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Raadsvergadering

Agendanummer

Onderwerp
Onderzoek- en ontwikkelfonds RWB

Steenbergen; 2 september 2014

Aan de raad,
1.
Inleiding
Per 1 januari 2008 is door het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant, kortweg RWB een
regiofonds in het leven geroepen ter realisering van projecten die deel uitmaken van de Strategische
Agenda voor West-Brabant. Het fonds is éénmalig gevoed met een bijdrage van 0 1,- per inwoner door de
deelnemende gemeenten en een bijdrage van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Bij aanvang
bevatte het fonds 0 1.400.000,-. Het fonds werd allereerst benut om visiestukken voor de RWB zelf te
maken in samenspraak met de partners in de regio. Vervolgens zijn door het dagelijks bestuur (DB) van
de RWB middelen uit het fonds beschikbaar gesteld om projecten mee te helpen ontwikkelen. Door de
diverse uitnamen uit het fonds resteert medio 2014 nog een bedrag van 0 470.000,-. Uitgaande van
eenzelfde uitnamepatroon in 2014 als in voorgaande jaren het geval was, zal het fonds eind 2014
nagenoeg leeg zijn.
2. Achtergrond
Aanvankelijk was de structurele voeding van het regiofonds onderdeel van de begroting 2015 van de
RWB. Conform de daartoe vastgestelde procedure werd de ontwerpbegroting 2015 voor zienswijze
voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zo ook aan u. Op verzoek van meerdere
gemeenten, waaronder onze gemeente, werd de structurele voeding van het regiofonds uit de voorstellen
aangaande de begroting 2014 gehaald met het verzoek om een en ander, separaat ter besluitvorming
aan de gemeenteraden voor te leggen.
3.
Overwegingen
Ook na het jaar 2014, wanneer de uitvoering van de Strategische Agenda verder haar beslag krijgt, zal er
behoefte zijn aan onderzoek- en ontwikkelgeld om initiatieven in de regio te ondersteunen. Het DB van de
RWB verzoekt uw instemming met een jaarlijkse voeding van het Ontwikkel- en Onderzoeksfonds,
gebaseerd op een bedrag van 0 0,65 per inwoner, zulks per ingang van 1 januari 2015.
Ook de provincies Noord-Brabant en Zeeland zullen gevraagd worden om een financiële bijdrage voor het
fonds, ook al investeren deze 2 provincies al in de Strategie Board (feitelijk onderdeel van de pijler
'economie'

Ter inzage ligt:

Het fonds is onderverdeeld in 4 pijlers; economie, ecologie, leefbaarheid en algemeen, dit teneinde de
toedeling van middelen uit het fonds te kunnen laten lopen langs de lijnen van deze vier pijlers. Bij een
jaarlijkse storting door de deelnemende gemeenten gebaseerd op 0 0,65 per inwoner ontstaat jaarlijks
een bedrag van C 450.000,- ten behoeve van onderzoek- en ontwikkeling. Voor economie is dat
0 150.000,- en voor ecologie en leefbaarheid C 75.000,-. Voor 'algemeen' resteert dan C 150.000,-.
Het DB van de RWD heeft een 4-tal randvoorwaarden opgesteld voor toekenning van bijdragen uit het
fonds:
1. Het te financieren onderwerp moet een rechtstreekse relatie hebben met de Strategische Agenda
West-Brabant en is met name bedoeld als onderzoek- en ontwikkelgeld. De bijdrage vanuit het
fonds is gericht op het aanjagen, ontwikkelen en/of initiëren van concrete projecten die de
doelstellingen van de Strategische Agenda West Brabant mee helpen realiseren.
2. De verdeling per pijler is indicatief. Op basis van binnenkomst en het daar onderliggende
bestuursvoorstel worden verzoeken beoordeeld door het DB. De onderbouwing voor de
toekenning van bijdragen uit het fonds zal iedere keer gebeuren in het betreffende
projectvoorstel. In de begroting 2015 is het dus niet mogelijk om die onderbouwing voor de output
al te geven, omdat men niet weet welke projecten er zich zullen aandienen. De beoordeling
gebeurt langs de randvoorwaarden die in deze paragraaf geformuleerd zijn, met name zoals
hierboven aangeven onder 1. Het DB zal die randvoorwaarden iedere keer toetsen en aan de
hand van die afweging een besluit nemen.
3. Het DB is gemachtigd te besluiten over bijdragen uit het fonds. Verantwoording aan het algemeen
bestuur (AB) vindt jaarlijks (of op verzoek tussentijds) plaats via de bestuursrapportages en de
jaarrekening.
4. Totdat de subsidieverordening door het AB is vastgesteld (naar verwachting 2 helft 2014) worden
aan de toegekende bijdragen de voorwaarden die het REAP hanteert van overeenkomstige
toepassing verklaard. Daarmee worden partijen o.a. verplicht om over de besteding van de
bijdrage te rapporteren.
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Uitgangspunt is dat de 19 gemeenten van mening blijven dat via een regiofonds bij de RWB initiatieven
die kunnen leiden tot belangwekkende projecten voor West-Brabant en die passen in de Strategische
Agenda West-Brabant, ondersteund kunnen worden met een publieke onderzoek- en ontwikkelbijdrage.
De realisering van betreffende projecten zelf moet een financiering hebben die buitten het fonds ligt. Het
regiofonds bevat dus publieke onderzoeks- en ontwikkelingsgelden.
Ontwikkeling en onderzoek ter stimulering of realisatie van projecten die bijdragen aan de uitvoering van
de Strategische Agenda West Brabant dragen direct of indirect ook bij aan de verdere ontwikkeling van
onze gemeente op het gebied van economie, ecologie en leefbaarheid.
4. Middelen
Bij het opstellen van de conceptbegroting voor 2015 was door ons al rekening gehouden met een
structurele voeding vanaf 2015 van wat het aanvankelijk het Regiofonds werd genoemd met een bedrag
gebaseerd op C 1,- per inwoner. Het blijkt thans niet nodig te zijn jaarlijks meer dan 0 0,65 per inwoner bij
te dragen.
5. Risico's
Niet instemmen met een structurele voeding van het fonds impliceert feitelijk het opheffen ervan. Dat zou
met zich meebrengen dat voor iedere onderzoeks- of ontwikkelbesluit separaat door de RWB verzoeken
om gemeentelijke bijdragen zullen worden gedaan. Het is evident dat dit de slagkracht van de RWB en
daarmee de ontwikkeling van de regio, ernstig zal belemmeren.
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6. Communicatie/Aanpak
Het DB van de RWB wil graag uiterlijk op 15 november van ons vernemen welk besluit uw raad heeft
genomen aangaande een structurele voeding van het Ontwikkel- en Onderzoeksfonds. Op basis daarvan
kan de RWB op 10 december besluiten over het al dan niet structureel maken van de gemeentelijke
bijdrage aan het fonds.
7.
Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met de vorming van een onderzoeks- en ontwikkelfonds, ook wel
genoemd Regiofonds RWB en daartoe vanaf 2015 jaarlijks een gemeentelijke bijdrage aan de RWB van
C 0,65 per inwoner op te nemen in de gemeentebegroting.
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