
 

 

Zienswijze Veerkrachtig Bestuur 

Zelfstandig Steenbergen heeft Veerkracht. 

Van de Brabantse Wal gemeenten wordt een zienswijze verlangd op de Nota Veerkrachtig Bestuur in  

West-Brabant. De drie gemeenten willen samen komen tot een goede visie gericht op vooral 

bestuurlijke samenwerking. Daar onder liggend is het van belang dat ook ambtelijk afspraken worden 

gemaakt om de uitvoering daarvan mogelijk te maken en  te faciliteren. De nadruk ligt echter vooral op 

de bestuurlijke  kwaliteit en inzet. 

Dat betekent dat de drie gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen een echt 

gezamenlijk standpunt op hoofdlijnen moeten kunnen formuleren en vaststellen. Het rapport dat onder 

aanvoering van mevrouw Huibrechts-Schiedon op 20 maart 2013 reeds werd gepresenteerd in Etten-

Leur is een goede basis. Tot nu toe, april 2017, zijn het vooral de colleges van burgemeester en 

wethouders van de drie gemeenten geweest, die werk hebben gemaakt van de implementatie in de 

ambtelijke organisatie en de voorbereidingen hebben getroffen voor de bestuurlijke uitwerking. 

De raden zijn onlangs op 4 april 2017 voor de eerste keer gezamenlijk bij elkaar gekomen in Stadspaleis 

Het Markiezenhof om met elkaar de belangrijkste punten van overeenkomst te verkennen en een begin  

te maken van de implementatie. 

Om zover te komen is het van belang dat de raden steeds meer gericht op het einddoel met elkaar in 

gesprek blijven, waarbij het zinvol is dat de diverse politieke stromen een eenduidig standpunt in de 

discussie kunnen innemen. Niet wat verschillend is, maar juist wat ons bindt is de leidraad om tot een 

goed resultaat te komen. In dat verband is het nuttig en nodig dat na enkele vervolgsessies op het 

overleg in Bergen op Zoom een gezamenlijke informele raadsbijeenkomst wordt georganiseerd welke zal 

leiden tot een gezamenlijk door de griffies op te stellen raadsvoorstel dat vervolgens door de 

afzonderlijke raden, al of niet in gezamenlijkheid bij elkaar, kan worden aangenomen. Er dient ruimte te 

zijn voor elkaars meningen ook al wijken deze af. De mogelijkheid van amendering van dat raadsvoorstel 

biedt garantie op zorgvuldige besluitvorming. Juist als de politieke partijen in de raden die 

overeenstemming met elkaar hebben gezamenlijk een standpunt bepalen tot het niveau van de 

besluitvorming, is het mogelijk een volwaardig en gedragen raadsbesluit te nemen dat leidt tot optimale 

invulling van de intenties van het Rapport Veerkrachtig bestuur. Dat zal leiden tot een sterke regio 

Brabantse Wal, waarbij niet primair de lokale doelen altijd op de voorgrond staan, maar wanneer dat 

nodig is de gezamenlijke belangen. 

Wij stellen daarom voor om niet nu al tot  besluitvorming over te gaan, maar verzoeken de griffie om in 

overleg met de griffies van Bergen op Zoom en Woensdrecht de beraadslagingen en besluitvorming door 

de raden te bevorderen en verzoeken het college van burgemeester en wethouders dit te faciliteren. 

Steenbergen, 28 april 2017  
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