte bevolkingskrimp het van belang om ook vanuit milieu nog eens kritisch te kijken 
naar de woningbouwafspraken. Verder dient vanuit milieu met een kritisch blik gekeken te worden 
naar de opgaven aan bedrijventerreinen en woningbouw die vanuit andere programma’s worden 
opgevoerd. 
 
Lokale betekenis: 
1. Compensatie groen/blauw i.v.m. ontwikkeling rood/grijs: één op één verhouding is niet reëel. 
Huidige rood-met-groen-koppeling volstaat. 
2. Is een reeds lopend traject waaraan reeds medewerking wordt verleend.  
3. Ruimtelijke ontwikkelingen in Etten-Leur zijn nu reeds al geen probleem meer voor de luchtkwaliteit. 
4. Etten-Leur is niet voornemens om een luchtkwaliteitsplan en een waterplan op te stellen. Eerder is 
vastgesteld dat de noodzaak hiertoe ontbreekt (geen luchtkwaliteitsknelpunten en voor water en 
riolering hebben we reeds het verbreed gemeentelijk rioleringsplan). 
5. Etten-Leur heeft zich geconformeerd aan de Verklaring van Dussen en de hierin opgenomen 
algemene doelstellingen voor CO2-reductie. Doelstellingen geven ruimte voor lokale invulling. 
Deelname aan SLOK-projecten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Voorzieningen 
Missie:  
Alles is om de hoek! 
Regionale doelstellingen: 

1. Voor het handhaven van een minimaal voorzieningenniveau is het voor de kernen in de 
plattelandsgemeenten van zeer groot belang, dat deze gemeenten voor haar dorpskernen 
tenminste voor de eigen behoeften ( op basis van demografische ontwikkelingen) mogen 
bouwen; 

2. West-Brabant beschikt in 2015 over een netwerk van (hoger) beroepsopleidingen op, in 
ieder geval Maintenance-, Transport/Logistiek-, Agrarisch- en Leisure- en Zorgvlak. Voor de 
subregio Roosendaal - Bergen op Zoom ligt de nadruk hierbij op hbo-opleidingen op 
Maintenance- en agrarisch vlak; 

3. West-Brabant beschikt en blijft beschikken over een voldoende en voldoende gevarieerd 
aanbod gezondheidszorgvoorzieningen in of nabij de regio; 

4. a. Het bevorderen van het maken van lokale, subregionale en regionale afspraken tussen 
gemeenten en provincie in het kader van de aansluiting tussen jeugdbeleid en jeugdzorg. 
b. Het (doen) realiseren van een sluitende ketenaanpak zorgbehoevenden. 
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Bestuursopdrachten Zorg, Kennisnetwerken en Leefbaarheid:  
Het programma is gesplitst in 3 bestuursopdrachten: 

- Voorzieningen/Zorg 
- Voorzieningen/Kennisnetwerken 
- Voorzieningen/Leefbaarhied 

Binnen het programma Voorzieningen wordt gewerkt aan de bestuursopdracht “Integrale 
Jeugdgezondheidszorg West-Brabant 2008-2010”. De gemeente Roosendaal is hiervan de trekker. 
De ontwerpbestuursopdrachten zijn in september 2009 respectievelijk november 2009 door de BRG in 
ontwerp vastgesteld en liggen thans ter besluitvorming voor bij de colleges van de 
convenantgemeenten. 
 
Stand van zaken augustus 2009: 
De bestuursopdracht “Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant 2008-2010” is door de 18 
gemeenten geformuleerd en in september 2008 door de BRG goedgekeurd. Vervolgens is de 
uitwerking ervan opgepakt door de Kerngroep JGZ, bestaande uit een 9-tal ambtenaren van de 
deelnemende gemeenten. In dit kader is een visie en een plan van eisen opgesteld, hetgeen eind mei 
2009 is voorgelegd aan de vier betrokken instelllingen, die met de uitvoering van de JGZ zijn belast. 
Vertraging in het proces is ontstaan vanwege de komst van de Wet publieke gezondheid, als gevolg 
waarvan aanbesteding van de uitvoering van de JGZ noodzakelijk is geworden. De vier instellingen 
hebben in juli 2009 aangegeven bereid te zijn samen te gaan werken in 1 organisatie op basis van het 
door de gemeenten opgestelde programma van eisen. 
Bestuursopdracht JGZ: doelstelling is te komen tot een integrale uitvoering van de totale 
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar door 1 organisatie. 
 
De bestuursopdracht Kennisnetwerken is behandeld in het college in januari 2009. Het onderdeel 
inzake de vijf regionale netwerken op de terreinen Maintenance, Transport/Logistiek, Agrarisch, 
Leisure en Zorg heeft de instemming van het college gekregen. Met het haalbaarheidsonderzoek naar 
de uitbreiding van het Wervingsplan Laaggeletterdheid heeft het college niet ingestemd.  
Het beschikken over een breed scala van opleidingen in de regio bevordert de economische positie 
van de regio. Het bedrijfsleven moet kunnen beschikken over goede en gemotiveerde 
arbeidskrachten, de gemeenten willen aantrekkelijk zijn voor bedrijven en hun burgers moeten zoveel 
mogelijk kunnen voorzien in een eigen inkomen. 
Het ontwikkelen en behouden van een breed opleidingspalet is bij uitstek gediend met een regionale 
samenwerking. 
 
In opdracht van de gemeente Roosendaal en de coördinerende portefeuillehouder, de heer K. 
Jongmans, is in de maanden oktober tot en met december 2008 een projectprogramma Sluitende 
ketenaanpak zorgbehoevenden opgesteld. 
Daartoe zijn er met ambtenaren van de gemeenten in de regio gesprekken gevoerd over regionale 
samenwerking rondom zorg en ketenaanpak, initiatieven met betrekking tot digitale 
informatievoorziening en overige ontwikkelingen die daarmee verband houden. Daarnaast zijn er 
oriënterende besprekingen geweest met de basisbibliotheken, Cubiss, GGD en MEE over de 
ontwikkeling van een landelijke / regionale sociale kaart.  
Tevens is er een globale inventarisatie uitgevoerd naar relevante ontwikkelingen en onderzoek in de 
regio.  
 
Uitgangspunt bij de bestuursopdracht Leefbaarheid en meer in het bijzonder de doelstelling is dat er 
ruimte komt in de plattelandskernen voor (behoud van) een goed voorzieningenniveau en 
bouwmogelijkheden voor eigen behoefte. Etten-Leur heeft binnen de regio aangegeven daar alle 
begrip voor te hebben, maar dat daarbij wel moet worden nagedacht over het volgende: 
Veel van de huidige inwoners van de kernen doen nu vaak een beroep op stedelijke voorzieningen. 
Als het de intentie is dat alle kernen een eigen voorzieningenniveau moeten hebben, wat betekent dit 
dan voor de stedelijke voorzieningen, waaronder die van Etten-Leur? 
Een ander aandachtspunt is de ruimte die betreffende gemeenten krijgen om in eigen 
woningbehoeften te voorzien. Zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben de gemeenten die participeren in 
het regiobureau het standpunt ingenomen dat het niet zo kan zijn dat aan kernen toe te kennen 
aantallen in mindering worden gebracht op de opgaven die de stedelijke gemeenten (regio’s) hebben 
in te vullen. 
Etten-Leur neemt deel aan deze bestuursopdracht om de plannen van de structuurvisie plus te 
kunnen realiseren, zonder 'last te krijgen' van geforceerde ontwikkelingen in kleinere gemeenten. 
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OVERIGE 
 
Reductie administratieve lasten  
Etten-Leur streeft ernaar om haar dienstverlening naar bedrijven en inwoners steeds verder te 
verbeteren. Omdat het regionale initiatief daar een bijdrage aan kan leveren willen wij graag aan deze 
opdracht deelnemen. De deelname beperkt zich in eerste instantie tot de 1e fase. Afhankelijk van de 
resultaten daarvan zal de verdere deelname worden bepaald. 
 
 
Bestuursopdracht Reductie Regeldruk 
 
Regionale doelstellingen: 
      1. Het reduceren van de Administratieve Lasten van Toezicht met minimaal 25%. Dit is dezelfde  

doelstelling die de landelijke overheid zich heeft gesteld; 
2. Het landelijke Normenkader voor dienstverlening als uitgangspunt te nemen. Deze normen  

geven het basisverwachtingspatroon van het bedrijfsleven weer. 
 
Bestuursopdracht: 
23 december 2008: ontwerpbestuursopdracht Vervolg Reductie Regeldruk West-Brabant. Dit initiatief 
is ontstaan als vervolg op de regionale bestuursopdracht vermindering regeldruk en administratieve 
lasten, waarvan de stuurgroep op 24 september 2008  het laatste advies heeft uitgebracht en de 
afspraak is gemaakt dat de 15 deelnemende gemeenten vooral APV gerelateerde vergunningstelsels 
voor 1 april conform hebben gewijzigd. 
Na 4 februari 2009: concept bestuursopdracht BRG ter besluitvorming aan 19 colleges.  
 
Stand van zaken augustus 2009: 
Zowel in de projectgroep als in de stuurgroep Vermindering Regelgeving en Administratieve Lasten is 
geconstateerd dat er sprake is geweest van een  bijzonder vruchtbare samenwerking, die er eveneens 
toe heeft geleid dat ook in de toekomst op APV terrein minimaal 2 maal per jaar in gezamenlijkheid zal 
worden bezien in hoeverre afstemming en uniformering van regelgeving aan de orde is. Daartoe is 
een regionale projectgroep ingesteld. 
 
In de projectorganisatie (project- en stuurgroep) is vervolgens geconstateerd dat –met name ook 
vanwege goede ervaringen vanuit het vorige project én in het verlengde van de Commissie Wallage 
en de Regiegroep Regeldruk- ook aan de toezicht- en handhavingkant zich mogelijkheden kunnen 
voordoen als het gaat om vermindering van (gevoelde) regeldruk en administratieve lasten. In 
opdracht van de stuurgroep Vermindering Regeldruk is in nauwe samenwerking met de Kamer van 
Koophandel de onderwerpelijke bestuursopdracht opgesteld. 
 
 
Samenwerking Kadernota Verbonden Partijen 
 
Stand van zaken en resultaten: 
In de raadsvergadering van 17 december 2007 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur kennis 
genomen van de gemeentelijke nota verbonden partijen. Tevens heeft de raad destijds ingestemd met 
de daarin genoemde richtlijnen en aanbevelingen. We concluderen dat over de meeste spelregels uit 
de regionale ontwerp kadernota Verbonden Partijen al een, grotendeels overeenstemmende visie, 
vastligt in onze nota verbonden partijen. 
 
Maart 2009:  
M.b.t. spelregel 5: de ontwerpbegroting wordt 6 weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden, toegezonden aan de raden. Etten-Leur verzoekt deze termijn te verruimen tot 8 weken, 
zodat de raad binnen deze termijn tijdig een zienswijze kenbaar kan maken. 
Tevens heeft Etten-Leur geadviseerd om de toelichting aan te passen en bij de spelregel toe te 
voegen dat ook een eventueel aanwezig jaarverslag ter kennisname geagendeerd wordt voor de 
gemeenteraadsvergadering. 
Het lijkt Etten-Leur daarnaast gewenst om het sturingsmiddel 'kaderbrief' te introduceren. 
Wij zullen hiervoor, vanuit onze vertegenwoordigende rol, ook aandacht vragen in de diverse 
algemene en dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen.  
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Samenwerking belastingen 
 
Een onderzoek heeft uitgewezen, dat verdergaande samenwerking in de uitvoerende 
belastingprocessen tussen waterschap en gemeenten (gezamenlijke belastingprocessen/ gezamenlijk 
belastingkantoor) mogelijk tot verdergaande kwaliteitsverbetering en kosteneffectiviteit kan leiden. In 
den lande zijn dergelijke samenwerkingsvormen reeds van de grond gekomen, zowel in horizontale 
(tussen gemeenten of tussen waterschappen onderling) als in verticale zin (tussen gemeenten en 
waterschappen).  
Vanuit het perspectief van de belaste burger/bedrijf in West-Brabant en vanuit het oogpunt van te 
behalen reductie van perceptiekosten is een onderzoek naar verdergaande samenwerking opgestart. 
De focus van het onderzoek richt zich op maximale samenwerkingsvoordelen in de sfeer van de 
belastinguitvoering, terwijl de beleids- en verordenende bevoegdheid (waaronder de tariefstelling) op 
het gebied van de eigen belastingen bij de bevoegde organen blijft. Daarbij zijn alle belastingen van 
gemeente en waterschap, zowel wat betreft waardering als heffing en invordering, betrokken. 
Het onderzoek zal een antwoord moeten geven op de maximale synergievoordelen die te behalen zijn 
door vergaande samenvoeging van de uitvoering van de belastingprocessen van gemeenten en 
waterschap.  
 
 
West-Brabanthuis en West-Brabantdag 
 
Stroomlijning: 
In het bestuursconvenant West-Brabant is de opdracht opgenomen om te komen tot voorstellen die 
leiden tot vermindering van het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in West-Brabant. 
In dit verband heeft de Bestuurlijke Regiegroep in juni 2008 een onderzoeksopdracht verstrekt aan 
bureau WagenaarHoes. Het onderzoek richt zich eerst op de vraag op welke terreinen gemeenten 
willen samenwerken en vervolgens wordt onderzocht welke samenwerkingsvorm(en) daarbij het 
meest passend zijn. Het onderzoek zal voor het zomerreces 2009 zijn afgerond. Hiermee kan dit 
onderzoek een bijdrage leveren aan de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2010. 
12 en 13 maart 2009 - ARG in Corsendonk: 
 
De vier opdrachten die inmiddels in uitwerking zijn, zijn de volgende: 

1. Bereid het West-Brabanthuis voor; 
2. Geef de West-Brabantdag(-deel) vorm; 
3. Werk de bedrijfsvoeringsonderdelen uit in concrete voorstellen; 
4. Formuleren van voorstellen voor de bestuurlijke vormgeving van de West-Brabantse 

samenwerking. 
 
17 juni 2009 – Bestuursconferentie West-Brabant: 
Planning: 1 oktober 2009 voorstel tot 1 gemeenschappelijke regeling (Nota Verbonden Partijen moet 
hierin leidend zijn), West-Brabanthuis en West-Brabantdag voorleggen aan 19 colleges en raden. 1 
januari 2010 besluit over voorstel genomen. 
1 juli 2009: vaststelling in BRG en afspraak maken voor start in december 2009. 
7 oktober 2009: Plan van aanpak aan raden gepresenteerd tijdens regiobijeenkomst. Vervolgens 
worden afspraken gemaakt over bestuurlijke besluitvorming. 
 
 
Regiofonds West-Brabant 
Op woensdag 26 februari 2008 ondertekenden de 19 West-Brabantse gemeenten tijdens een 
bijeenkomst in Alphen-Chaam de overeenkomst ‘Regiofonds West-Brabant’. Het Regiofonds wil een 
bijdrage leveren aan de realisering van projecten die deel uitmaken van de ‘Strategische Agenda 
West-Brabant 2008-2011’. 
De colleges van de 19 convenantgemeenten participeren in het Regiofonds door per inwoner één 
euro in het fonds te storten. Samen met de bijdragen die de provincies Noord-Brabant en Zeeland 
willen verstrekken, komt er ongeveer € 1.400.000 beschikbaar. Het uitgangspunt is om gedurende de 
looptijd van het convenant (tot 2011) dit bedrag te besteden.  
Etten-Leur is fondsbeheerder. 
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Intentieovereenkomst Samen investering in West-Brabant 
Op woensdag 24 september ondertekenden de provincie Noord-Brabant en de 19 
convenantgemeenten een intentieovereenkomst: de partijen spreken de intentie uit om de komende 
jaren samen op te trekken en samen te investeren in West-Brabant. De provincie en de 19 gemeenten 
investeren vanuit hun eigen meerjarenbegrotingen de komende jaren ruim € 650 miljoen in 
gezamenlijke projecten. Daarnaast geeft de provincie aan voor een aantal grote projecten tussen de € 
50 en € 75 miljoen beschikbaar te houden. 
 
 
Relatie West-Brabant met de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR) 
De regio levert input voor bovengenoemde verkenning die gecoördineerd wordt vanuit het ministerie 
van  VROM in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Visserij, 
Verkeer en Waterstaat, de  provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de regio Rotterdam, 
de Drechtsteden en West-Brabant. Dit Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(MIRT) wordt in 2009 aan het kabinet aangeboden. West-Brabant neemt hier als ‘linking pin’ een 
belangrijke plaats in tussen de Randstad en BrabantStad. Het Programma van Aanpak van deze 
MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam, is op 29 oktober in het Bestuurlijk overleg ‘MIRT Brabant’ 
vastgesteld. Dit Programma van Aanpak is door het ministerie van VROM opgesteld. VROM heeft de 
belanghebbenden daarover geconsulteerd. 
De regio wordt op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd door de voorzitter van de stuurgroep 
Ruimtelijke Visie, wethouder Y.C.G.M. de Boer (Oosterhout) en ambtelijk door programmamanager 
P.J.F.M. Vermeulen (Programmabureau West-Brabant). 
 
De MIRT-verkenning moet duidelijk maken of een investeringsagenda nodig is voor dit gebied om de 
geconstateerde vraagstukken op te lossen. Bovendien heeft dit onderwerp nadrukkelijk raakvlakken 
met het bestuurlijk B5-overleg, met de ministers Eurlings en Cramer, waarin Breda het West-
Brabantse belang behartigt. Ultimo 2009 zal het kabinet hierover een standpunt innemen 
 
 
Integrale jeugdgezondheidszorg West-Brabant 2008 – 2010 
Oorspronkelijk één BO Voorzieningen. 
 
 
Veiligheidshuis 
Etten-Leur is sinds 2005 aangesloten bij het veiligheidshuis in Breda. Financieel wordt dit door het rijk 
gesteund. 
 
 
Regionale Sociale Dienst 
Samenwerking Moerdijk, Etten-Leur en Zundert om op termijn te komen tot één Regionale Sociale 
Dienst. In het voorjaar van 2009 is er een startnotitie door de gemeenteraden van de drie gemeenten 
vastgesteld. Er is vervolgens een kwartiermaker aangesteld die met vier werkgroepen zijn gestart. 
 
 
Jeugd (18 gemeenten West-Brabant) 
Intentieovereenkomst van 18 W-Brabantse gemeenten. Er komt geen afzonderlijke bestuursopdracht. 
De overeenkomst wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk gevolgd in structurele overleggen. 
 
 
Bestuurlijk Project Onderwijs 
Is een bestuursopdracht die betrekking heeft op de voormalige GSV gemeenten. 
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Bijlage 2 Communicatiemodel  
 

 West-Brabantse Vergadering

 

6.             Programmabureau 
ARG en BRG (en Portefeuillehouderoverlleggen) leveren hun stukken (agenda’s, besluitenlijst, waaronder bestuursopdrachten, 

bestuursrapportages en jaarverslag) aan bij het Programmabureau 

14.   Pro-ARG 
De leden van de Pro-ARG ontvangen terugkoppeling van de 

ambtenaren 
De adjudant wordt geïnformeerd over de terugkoppeling 

De gemeentesecretaris wordt geadviseerd door de Pro-ARG 
voor de ARG 

1. ARG 2. BRG 3. Portefeuillehouderoverlegggen 4. Bestuurlijke regiodag 5. Ambtelijke regiodag 

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen  op Zoom Breda Drimmelen

Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen 

Steenbergen Tholen Werkendam Woensdrecht Woudrichem

7.     Etten-Leur 
B&W-college 

Adjudant Zundert 

10.     Adjudant bespreekt W-B 
Vergadering in Adjudantenoverleg 8.     Adjudant stuurt na selectie van de informatie      

  hetgeen hij naar de ambtenaren stuurt cc naar het      
                    betreffende afdelingshoofd 

die dit meeneemt als achtergrondinformatie in de 
voortgangs- en beoordelingsbesprekingen met de 

ambtenaar en het afdelingsoverleg.  

18.       Burgemeester  

15.   De wethouders worden   
     tijdens het contactoverleg  
        door de ambtenaren  
  geïnformeerd en geadviseerd 
voor hun portefeuilleoverleggen 

22.  Gemeentesecretaris 
bespreekt advies in  de ARG 

23.      Burgemeester 
bespreekt advies in de BRG

24. Wethouders bespreken advies 
in het Portefeuillehouderoverleg 

17.   ´Lokaal platform  
  regionale samenwerking´

voorziet 2-jaarlijks n.a.v. 
stukken W-B-Vergadering 

de burgemeester van advies

20.  BAD: burgemeester, 
gemeentesecretaris en griffier informeren elkaar 

16.  Pro-ARG bepaalt 2x in 
 het jaar wat de agenda met 
   stukken  wordt die aan de 
 fracties voor fractieberaad 

worden aangeboden

25.  Alle leden van het college bespreken de agenda of koppelen in  
 de collegevergadering terug wat er is besproken in de ARG, BRG of  
  de Portefeuillehouderoverleggen en stemmen met elkaar af waarover  
        de raad moet worden geïnformeerd door middel van stukken  
   doorsturen via de griffier of door de W-B Vergadering te behandelen  
    tijdens ‘Mededelingen van het college’ tijdens de raadsvergadering. 

26.        De raad wordt  
     geïnformeerd via stukken,  
 doorgestuurd vanuit de griffie, of 
door ‘Mededelingen van het college’  
     tijdens de raadsvergadering. 

Programmabureau 
Adjudant 
Pro-ARG 
Burgemeester 
Gemeentesecretaris 
Wethouders 
Griffier 
Gemeenteraad 
Afdelingshoofd 
Ambtenaren

11.     Ambtenaar bespreekt  
            bestuursopdracht in  
      contactambtenarenoverleg 

19. Griffierkring 

12.    Hoofdenoverleg 

13. Adjudant  en ambte- 
 naren bespreken 2 jaar- 
 lijks de W-B Vergadering 
   in de Lokaal ambtelijke  
      regiobijeenkomsten 

9. Intern projectbureau regionale 
samenwerking - Adjudant selecteert 
      welke informatie moet worden     
      verstuurd naar de betreffende  
      ambtenaar betrokken bij de  
   bestuursopdracht die vervolgens  
          advies uitbrengt aan de  
     contactpersoon uit de Pro-ARG 

21. Overleg burgemeester  
en gemeentesecretaris 

27. Regioplatform gemeenteraden:  
  2 afgevaardigde raadsleden raad E-L 
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 Regionale nieuwsbrief
 

 
De regionale nieuwsbrief wordt door 

Peter Jeucken van het 
Programmabureau samengesteld 

28.  Vanuit het Programmabureau  
        wordt het door Esther van Zijp  
       doorgestuurd naar de betreffende  
  personen (alle betrokkenen van de West- 
   Brabantse Vergadering, meer dan 1000).

29.     Adjudant 
 Etten-Leur 

Lokale regionieuwsbrief

32.   Ambtenaren 
 Etten-Leur 

 
(koppelen aan personeelsblad) 

De lokale nieuwsbrief wordt door de 
adjudant samengesteld uit o.a. de 

regionale nieuwsbrief, de agenda’s van 
de ARG, BRG, lokale contactoverleggen 

en stand van zaken gegeven door de 
betrokken ambtenaren. 

30. Gemeenteraad  31.   B&W-college  
Etten-Leur Etten-Leur 
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Advies raadsleden  
 
Voor een goede inbedding van de West-Brabantse Vergadering in de bestuurlijke organisatie van Etten-
Leur, luidt het volgende advies m.b.t. de functie van raadslid: 
 
Rol 

Raadsleden hebben een kaderstellende en controlerende rol. Zij worden dan ook meer 
geïnformeerd, dan dat zij zelf informeren. De raad hoeft dus niet proactief te zijn in de 
informatievoorziening, maar worden voornamelijk zelf actief geïnformeerd.  

Raadsvergadering: (26) 
De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige 
stukken aan raadsleden: voorafgaand aan een raadsvergadering ontvangen de 
raadsleden de informatie m.b.t. tot de West-Brabantse Vergadering die door het college 
is geselecteerd. 
De raadsleden worden tijdens de ‘Mededelingen van het college’ door de 
portefeuillehouders bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen de West-Brabantse 
Vergadering.  
Lokaal raadsplatform regionale samenwerking: (17) 
Alle fracties hebben een afgevaardigde in het lokaal raadsplatform regionale 
samenwerking zitten. Zij ontvangen 2-jaarlijks stukken die in het komende half jaar in de 
BRG aan bod komen. Zij bespreken dit binnen hun fracties en geven vervolgens tijdens 
dit platform advies aan de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Zij koppelen dit 
terug aan het college en nemen het advies mee in de BRG, ARG en griffierkring. 

 
Taken 

Regionaal overleg fracties: 
Uit de analyse is gebleken dat raadsleden die op regionaal niveau ook met hun fracties 
bijeenkomen, het gevoel hebben dat ze beter weten waarvoor de West-Brabantse 
Vergadering staat. Fracties die een dergelijk overleg al hebben, kunnen de 
bestuursopdrachten binnen de West-Brabantse Vergadering regelmatig agenderen. 
Tijdens dit agendapunt kunnen de fracties elkaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen 
binnen hun gemeente: kennis, visies en ervaringen uitwisselen. 
Fracties die een dergelijk overleg nog niet in het leven hebben geroepen kunnen dit op 
eigen gelegenheid organiseren. Ook zij kunnen de West-Brabantse Vergadering 
agenderen, zodat ook zij de kennis, visies en ervaringen van fracties uit de regio mee 
kunnen nemen in hun eigen gemeente. 

Verantwoor- 
delijkheden 

De raad is vanuit haar kaderstellende en controlerende rol verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de bestuursopdrachten binnen de kaders die door de Etten-Leurse 
gemeenteraad zijn gesteld. 

 
Bovenstaande betekent dat de informatievoorziening volgens de volgende communicatiestromen gaat 
verlopen: 

Door:  Tijdens: 
College (en griffier) Vooraf via de griffier door toegezonden 

stukken en tijden de raadsvergaderingen 
in ‘Mededelingen van het college’. (26) 

Raadsleden Regioplatform 
gemeenteraden 

E-mail of presentatie raadsvergadering 
(26+27) 

De raadsleden 
worden 
geïnformeerd… 

Fracties uit de regio Regionaal fractieoverleg 
De volgende personen: Tijdens: 
Raadsleden Regioplatform 
gemeenteraden 

E-mail of raadsvergadering (26+27) 
De raadsleden 
informeren… 

Fracties uit de regio Regionaal fractieoverleg 
Overige 
Stavaza 
bestuursopdracht 

‘Stavaza bestuursopdracht’ is een format (zie bijlage 4), waarin de ‘stand van 
zaken’ kan worden bijgehouden van de uitvoering van een bestuursopdracht. Het 
format kan door het college worden gebruikt om de raad te informeren over de 
ontwikkeling van de bestuursopdrachten zowel extern al intern. 
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Advies raadsleden Regioplatform gemeenteraden  
 
Voor een goede inbedding van de West-Brabantse Vergadering in de bestuurlijke organisatie van Etten-
Leur, luidt het volgende advies m.b.t. de functie van raadslid Regioplatform gemeenteraden (Namens de 
raad van Etten-Leur zitten er 2 raadsleden in dit Regioplatform): 
(Op dit moment is het Regioplatform gemeenteraden nog zoekende naar een goede invulling van dit 
orgaan. Onderstaand advies is op basis van een goed werkend Regioplatform, waar raadsleden uit de 
regio de West-Brabantse Vergadering bespreken. Tot die tijd kan het advies worden uitgevoerd binnen 
de mogelijkheden die het Regioplatform gemeenteraden momenteel biedt.) 
 
Rol 

Twee raadsleden vertegenwoordigen de gemeenteraad in het Regioplatform 
gemeenteraden. Zij hebben daarbij een belangrijke rol om de gemeenteraad te 
vertegenwoordigen in de regionale samenwerking.  
Regioplatform gemeenteraden:  (27) 
Voorafgaand aan het Regioplatform gemeenteraden inventariseren de twee raadsleden 
de visies, ervaringen en adviezen van de raadsleden: n.a.v. de agenda kunnen de twee 
raadsleden de gemeenteraad informeren over de bijeenkomst en de onderwerpen. 
Daarbij kan er gevraagd worden om voorafgaand aan het overleg een reactie te geven.  
In het platform vertegenwoordigen de twee raadsleden hun gemeenteraad en dus ook 
haar belangen.  
Na afloop van het platform informeren de twee raadsleden de gemeenteraad door 
middel van een mondelinge terugkoppeling in de eerstvolgende raadsvergadering, 
ondersteund met een schriftelijk, beknopt verslag. Dit verslag dient ook te worden 
verstuurd naar de adjudant (Arjen Klep), zodat ook hij op de hoogte is van deze 
informatie.  

 
Taken 

Raadsvergadering: (26) 
Tijdens de raadsvergadering kunnen de twee raadsleden van de gelegenheid gebruik 
maken om de raad te informeren over het komende Regioplatform gemeenteraden of 
door terug te koppelen wat er in het platform is besproken. Waar nodig kunnen 
onderwerpen m.b.t. de West-Brabantse Vergadering via de gebruikelijke weg worden 
geagendeerd voor een raadsvergadering. 

Verantwoor- 
delijkheden 

De raadsleden Regioplatform gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor de 
vertegenwoordiging van hun raad in de regio. Het platform heeft geen 
beslissingsbevoegdheid en is slechts adviserend. De raadsleden Regioplatform 
gemeenteraden zijn ook verantwoordelijk voor de terugkoppeling van informatie uit het 
platform aan de eigen raad.  

 
Bovenstaande betekent dat de informatievoorziening volgens de volgende communicatiestromen gaat 
verlopen: 

Door:  Tijdens: 
Gemeenteraad Raadsvergadering en e-mail (26) 

De raadsleden 
Regioplatform 
gemeenteraden 
worden 
geïnformeerd… 

Raadsleden Regioplatform 
gemeenteraden 

Regioplatform gemeenteraden (27) 

De volgende personen: Tijdens: 
Raadsleden Regioplatform 
gemeenteraden 

Regioplatform gemeenteraden (27) 
De raadsleden  
Regioplatform 
gemeenteraden 
informeren… Gemeenteraad Raadsvergadering en e-mail (26) 
Overige 
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Advies Lokaal raadsplatform regionale samenwerking  
 

 
Voor een goede inbedding van de West-Brabantse Vergadering in de bestuurlijke organisatie van 
Etten-Leur, luidt het advies om een Lokaal raadsplatform regionale samenwerking op te richten: 
 
Rol 

Het Lokale raadsplatform regionale samenwerking bestaat uit een afgevaardigde van 
elke fractie. Op basis van een analyse van de BRG-stukken van de laatste 1,5 jaar 
luidt het volgende advies: 2-jaarlijks krijgen zij informatie over onderwerpen 
toegestuurd, die het komende half jaar binnen de West-Brabantse Vergadering 
spelen. De afgevaardigden krijgen de gelegenheid om de informatie te bespreken in 
hun fracties, waarna ze in een bijeenkomst van 2 uur met de burgemeester, 
gemeentesecretaris en griffier hun advies terugkoppelen (17). De burgemeester, 
gemeentesecretaris en de griffier kunnen vervolgens dit advies bespreken in het 
college en de input meenemen in de BRG, ARG en Griffierkring. In deze rol worden 
de afgevaardigden geïnformeerd, maar adviseren zij zelf ook. 

Informatie uitzetten en bespreken: 
- De stukken informatie over de West-Brabantse die de afgevaardigde binnenkrijgt 
van de griffie uitzetten bij de fractieleden; 
- Informatiestukken bespreken in de fractie en een advies/visie daaruit filteren; 
- Advies/visie bespreken met overige fractievertegenwoordigers en burgemeester, 
gemeentesecretaris en griffier in het Lokaal raadsplatform regionale samenwerking; 
- Hetgeen besproken tijdens het Lokaal raadsplatform regionale samenwerking 
terugkoppelen aan de overige fractieleden. 

 
Taken 

Mochten er in de toekomst meer gemeenten uit de West-Brabantse Vergadering zijn, 
die een Lokaal raadsplatform regionale samenwerking oprichten, dan kan er 1 a 2 
keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle lokale raadsplatformen 
regionale samenwerking. Alle afgevaardigden bespreken dan namens de raden op 
regionaal raadsniveau de informatiestukken van de West-Brabantse Vergadering. 

Verantwoor- 
delijkheden 

De fractievertegenwoordigers in het Lokaal raadsplatform regionale samenwerking 
zijn verantwoordelijk voor het bespreken en terugkoppelen van de informatiestukken 
over de West-Brabantse Vergadering binnen hun fracties.  

 
Bovenstaande betekent dat de informatievoorziening volgens de volgende communicatiestromen gaat 
verlopen: 

Door:  Tijdens: 
B&W-college  Besproken in Pro-ARG en 

collegevergadering, via griffie verstuurd 
(26) 

Burgemeester, gemeentesecretaris 
en griffier 

Lokaal raadsplatform regionale 
samenwerking (17) 

Fractievertegenwoordigers Lokaal raadsplatform regionale 
samenwerking (17) 

De 
fractievertegen
woordigers in 
het Lokaal 
raadsplatform 
regionale 
samenwerking 
worden 
geïnformeerd… Evt. Lokale raadsplatformen 

regionale samenwerking andere 
gemeenten 

Regionale bijeenkomst van Lokale 
raadsplatformen regionale samenwerking 

De volgende personen: Tijdens: 
Fractievertegenwoordigers Lokaal raadsplatform regionale 

samenwerking (17) 
Burgemeester, gemeentesecretaris 
en griffier 

Lokaal raadsplatform regionale 
samenwerking (17) 

De 
fractievertegen
woordigers in 
het Lokaal 
raadsplatform 
regionale 
samenwerking 
informeren… 

Evt. Lokale raadsplatformen 
regionale samenwerking andere 
gemeenten 
Afdeling 

Regionale bijeenkomst van Lokale 
raadsplatformen regionale samenwerking 
Afdelingsoverleggen: vast agendapunt (8) 

Overige 

  


