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Jaarrekening 2018

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMINGVERKLARING RESULTAAT

Daarnaast heeft het Rijk in 2018 een bedrag 
van € 10 miljoen aan de Makes & Moves-
bedrijvigheid in West- en Midden-Brabant 
toegezegd. Deze zogenaamde Regiodeal wordt 
in 2019 definitief gesloten. 

Medio 2018 heeft RWB de omslag gemaakt van een brede agenda naar een gefocuste agenda. RWB werkt aan versterking van 
het economisch vestigingsklimaat. De begroting 2018 is hier niet op aangepast. Daarom laat de jaarrekening grote afwijkingen 
zien, vooral op de deelprogramma's leefbaarheid en ecologie. De aangegeven fte's hebben betrekking op het vaste personeels-
bestand. In 2018 zijn diverse klussen op economisch gebied extern belegd. De werkelijke inzet op het programma economie is 
daardoor groter dan wat uit de  bovenstaande weergave blijkt.

Door de reorganisatie was er in de zomerperiode tijdelijk minder personeel in dienst.

Subsidies Arbeidsmarkt
Subsidies Smart Industrie en Logistiek
Subsidies Recreatie en Toerisme
Subsidies Kleinschalig Collectief Vervoer
Subsidies Mobiliteit (GGA)

Personeel
Werkbudget
Uitvoeringsgerichte taken

Basis op orde
Mobiliteitscentrum en Kleinschalig Collectief Vervoer
Reserveren voor uitvoering programma’s Vrijetijdseconomie en Kennisdiensten

€ 629.000

€ 314.000

€50.000

€ 865.000

€ 2.600.000

 € 361.000 

 € 39.000 

 € 130.000 

 € 76.000 

 € 91.000 

 € 363.000 
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REALISATIE 2018 PER 31-12-2018BEGROTING 2018
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Inzet in fte’s

Totaal: 13,9 fte Excl. overhead

Inzet in fte’s

Totaal: 11,0 fte Excl. overhead

RWB haalt subsidies binnen

Resultaat

 € 530.000  € 530.000

 € 4.458.000 



Belangrijke doelen in de begroting 2018 Status

Begin 2018 ligt er een economische agenda 
West-Brabant en een uitvoeringsprogramma RWB

Begin 2019 beschikbaar

Uitvoering lobby-agenda Loopt (Regiodeal is hier een voorbeeld van)

Bestuurlijke en ambtelijke organisatie 
aangepast

Medio 2018 afgerond

Versterken concurrentiekracht Loopt, gezamenlijke agenda van overheid, 
ondernemers en onderwijs tot stand gebracht 
via de Economic Board West-Brabant

Excellente arbeidsmarkt Sectorplan afgerond. Uitvoeringsprogramma 
West-Brabant werkt op schema

Lobby mobiliteit Lobby loopt, o.a. Hooipolder en internationale 
verbindingen (trein en auto)

Ruimtelijke kwaliteit Bod Natuurnetwerken

Uitvoeringsgerichte taken Op orde

‘Werken aan een krachtige regio’

Regio West–Brabant
Jaarrekening 2018
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