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1. Inleiding
1.1 Wat vooraf ging
In februari 2014 stelde de gemeenteraad van Etten-Leur de visie op regionale samenwerking vast.
Een visie waarin stond hoe Etten-Leur aankijkt tegen regionale samenwerking, waarin de
doelstellingen van regionale samenwerking zijn geformuleerd en de randvoorwaarden werden
benoemd. Met een set criteria laat de gemeente zien wat Etten-Leur belangrijk vindt bij het aangaan
van samenwerking met gemeenten in de regio.
Doel van de uitwerking van deze visie is te komen tot lokaal en regionaal gedragen
samenwerkingsverbanden in de regio waar Etten-Leur in participeert, die voldoen aan de doelen en
criteria zoals gesteld in onze visie. De uitspraken die de gemeenteraad van Etten-Leur doet worden
ook aan de Provincie Noord-Brabant medegedeeld in het kader van het project (Veer-)Krachtig
bestuur in Brabant.
Scope van deze uitwerking
De scope van deze uitwerking is afgebakend tot het doen van richtinggevende uitspraken over
regionale samenwerkingsvormen met gemeenten in de regio door de gemeente Etten-Leur, op basis
van de visie op regionale samenwerking. De uitwerking gaat niet over een andere vormgeving of
samenstelling van de Regio West-Brabant of andere grotere verbanden in Brabant. De uitspraken zijn
richtinggevend voor onze gemeente voor een periode van vier tot vijf jaar, minimaal voor deze
raadsperiode.
Voorgeschiedenis
Regionale samenwerking kent een lange voorgeschiedenis. Etten-Leur werkt samen met andere
gemeenten in allerlei constructies, van afstemming tot het uitvoeren van taken voor andere
gemeenten tot deelname aan Gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de visie is duidelijk wat EttenLeur wil bereiken als het gaat om regionale samenwerking. Het gaat hierbij om kwaliteitsverbetering,
krachtenbundeling en kostenbeheersing. Voor nieuwe samenwerkingsverbanden heeft Etten-Leur
een set criteria opgesteld aan de hand waarvan nieuwe vormen van samenwerking kan worden
beoordeeld. Na het vaststellen van de visie is het nieuwe raadsprogramma opgesteld. Hierin staat
dat Etten-Leur haar eigen identiteit wil behouden en de vastgestelde visie als uitgangspunt hanteert.
De verdere democratisering van regionale samenwerkingsverbanden wordt door de nieuwe
gemeenteraad van Etten-Leur als zeer belangrijk aangemerkt. De betrokkenheid en invloed van de
gemeenteraad op regionale samenwerkingsverbanden moet worden vergroot. Een motie van die
strekking is in 2014 onderwerp van gesprek geweest. De gemeenteraad neemt daar zelf, en via de
griffier, initiatieven in. Maar ook het college zal hierin zijn bijdrage leveren. Het is een gezamenlijk
streven om de democratisering van en grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
Provincie
De Provincie Noord-Brabant heeft in het traject (Veer-)Krachtig bestuur in Brabant onderzoek gedaan
naar en adviezen gegeven over regionale samenwerkingsverbanden in Brabant. Ook specifiek over
West-Brabant. In de laatste publicatie vraagt de Provincie aan de gemeenten om binnen een jaar na
het aantreden van de nieuwe colleges te komen tot richtinggevende uitspraken over regionale
samenwerkingsverbanden in de toekomst.
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1.2 Leeswijzer
Uitgangpunten regionale samenwerking
Deze uitwerking is tot stand gekomen op basis van de Visie op regionale samenwerking en het
Raadsprogramma 2014-2018. In hoofdstuk 2 gaan we kort in op de uitgangspunten die hierin zijn
geformuleerd.
Evaluatie huidige Gemeenschappelijke Regelingen
Als eerste zijn de huidige Gemeenschappelijke Regelingen geëvalueerd aan de hand van de criteria in
de visie. De conclusies van deze evaluatie zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
Omgevingsanalyse
Regionale samenwerking betekent dat je goed moet kijken naar de omgeving. Hoe kijken de
omliggende gemeenten tegen samenwerking aan? Hoe verlopen de verschillende stromen in de
regio? En wat betekenen mogelijke toekomstontwikkelingen voor de regionale samenwerking? Deze
onderdelen komen terug in hoofdstuk 4.
Richtinggevende uitspraken
Op basis van bovenstaande acties doet Etten-Leur de gewenste richtinggevende uitspraken. Deze zijn
verwoord in hoofdstuk 5.
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2. Uitgangspunten regionale samenwerking
In de Visie op regionale samenwerking die in februari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld
staat hoe Etten-Leur kijkt naar regionale samenwerking. In het Raadsprogramma 2014-2018 is
regionale samenwerking ook benoemd. Dit is vertaald in beleidsuitgangspunten die opgenomen zijn
in het integrale Beleidskader 2014-2018 dat in april 2015 inhoudelijk wordt besproken door de
gemeenteraad en in juni/juli 2015 formeel zal worden vastgesteld. Hieronder is kort weergegeven
hoe Etten-Leur in de verschillende documenten regionale samenwerking heeft geduid.
Visie op regionale samenwerking
Het uitgangspunt voor ons handelen is: “We zijn een krachtige gemeente in een sterke en vitale
regio”. Etten-Leur wil regie houden op de totstandkoming van samenwerkingsverbanden, waaraan
de gemeente deelneemt en heeft sturing op de taken die door de samenwerkingsverbanden worden
uitgevoerd. Etten-Leur werkt samen met de vijf O’s (Onze inwoners, Onderwijs, Ondernemers,
maatschappelijke Organisaties en andere Overheden) om te zorgen voor een goed leef-, woon-, en
werkklimaat. De samenwerking wordt gezocht wanneer deze meerwaarde oplevert op het gebied
van efficiency of effectiviteit. Daarnaast is een aantal criteria opgesteld waaraan bestaande en
nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden getoetst: kwaliteitsverbetering, gelijkwaardige
partners, samenwerking binnen de regio West Brabant, cultuur, gezamenlijk belang, toegevoegde
waarde, betrokken/vertrouwen, stuurbaar, loslaten.
Strategische samenwerking vindt op de schaal van West-Brabant plaats. Bij het zoeken naar tactische
en operationele samenwerkingspartners wordt ook primair gekeken in dit gebied (de 19 strategische
partners). Dit kan betekenen dat er voor verschillende onderwerpen verschillende samenstellingen
van samenwerkingsverbanden zijn of ontstaan.(..) Van belang is dat de gemeente Etten-Leur bij
keuzes voor regionale samenwerkingsverbanden de criteria hanteert en op basis daarvan een
bewuste afweging maakt.
Raadsprogramma
“Etten-Leur gaat als eerste uit van de eigen identiteit, eigen kracht en eigen condities.
Democratisering van de regionale samenwerkingsverbanden, met de invloed en betrokkenheid van
de gemeenteraad, is een belangrijk punt. Etten-Leur wil een regionale visie op regionale
samenwerking. Vanuit de huidige samenwerkingsverbanden ligt het accent op samenwerking in
West-Brabant-West. Etten-Leur ziet kansen in het bundelen van krachten met omliggende
gemeenten om de democratisering van en de invloed op samenwerkingsverbanden te verbeteren.
De gemeente streeft op basis van de gemeentelijke visie op regionale samenwerking naar een
verdere samenwerking met omliggende gemeenten met als uitgangspunten kwaliteitsverbetering,
krachtenbundeling en kostenbeheersing”.
Het nieuwe beleidskader 2014-2018
In de beleidsactualisatie van de gemeente Etten-Leur is gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit
de Visie op regionale samenwerking en het raadsprogramma 2014-2018. Dat heeft geresulteerd in
het formuleren van beleidsuitgangspunten die in het Beleidskader 2014-2018 zijn opgenomen. Dit
luidt als volgt:
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Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking
In 2019 werkt Etten-Leur veel samen met gemeenten in de regio. Er zijn duidelijke afspraken over
deze samenwerkingsverbanden en het is voor betrokken partijen duidelijk waarom met wie wordt
samengewerkt. De samenwerking wordt aangegaan vanuit eigen kracht met als doel
kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. De gemeenteraad heeft vertrouwen
in deze vormen van samenwerking. Het college handelt hierin als vooruitgeschoven post en betrekt
de gemeenteraad zodanig dat het vertrouwen in samenwerkingsverbanden goed is. Dit is transparant
en voor iedereen duidelijk weergegeven in de P&C documenten.
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4. Evaluatie samenwerkingsverbanden
Aan de hand van de criteria uit de visie regionale samenwerking en op basis van de verslagen van
evaluatiegesprekken die voor de totstandkoming van de visie zijn gevoerd, zijn de huidige
samenwerkingsverbanden geëvalueerd. Daarbij viel op dat de criteria uit de visie minder geschikt zijn
om de huidige samenwerkingsverbanden te beoordelen. Ze zijn echter wel geschikt voor het
beoordelen van nieuwe samenwerkingen. De criteria laten wel duidelijk zien wat Etten-Leur
belangrijk vindt als het gaat om samenwerkingsverbanden en zijn in die zin nuttig om te gebruiken bij
de evaluatie.

Conclusies op hoofdlijnen
Er is één samenwerkingsverband op strategisch niveau. Dit betreft de Regio West-Brabant (RWB).
Alle overige samenwerkingsverbanden zijn overwegend gericht op de uitvoering van taken, op
operationeel niveau. Op tactisch niveau wordt er veel afgestemd, maar vindt samenwerking niet
plaats in meer georganiseerde vormen met juridische grondslag.
In het algemeen valt op dat het merendeel van de Gemeenschappelijke regelingen of andere
samenwerkingsverbanden met een juridische basis (convenanten etc.) redelijk tot goed scoren op
basis van de criteria. Toch wordt dit niet altijd zo ervaren. Sommige GR-en bestaan al zo lang dat het
een eigenstandige organisatie is geworden met een eigen cultuur en stijl. Als de afstemming
opdrachtgever – opdrachtnemer goed is, en de eigenaren zijn tevreden over de financiële
huishouding, geeft het verschil in cultuur geen probleem. Zijn er strubbelingen op deze laatste twee
aspecten, dan levert dat voor de gemeente sterk het gevoel op dat de GR zijn eigen zin doordrijft en
te weinig rekening houdt met de eigenaar die de GR ook financiert.
Over het algemeen ontstaat het beeld dat er een verschil is in de tevredenheid over wettelijk
verplichte samenwerkingsverbanden en de samenwerkingsverbanden die op vrijwillige basis zijn
aangegaan. In het algemeen is de tevredenheid over wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden
lager. Dit wordt met name ingegeven door het gebrek aan invloed en mogelijkheid tot bijsturing die
wordt ervaren. Een deel van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) is wettelijk verplicht. Daar waar
de gemeente invloed heeft op lokaal beleid en de uitvoering van de taken, verloopt de
samenwerking beter dan wanneer de mate van invloed afneemt. Zo zijn de Veiligheidsregio en de
OMWB voorbeelden van wettelijk verplichte GR-en waarbij de tevredenheid over het functioneren
van de GR zelf (financieel, invloed op beleid) matig is. Samenwerkingsverbanden die de gemeente
vrijwillig is aangegaan, lijken eerder tot tevredenheid te stemmen. Soms gaat het om wettelijk taken
die goed in samenwerking uit te voeren zijn.
In alle gevallen vallen de GR-en onder de bevoegdheid van het college. De gemeenteraad staat
daarmee meer op afstand. Echter op het moment dat de GR financiële bijstand nodig heeft, moet de
gemeenteraad in actie komen. Het is dan ook niet vreemd dat de gemeenteraad moeite heeft met de
democratische legitimiteit van vele samenwerkingsverbanden. Dit heeft alles te maken met het
gevoel te weinig grip of invloed te hebben op de GR. Omdat een GR te maken heeft met een eigen
P&C Cyclus en de cyclus van meerdere gemeenteraden, is de timing van begrotingen en de
gelegenheid die een gemeenteraad krijgt om een zienswijze in te dienen, vaak een knelpunt.
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Problemen met (het gevoel van) grip op de ene verbonden partij hebben invloed op de beeldvorming
van goed lopende verbonden partijen. Dat is jammer en niet nodig. Het is aan te bevelen om met de
gemeenteraad goed te kijken naar waar het probleem daadwerkelijk zit en hier aparte afspraken
over te maken. De verbetering hiervan is beoogd in de nieuwe nota verbonden partijen (zie
hieronder).
De gemeenteraad wil graag goede informatie over de verbonden partijen in de eigen begroting. De
informatie staat nu verspreid over de paragraaf verbonden partijen en de bijlage. Als we dit bij elkaar
brengen, ontstaat een zeer compleet overzicht met informatie over bijdrage aan maatschappelijke
effecten, doelstellingen, resultaten, beoordeling van begroting, financiële consequenties etc.
Nota verbonden partijen
De nota verbonden partijen is de uitwerking van de doelstellingen in het beleidskader 2014-2018 in
de vorm van spelregels. Deze spelregels geven weer hoe we als gemeente met de verbonden partijen
willen omgaan en hoe de gemeenteraad meer aan de voorkant in het proces betrokken kan worden.
Met deze nota wordt gestreefd naar een versterking van de positie van gemeenten (inclusief
gemeenteraden) in gemeenschappelijke regelingen. De nota wordt regionaal opgesteld met
betrokkenheid van de Griffierskring West-Brabant. Het vaststellen van deze nota is voorzien in
juni/juli 2015.
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5. Regionale samenwerking in een dynamische omgeving
Regionale samenwerking vindt plaats in een dynamische omgeving. Inwoners wonen, werken en
recreëren in verschillende gemeenten. Zij maken daarin hun eigen autonome beslissingen. Andere
partners, zoals bedrijven of grote instellingen, werken gemeentegrens overstijgend en pleiten voor
meer regionaal beleid omdat dat beter aansluit bij hun werk. Iedere gemeente in de regio probeert
voor het eigen bestuur de juiste keuzes te maken in samenwerking met andere gemeenten. En
landelijke en internationale ontwikkelingen hebben grote invloed op de omgeving waarin keuzes
worden gemaakt over samenwerking. In dit hoofdstuk meer over de dynamische omgeving
waarbinnen Etten-Leur richtinggevende uitspraken doet over regionale samenwerking.
Stromen in de regio
Diverse onderzoeken hebben de afgelopen periode plaatsgevonden naar de verschillende stromen in
de regio. De meest recente betreft de kaarten van en een analyse van stromen door Ruimtelijk
Economisch Atelier Tordoir1. Tordoir concludeert: “Ten tweede zien we krachtige relaties tussen
ieder van de grote Brabantse steden en omliggende gemeenten in stadsregionale verbanden, meer
dan veelal het geval is voor steden met vergelijkbare omvang elders in het land—de grote steden in
de Randstad uitgezonderd. Maar, en vooral dat is opmerkelijk en typisch voor Noord-Brabant, er
tekenen zich ook heel duidelijk belangrijke streken af: groepen van plattelandsgemeenten die sterke
onderlinge relaties hebben. In West-Brabant bestaat een typisch streekverband tussen Moerdijk,
Halderberge, Etten-Leur en Rucphen, dat als geheel weer onder invloed staat van de naastgelegen
steden Breda en Roosendaal.”
In het rapport wordt een opvallende constatering gedaan: “Zowel de jongere als de oudere generatie
beweegt meer. De leefomgeving wordt groter. Maar bij de jongere generatie is de ‘opschaling’
ruimtelijk veel meer uitgestrekt: men pendelt voor werk over grote afstanden, men winkelt en gaat
frequent uit in andere steden. Jongeren wonen ook in grote getale in grotere steden, van waaruit
andere steden relatief makkelijk bereikbaar zijn—onder meer met het intercitynet. Ouderen wonen
daarentegen eerder in kleinere gemeenten en maken voor voorzieningen en sociale contacten
eerder de stap naar het naburige dorp of de dichtstbijzijnde stad dan een stap naar steden in andere
streken. Voor beleid ten aanzien van wonen, winkels en voorzieningen is die demografische
structuur, gecombineerd met verschillen in verplaatsingsgedrag, zeer relevant.” In het licht van de
vergrijzing is deze constatering relevant en maakt dit de afstemming in onze regio over
beschikbaarheid van voorzieningen gewenst. Gezien de stromen in de regio ligt met name tactische
afstemming met de Baronie voor de hand.
Voor de diverse kaarten die gemaakt zijn over verplaatsingen van en naar Etten-Leur verwijzen we
naar bijlage 2.
Regiogemeenten nader bekeken
Gedurende het afgelopen jaar hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het college van de
gemeente Etten-Leur en andere gemeenten in de regio. Regionale samenwerking is in deze
gesprekken verkend; gemeenten hebben elkaar geïnformeerd over hun eigen traject om te komen
tot richtinggevende uitspraken. Een en ander heeft geleid tot gezamenlijke verkenning van
1

Brabantse Netwerken; Kartering van verplaatsingsstromen en motieven. Prof dr P.P. Tordoir drs A. Poorthuis
(GIS & cartografie) dr. E. Dugundji (statistiek) i.o.v. provincie Noord-Brabant, Juni 2014
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samenwerking tussen de gemeenten in het Baronie-gebied (Breda, Oosterhout, Moerdijk en EttenLeur) en van samenwerking tussen de 5 gemeenten ten Westen van Etten-Leur (Moerdijk, Zundert,
Rucphen, Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur), hier verder D6 (‘de zes’) genoemd. Van D6 zijn de
visies op regionale samenwerking geanalyseerd. Van de drie Baronie-gemeenten (voorheen BOEL)
zijn de coalitieakkoorden c.q. raadsprogramma’s vergeleken.
Visies regionale samenwerking van de zes gemeenten, oftewel D6: Roosendaal, Rucphen, Zundert,
Halderberge, Moerdijk en Etten-Leur
Vanuit de visies kunnen we stellen dat alle gemeenten positief staan tegenover samenwerking op
operationeel niveau. De zes gemeenten zien kansen om met elkaar die richting op te gaan.
Bestuurlijke zelfstandigheid, lokale vertaling en zeggenschap en vertrouwen in elkaar zijn daarbij
belangrijk. Operationele samenwerking moet in ieder geval efficiency, kostenbesparing, verminderen
kwetsbaarheid, bestuurskracht en kwaliteit opleveren. Alle gemeenten hebben een vervolg(opdracht) voor ogen waarin deze richting verder wordt verkend. De meer strategische samenwerking
op RWB-niveau blijft onaangetast. De kansen die men ziet zijn besproken in een collegeconferentie in
november 2014. Dit heeft geleid tot een initiatief van D6 voor een nadere verkenning.
De coalitie-akkoorden Baroniesteden: Breda, Oosterhout, Etten-Leur
In de vergelijking van de drie coalitieakkoorden c.q. raadsprogramma’s is een aantal punten
opvallend. Breda benoemt de centrumfunctie van de stad in de regio. Daarnaast ziet Breda de rol van
de gemeente in Brabantstad (als 9e gemeente van Nederland met een strategische ligging,
halverwege de noord-zuid as Rotterdam – Antwerpen) als een verbindende waarde. Breda en
Oosterhout benoemen expliciet samenwerkende gemeenten in Baronie-verband. Etten-Leur verwijst
naar de huidige samenwerking die zich met name ten Westen van Etten-Leur concentreert.
Democratisering van regionale samenwerkingsverbanden is voor Etten-Leur het belangrijkste
aandachtspunt. Oosterhout benoemt drie varianten namelijk samenwerking op het niveau RWB, de
Amerstreekgemeenten, en de Baroniesteden. De laatste twee alleen waar het gaat om tactische en
operationele samenwerking. Op basis van deze documenten is tactische samenwerking tussen de
Baroniesteden goed mogelijk. Dit is bekrachtigd in de collegeconferentie in november 2014, waarin
een verkenning van kansen heeft plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid, wonen en
vestigingsklimaat. Tijdens de conferentie is overigens de gemeente Moerdijk aangeschoven voor een
verkenning van samenwerking in dit verband op economisch gebied.
Toekomstscenario’s
Vanuit de onderzoeken naar de stromen in de regio en de visies van andere regiogemeenten tekent
zich al een beeld af over de samenwerking. In het volgende hoofdstuk doen we daar richtinggevende
uitspraken over. Eerst kijken we nog naar mogelijke landelijke trends die invloed hebben op onze
samenwerkingsbehoefte. De ontwikkelingen gaan snel, som razendsnel. Een aantal ontwikkelingen
maakt, dat we scherp op de wind moeten varen om ervoor te zorgen dat de kracht van Etten-Leur
behouden blijft.
We hebben gekeken welke twee maatschappelijke trends de meeste invloed hebben op de wijze
waarop wij samenwerken. Dit is in de eerste plaats de mate van onze bestuurskracht. Welke taken
hebben wij als gemeente? Hoe is de participatie vanuit de gemeente in ons democratische bestel?
Hoe sterk is het bestuur? In de tweede plaats gaat het om de hoeveelheid middelen die we als
gemeente tot onze beschikking hebben. Deze twee aspecten bepalen onze positie als gemeente in de
10

regio en onze behoefte aan samenwerking. De twee aspecten zijn afgezet in een matrix en tonen zo
als het ware vier scenario’s.
Figuur 1: Voorbeeld van vier scenario’s op de pijlers beschikbaarheid middelen en mate van bestuurskracht.

Hoge bestuurskracht

Onvoldoende
middelen

Voldoende
middelen

Lage bestuurskracht
Werken met scenario’s kan helderheid geven in wat ontwikkelingen kunnen betekenen voor de
regionale samenwerking. Economische ontwikkeling, maatschappelijke stabiliteit en bestuurskracht
zijn daarbij belangrijke pijlers. Zo zal bij een verder krimpende economie en een instabiele
samenleving een stabiel bestuur van groot belang zijn. Een stabiel bestuur kan ook eventuele
hulpvragen van omliggende gemeenten aan. Blijf het bestuur niet stabiel en sterk in deze situatie,
dan gaat de kwaliteit sterk achteruit, ontstaat verdere verharding in de samenleving en is de
gemeente overgeleverd aan hogere overheden. Deze scenario’s zijn van belang om de
richtinggevende uitspraken in het volgende hoofdstuk vorm te geven. Zij maken onze mogelijkheden
in verschillende situaties inzichtelijk. Bij de verdere uitwerking zullen zij dan ook een rol blijven
spelen.
We bevinden ons nu in een situatie van dalende (financiële) middelen en stabiele bestuurskracht. Dit
vraagt om een slim en sterk bestuur, dat zelfstandig wil blijven en om creativiteit van de ambtelijke
organisatie. Uitgaande van dit scenario zijn de richtinggevende uitspraken geformuleerd.
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6. Richtinggevende uitspraken
Etten-Leur ziet zichzelf als een krachtige entiteit, wil zelf regie voeren over de samenwerking
(-s verbanden) en zoekt de ruimte om daarin te handelen. Zelfstandigheid van de gemeente is
uitgangspunt.
Drie niveaus van samenwerking
We geven de samenwerkingsvorm op drie niveaus weer, namelijk op strategisch, tactisch en
operationeel niveau:
Op strategisch niveau werk Etten-Leur samen in de samenstelling van de Regio West-Brabant
(RWB). Dit samenwerkingsverband is een juridische entiteit, namelijk een Gemeenschappelijke
Regeling. Etten-Leur benadrukt dat de focus van de RWB met name gericht moet zijn op strategische
projecten op West-Brabantse schaal. De rol en taak van de RWB moet bestaan uit behartigen van de
gemeenschappelijke belangen op basis van de strategische agenda (lobby), het uitvoeren van deze
agenda, het verbinden van gemeenten bij gemeenschappelijke vraagstukken en het volgen van
(externe) subsidiestromen.
Op tactisch niveau werkt Etten-Leur samen in de samenstelling van de Baroniesteden Breda,
Oosterhout, Moerdijk en Etten-Leur. Hier is geen sprake van een juridisch entiteit. In de stedelijke
driehoek van de Baronie kunnen deze gemeenten op tactisch niveau afstemmen en samen
optrekken. Beleidsonderwerpen zoals duurzaamheid, economie, wonen, onderwijs, cultuur, sport en
recreatie strekken zich uit over dit stedelijk gebied. Gezien de stromen in de regio van en naar Breda
ligt tactische samenwerking in Baronie-verband voor de hand.
Op operationeel niveau werkt Etten-Leur samen in de samenstelling van D6: Roosendaal, Rucphen,
Zundert, Halderberge, Moerdijk en Etten-Leur. Netwerkregie2 is het uitgangspunt voor deze
samenwerking. Deze vorm van samenwerking kent geen aparte juridisch entiteit. Het geheel aan
samenwerkingen waaraan D6 deelnemen, zien we als het netwerk. Dit netwerk kan groeien, zowel
qua aantal taken waarop wordt samengewerkt als qua aantal gemeenten binnen D6 dat bij
verschillende taken meedoet. De gezamenlijkheid van ’De zes’ gaat met name over de manier
waarop ‘De zes’ met samenwerking in de regio omgaan. D6 verkennen de mogelijkheden op het
gebied van HRM, Juridische zaken, Financiën, VTH- taken (Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving), Ruimtelijke Ontwikkeling (met name het opstellen van bestemmingsplannen) en het
openbaar gebied. Het gezamenlijk opstellen of afstemmen van beleid wordt afgewogen tegen de
voordelen die te behalen zijn uit de operationele samenwerking. Gezamenlijke uitvoering van zes
verschillende beleidsuitgangspunten beperkt de winst die te behalen is in de samenwerking.
Bestuurlijke kracht in GR-en
Etten-Leur is eigenaar en klant van een aantal bestaande Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en).
Daarom vindt Etten-Leur het belangrijk om voldoende grip te hebben op deze GR-en. In
samenwerking met D6 wordt gekeken hoe we samen de bestuurlijke kracht ten opzichte van de GR2

Netwerkregie bestaat uit het inzichtelijk maken van het netwerk, het stimuleren van samenwerking van
onderop, het zorgen voor de juiste randvoorwaarden en het weghalen van belemmeringen. Het gaat om een
meer flexibele manier van samenwerken, waarbij de kracht ontstaat doordat er een veelheid aan verbindingen
groeit.
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en kunnen verbeteren. De zes gemeenten zijn vaak mede-eigenaar van dezelfde Gemeenschappelijke
Regelingen, bijvoorbeeld de GGD, de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) en de
Regio West-Brabant (RWB). Elke gemeente werkt zelf aan de voorbereiding van
bestuursvergaderingen, maar bijvoorbeeld ook aan zienswijzen bij begrotingen van deze GR-en. Door
daarin meer met elkaar op te trekken, de voorbereidingen samen op te pakken of de taken te
verdelen, kunnen de zes gemeenten hierin efficiënter maar ook effectiever zijn. Hoe dat het beste
kan, wordt verkend. Dat geldt ook voor andere dan de hier genoemde regelingen. De deelname aan
het werkplein Hart van West-Brabant, dat sinds 1 januari 2015 als GR is gestart, wordt ook op deze
manier bekeken. De zes willen de aansturing van deze GR meteen goed en vooral gezamenlijk
vormgeven.
Figuur 2: Richtinggevende uitspraken gemeente Etten-Leur grafisch weergegeven.

RWB

Strategisch

Baronie
Tactisch

D6
Operationeel

Congruentie3: verschil tussen verplichte en vrijwillige aangegane samenwerking
Etten-Leur respecteert de huidige bestaande verplichte samenwerkingsverbanden en accepteert dat
daarin op dit moment samengewerkt wordt in verschillende samenstellingen of combinaties van
gemeenten. Het gaat hier dan om samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio, de GGD en de
OMWB, maar ook om bijvoorbeeld de samenwerking op het gebied van jeugdzorg die nu door 9
3

Congruentie betekent hier samenwerken op verschillende gebieden in dezelfde samenstelling of combinatie
van gemeenten.
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gemeenten wordt uitgevoerd (D6+De Brabantse Wal: Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Roosendaal,
Moerdijk, Halderberge, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) en de Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB) waaraan 10 gemeenten (Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur,
Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht, Dongen en Moerdijk) en het Waterschap
Brabantse Delta deelnemen.
Etten-Leur streeft naar congruentie als het gaat om vrijwillig aangegane samenwerkingsverbanden.
Bij nieuwe ontwikkelingen die leiden tot vrijwillige samenwerkingsverbanden gebruikt Etten-Leur de
criteria uit de visie om te toetsen of Etten-Leur de samenwerking aangaat. Afhankelijk van het niveau
van gewenste samenwerking (strategisch, tactisch of operationeel) kijkt Etten-Leur vervolgens naar
D6 en/of de Baronie of samenwerking vormgegeven kan worden.
De strategie
Etten-Leur kiest in regionale samenwerking voor een ontwikkelstrategie. Dat betekent dat we stap
voor stap de vormen van regionale samenwerking verder ontwikkelen. De scenario’s bieden ons
inzicht in mogelijke en wenselijke stappen. Bij elke stap keren we weer terug naar de toegevoegde
waarde aan de samenleving en waar we in geloven, namelijk de krachtige entiteit die we willen zijn in
de regio uitgaande van de drie belangrijkste criteria: kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en
kostenbeheersing.
Tot slot: richtinggevende uitspraken als startschot
De Visie op regionale samenwerking is vastgesteld in februari 2014. In het beleidskader 2014-2018
dat in juni/juli 2015 formeel wordt vastgesteld, zijn de beleidsuitgangspunten vastgelegd. En in dit
document is de uitwerking daarvan op genomen in de vorm van richtinggevende uitspraken.
De richtinggevende uitspraken vormen het startschot van de verdere uitvoering. De dynamische
omgeving liet al zien dat het belangrijk is en blijft om de strategie te blijven volgen. Nadere
verkenningen van operationele samenwerking in D6-verband en tactische samenwerking met de
Baronie-steden vinden op dit moment plaats. Daarnaast zet Etten-Leur in op het vergroten van de
grip op alle regionale samenwerkingsverbanden. Daarvoor worden de spelregels van de nota
verbonden partijen nader ingevuld, indien mogelijk in D6-verband. De verkenning daarvoor vindt in
het tweede kwartaal 2015 plaats. De nota verbonden partijen wordt ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden in juni/juli 2015.
De gemeenteraad heeft het college met deze uitspraken voldoende richting gegeven om hier de
juiste initiatieven in te nemen. Het blijft belangrijk om elkaar goed te informeren over wat er gebeurt
op het gebied van regionale samenwerking. In het algemeen zal het college de gemeenteraad via het
Raadsplatform Regionale samenwerking en minimaal eens per jaar door middel van een
themabijeenkomst bijpraten over actuele ontwikkelingen. Meer specifiek wordt de gemeenteraad
door het college tijdig geïnformeerd over de resultaten van verkenningen en andere concrete
resultaten van de uitvoering van deze richtinggevende uitspraken.
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Bijlage 1 Criteria gemeente Etten-Leur
Kwaliteitsverbetering
Er ontstaat deskundigheid en beleidskracht door bundeling van ervaring en kennis. Duidelijkheid en
vereenvoudiging voor de burgers. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor het oppakken van
gedecentraliseerde taken.

Gelijkwaardige partners
Etten-Leur werkt samen als er sprake is van geven en nemen. De term gelijkwaardigheid zit hem niet
zozeer in de grootte van de partner, maar wel op de inhoud. Alle partners moeten brengen en halen.
Bij alleen halen zonder iets te brengen is geen sprake van gelijkwaardigheid.

Samenwerken binnen de regio West-Brabant
Etten-Leur wil gebruik maken van het netwerk van partners in de regio West-Brabant. Daarbij houdt
Etten-Leur de mogelijkheid open om met alle mogelijke partners binnen de regio samenwerking aan
te gaan. Op het moment dat nieuwe partners op de rem trappen, staat het uitgangspunt dat onze
inwoners, bedrijven en instellingen goed bediend moeten worden centraal.

Cultuur
Van buiten naar binnen denken. Open en transparant. Innovatief en ondernemend. Flexibel en
klantgericht. Verbindend besturen. Deze Etten-Leurse cultuur, zowel ambtelijk als politiek/bestuurlijk
moet in de beleidsvorming gewaarborgd blijven.

Gezamenlijk belang
Het delen van de schil en het vruchtvlees. Het is belangrijk om een gemeenschappelijk beeld te
ontwikkelen bij de vastgestelde samenwerkingsdoelen. Hierbij is een inhoudelijke verbinding en
vertrouwen cruciaal. Het draait soms om wat geven en nemen om te komen tot een gezamenlijk
beoogd resultaat en dit houdt in dat verantwoordelijkheden over en weer gedeeld en gepakt
worden.

Toegevoegde waarde
Bij nieuwe samenwerkingsverbanden is een gezamenlijke overtuiging van alle partners dat de
samenwerking iets oplevert de meest essentiële voorwaarden voor succes. De toegevoegde waarde
kan op het kwalitatieve en of financieel vlak, het vergroten van de effectiviteit/efficiency en of met
het verhogen van de slagkracht zijn.

Betrokken / vertrouwen
Er is sprake van een goede onderlinge relatie. We hebben iets voor elkaar over. De samenwerking
komt tot stand omdat we ervoor kiezen. Er is sprake van commitment om de samenwerking
succesvol te laten zijn. Het willen werken naar de stip op de horizon is bij alle partners noodzakelijk.
Als deze houding ontbreekt, wordt het lastig om de samenwerking in stand te houden.

Stuurbaar
Dit heeft te maken met de mate van beheersen en sturen op resultaat. Dat is o.a. afhankelijk van:
goed voorbereiden, scheiding rol opdrachtgever versus opdrachtnemer, duidelijke
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besluitvormingsstructuur, helder vastgelegde governance, behapbare hoeveelheid partners en een
passende schaalgrootte passend bij de inhoud van de materie.

Loslaten
De gemeente vertrouwt op de eigen kracht en het netwerk van de samenwerkingspartner. We
hebben vertrouwen om los te laten. De “wat” vraag wordt ingevuld door de gemeenteraad. De “hoe”
vraag wordt ingevuld door het college en de ambtelijke organisatie. Met behoud van democratische
legitimering en het uitvoeren op afstand.
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Bijlage!2:!Kaarten!bewegingen!van!en!naar!EttenGLeur!!(Tordoir)!
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Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir
Brabantse)Netwerken:"intergemeentelijke"verplaatsingen"van"burgers"
"
Toelichting"van"de"kaarten"voor"gebruikers"

"
Hoe"bewegen"burgers"in"Noord;Brabant"zich,"voor"werk,"winkelen,"onderwijs,"recreatie,"zorg"en"
sociale"contacten?"Wat"betekenen"die"bewegingen"voor"samenhang"tussen"gemeenten"in"het"
verband"van"streken,"stadsregio’s"en"nationale"netwerken?"Om"daar"zicht"op"te"krijgen"heeft"
provincie"Noord;Brabant"het"onderzoek"Brabantse)Netwerken"laten"uitvoeren"door"Ruimtelijk"
Economisch"Atelier"Tordoir."Het"onderzoeksrapport"kan"worden"gedownload"op"deze"site:"
http://www.brabant.nl/onderzoeknetwerken.""
"
Onderdeel"van"het"onderzoek"zijn"kaarten"die"voor"Brabantse"gemeenten"de"ingaande"en"
uitgaande"dagelijkse"verplaatsingen"weergeven,"vanuit"en"naar"andere"gemeenten"in"Nederland."
De"kaarten"zijn"gebaseerd"op"meerjarige"data"van"het"Centraal"Bureau"van"de"Statistiek*.""
Per"gemeente"is"voor"verschillende"verplaatsingsmotieven"de"volgende"kaartenset"beschikbaar:"
"
; Gemeente"als"bestemming:"dagelijkse"verplaatsingen"naar"de"gemeente"vanuit"andere"
gemeenten"(gemiddelde"in"de"periode"‘99;‘09)"
; Gemeente"als"herkomstgebied:"dagelijkse"verplaatsingen"vanuit"de"gemeente"naar"andere"
gemeenten"(gemiddelde"in"de"periode"‘99;‘09)""
; Groei"of"krimp"van"dagelijkse"verplaatsingen"naar"de"gemeente"in"de"afgelopen"decennia"
(verschil"in"gemiddelde"tussen"de"periodes"’85;’98"en"’99;’09)"
; Groei"of"krimp"van"dagelijkse"verplaatsingen"vanuit"de"gemeente"in"de"afgelopen"
decennia"(verschil"in"gemiddelde"tussen"de"periodes"’85;’98"en"’99;’09)"
"
De"kaarten"tonen"wat"voor"de"gemeentelijke"samenleving,"voorzieningen"en"bedrijvigheid"de"
meest"relevante"geografische"omgeving"is"en"hoe"die"omgeving"zich"heeft"ontwikkeld."Voor"
gemeenten"is"deze"informatie"nuttig"in"het"kader"van"beleidsmatige"samenwerking"met"andere"
gemeenten,"op"het"vlak"van"de"arbeidsmarkt,"wonen,"voorzieningen"en"bereikbaarheid."Immers"
de"gemeenten"functioneren"in"netwerken."Deze"netwerken"worden"zichtbaar"als"de"beweging"van"
burgers"wordt"gevolgd"over"de"gemeentegrenzen"heen."De"kaarten"tonen"die"bewegingen"en"
daarmee"het"netwerk."""
"
Nota%Bene:)de)voor)het)onderzoek)gebruikte)databestanden)betreffen)steekproeven.)Alleen)de)
statistisch)betrouwbare)gemiddelde)verplaatsingen)zijn)weergegeven,)waarbij)individuele)
verplaatsingen)nimmer)herkenbaar)in)of)afleidbaar)uit)de)gegevens)zijn.)Er)is)dus)een)drempel,)die)
doorgaans)(niet)altijd))ligt)op)circa)honderd)verplaatsingen)per)dag.)HerkomstC)en)
bestemmingsgemeenten)die)onder)die)drempel)vallen)zijn)niet)weergegeven,)maar)dat)wil)dus)niet)
zeggen)dat)er)geen)verplaatsingen)zijn!))
"
Bij"interpretatie"en"gebruik"van"de"kaarten"voor"gemeentelijk"(beleids;)onderzoek"en"voor"
vragen"in"het"kader"van"Veerkrachtig"Bestuur"wordt"geadviseerd"om"kennis"te"nemen"van"het"
rapport"Brabantse)Netwerken"als"achtergrond."Dit"rapport"toont"hoe"en"waar"gemeenten"
onderdeel"zijn"van"een"breder"web."Ook"wordt"geadviseerd"om"naast"kaartensets"van"de"
gemeente"in"kwestie"ook"sets"van"andere"gemeenten,"waarmee"de"gemeente"relaties"heeft,"te"
betrekken"bij"een"analyse."Zo"ontstaat"een"rijker"beeld"van"de"relevante"omgeving"van"de"
gemeentelijke"samenleving.""

"
Voor"nadere"informatie"over"het"onderzoek"kunt"u"zich"wenden"tot"Mieke"Bonn"
(MBonn@Brabant.nl"/"073;681"2616)."

"
*"CBS:"Onderzoek"Verplaatsingsgedrag"1985;2003;""Mobiliteit"in"Nederland"2004;2009""

