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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In het afgelopen jaar heeft de Regio West-Brabant (hierna RWB) zich gebogen over de actualisering van 
de Strategische Agenda. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 23 september 2014 is naar voren gekomen 
dat er vooral behoefte bestaat aan het meer focus aanbrengen op de activiteiten binnen de drie 
kernthema's. Hierna is ook nog overleg geweest met het bedrijfsleven en het onderwijs en is er nog een 
raadsledenbijeenkomst gehouden op 28 oktober 2014. Tot 31 januari 2015 bestaat de mogelijkheid 
zienswijzen in te brengen ten aanzien van deze actualisatie. Mede om die reden, maar zeker ook om een 
totaal beeld te geven van waar de regio (voor ons) mee bezig is, achten wij het van belang goed op de 
hoogte te zijn wat de activiteiten van de Regio binnen deze pijlers zijn. 

2. Achtergrond 
De Strategische Agenda 2012-2020 is de leidraad voor het handelen van de RWB. Nu is het moment 
aangebroken om de vele activiteiten die in het huidige Uitvoeringsprogramma benoemd zijn tegen het 
licht te houden van de recente ontwikkelingen en nieuwe trends, en van daaruit tot een samenhangend, 
doelgericht pakket van breed gedragen West-Brabantse acties te komen. Het Visiedeel van de 
Strategische Agenda uit 2013 en de daarin beschreven ambitie en principes voor samenwerking zijn en 
blijven actueel: Strategische positionering en belangenbehartiging zijn de twee verbindende opgaven 
waarop partijen in West-Brabant zich verbonden weten. Hoe kunnen we onze ligging zo optimaal 
benutten en hoe beïnvloeden we degenen die voor ons, maar ook over ons belangrijke besluiten nemen. 
West-Brabant staat niet op zich. Veel vraagstukken en opgaven gaan buiten onze regiogrenzen. 
Samenwerken is in alle regiogrenzen nodig. De Strategische Agenda is vooral gebaseerd op de drie 
pijlers Economie, Ecologie en Leefbaarheid. 

3. Overwegingen 
Om de overweging te kunnen maken of er zienswijzen moeten worden ingebracht ten aanzien van de 
actualisering is het van belang te weten wat de thema's zijn waarover deze actualisering gaat. 
Om het overzichtelijk te houden hebben we de onderwerpen gerangschikt per pijler: 

1. Economie 
De regio West Brabant (hierna:RWB) heeft onderzoek gedaan in welke sector de meest toegevoegde 
waarde in de regio West- (en Midden-) Brabant wordt gegenereerd. Uit het onderzoek (bron: 
Valueport 2014) blijkt dat agrofood een sector met een hoge toegevoegde waarde is. 
Daarnaast wordt de maakindustrie bestempeld als zeer belangrijke economie in de regio. 
De drie speerpunten, waaronder Biobased Economy, bieden mogelijkheden tot cross-overs met 
sterke sectoren om het economisch aandeel West-Brabant voor BV Nederland te vergroten. De maak 
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industrie moet de transitie maken naar een 'moderne maakindustrie' waarbij een circulaire economie 
leidend is. De analyse van de RWB biedt veel mogelijkheden en voor onze gemeente een positie als 
een potentieel belangrijke partner. De gemeente - als een na grootste gemeente qua oppervlak in 
Noord Brabant - biedt plaats aan een groot aantal agrarische ondernemingen en heeft met het Agro 
Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFC) een hoogwaardige vestigingslocatie voor agrofood en 
biobased gerelateerde ondernemingen. Cross-overs zijn eenvoudig te maken in ons gebied. 

Extra aandacht voor moderne maakindustrie 
Voorgesteld wordt, door de RWB, om de industrie in het economisch beleid een meer prominente rol 
te geven, waarbij de drie topsectoren in de regio een cross-over moeten maken met de sectoren met 
de meest toegevoegde waarde in de regio (o.a. agrofood). Dit moet resulteren tot het vergroten van 
het aantal banen en het versterken van de 'kurk' waar de West-Brabantse economie op drijft. Als 
gevolg daarvan zal de totale economie en de inwoners van de regio hiervan profiteren. Nadrukkelijk 
wordt de koppeling met de koepelvisie en aanpak van de Strategie Board Delta Region gelegd. 
Daarnaast is behoefte om meer in te steken op ondersteuning op agrofood, High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) en chemie Diverse acties en maatregelen zijn hiervoor vereist. Hierna wordt van 
de accenten Economie het belang voor Steenbergen nagegaan: 

Het stimuleren van de verduurzaming van de industrie c.q. het maximaal faciliteren van de 
biobased economy 

o Steenbergen heeft met het AFC een toplocatie op het gebied van biobased/ agrofood. De 
inzet van de RWB om in de regio de verduurzaming van de industrie en daarmee 
maximaal in te zetten op de biobased economy zal direct en indirect positieve gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling en innovatie kansen van het AFC gebied en de agrarische 
sector. 

o Als gemeente moeten we een dergelijke inzet van de RWB onderschrijven en als 
onderdeel hiervan onze bijdrage leveren wanneer gewenst en daarmee als facilitator te 
participeren in deze strategische keuze. 

Versterken van de industrial services: logistiek, maintenance S creatieve industrie 
o Binnen de gemeente Steenbergen is dit onderwerp minder van belang. Logistiek als 

topsector wordt door de gemeenten Moerdijk (Logistiek Park Moerdijk) en Roosendaal 
(Borchwerf) omarmd. Met de opening van de A4 is de gemeente Steenbergen als locatie 
interessanter geworden voor de sector logistiek. Dit kan in meer of mindere mate kansen 
bieden maar wordt niet gezien als speerpunt. De ontwikkeling van Aviolanda in 
Woensdrecht (maintenance) en logistiek in de omgeving (Bergen op Zoom, Roosendaal 
en Moerdijk) kan werkgelegenheid genereren, ook voor inwoners van Steenbergen. 

Versterken van het open innovatiesysteem voor de moderne maakindustrie 
o Voor dit accent moet gedacht worden aan onder andere een uitvoeringsprogramma voor 

de agrofood sector. Door zich als RWB sterk te maken voor een agrofood program ma en 
dit te realiseren zal het AFC-gebied en agrarische sector zonder twijfel hier deel van 
uitmaken. Als gemeente is het aan ons om zowel ambtelijk als bestuurlijk attent te zijn op 
de ontwikkelingen van dit programma. Dit is al gaande, 

o Dit accent kunnen we onderschrijven en we staan open om te ondersteunen bij het 
realiseren van het agrofoodprogramma en zijn attent op ontwikkelingen verbonden aan 
dit accent. 

Stimuleren van technisch onderwijs en ondernemerschap in op elkaar afgestemde 
lesprogramma's 

o RWB wilt een betere verbinding zoeken tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Vooral 
op het gebied van techniek en ondernemerschap zijn stappen te maken, terwijl hier in de 
toekomst vraag naar is op de arbeidsmarkt. Dat actief gewerkt wordt om een goede 
verbinding te leggen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs op regionaal niveau is voor 
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Steenbergen belangrijk. Steenbergen kan op de schaal van de gemeente hier niet op 
anticiperen. Het effect is hierbij klein terwijl de inzet en middelen hoog zijn. Door op de 
schaal van de regio initiatieven uit te zetten heeft ook Steenbergen hier profijt van. 
Studenten uit de gemeente worden opgeleid en klaargestoomd om op de arbeidsmarkt 
passend te zijn. Specifiek wordt de combinatie van techniek en ondernemerschap 
genoemd als onderwerp. Wellicht is aan te raden ook aandacht te hebben voor 
verbinding op het gebied van agrofood/ biobased economy. Avans hogeschool en 
hogeschool Zeeland hebben hun handen in een geslagen in het Center of Expertise 
Biobased Economy (COEBBE) en Wageningen Universiteit is sterk in dit 
onderzoeksgebied. De basis is er om de verbinding met de arbeidsmarkt te verbeteren 
en/of te versterken. 

o Het is volgens ons wenselijk om in een zienswijze het signaal af te geven dat het kansrijk 
is om naast de techniek en ondernemerschap ook in te zetten op agrofood en biobased 
economy, waarbij het besef is dat hier al initiatieven lopen maar dat het effect vergroot 
kan worden wanneer RWB hier (nog meer) oog voor heeft. Hier is volgens ons een "quick 
win" te halen, zeker gezien de uitkomsten van het rapport 'Valueport 2014' en voorts 
blijkend uit de gewenste inzet op de moderne maakindustrie, de uitwerking van een 
agrofoodprogramma en het toekomstbeeld van de circulaire economie. 

Connectiviteit als basisvoorwaarde voor een goed functionerende economie zijn goede 
bereikbaarheid met goed functionerende multimodale netwerken en voorzieningen. 

o De overheid is op het gebied van bereikbaarheid, netwerken en voorzieningen een 
belangrijke factor en initiator. Bereikbaarheid van de regio is voor de economie van groot 
belang. Gemeente Steenbergen heeft met de A4 een sterke verbetering van haar 
bereikbaarheid verkregen. Met de binnenvaartkadereservering op het AFC kan dit 
bedrijventerrein in de nabije toekomst ook voor binnenvaart worden ontsloten. Inzet door 
de overheid, en daarmee de RWB is meer dan gewenst. De RWB is dé verbinder en 
initiator om bij de provincie en het Rijk knel- en verbeterpunten aan te dragen. 

Stimuleer het "on-brand" versterken van de sector vrijetijdseconomie (toerisme, cultuur en sport), 
o De regio wenst de 'brand' vrijetijdseconomie te stimuleren. Steenbergen maakt deel uit 

van netwerken als de Brabantse Wal, Waterpoort en de waterlinies. Dit zijn 
samenwerkingsverbanden die op deze schaal goed werkzaam zijn en waarbij de 
gemeente verbonden blijft bij de projecten. Afstemming en kennisdeling op grotere schaal 
wordt gestimuleerd, dit kan winst opleveren. Nadrukkelijk is het van belang de huidige 
initiatieven te handhaven en te koesteren. Als thema wordt aangedragen biobased in de 
vrijetijdseconomie. Het onderzoeken/ concretiseren van dit onderwerp kan waardevol 
zijn. Hiermee kunnen veel gemeente hun voordeel mee doen. Gemeente Steenbergen in 
samenwerking met Bergen op Zoom of Brabantse Wal is in potentie een gebied waarbij 
dit kan floreren. Afstemming en kennisdeling in de regio is dus wenselijk. Het is, zeker 
ook voor onze gemeente, zeer de moeite waard om te onderzoeken wat de potenties zijn 
van het thema Biobased in de vrijetijdseconomie. 

Versterking vestigingsklimaat in algemene zin. 
o Gemeente Steenbergen heeft met de opening van de A4 zijn vestigingsklimaat maximaal 

versterkt. Het betreft een breed en algemeen accent dat door de RWB in zijn rol is te 
onderschrijven. Het is goed dat de RWB hier een rol in speelt en participeert en op de 
schaal van de regio programma's en initiatieven uitwerkt. Gemeente Steenbergen kan 
haar initiatieven hieraan verbinden. 
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Ecologie 
Het accent voor deze pijler ligt op energietransitie. Energietransitie ziet op enerzijds het beperken 
van de vraag naar energie en anderzijds het opwekken van duurzame energie. 
In de eerste plaats denken wij dat Ingestemd kan worden met de aangebrachte focus op 
energietransitie als één van de drie prioritaire focusgebieden vanwege de voorzieningszekerheid, 
de verwachte prijsstijgingen en vanwege de milieu- en klimaatproblematiek. 
Anderzijds wordt onderschreven dat daarbij samenwerking tussen alle betrokkenen van 
doorslaggevend belang is en dat de Regio West Brabant in die samenwerking een en ander zal 
moeten gaan faciliteren en organiseren. Hieronder zal puntsgewijze worden ingegaan wat dit 
specifiek voor onze gemeente betekent: 

1. Energiebesparing 
o Met de VNG subsidie, die gezamenlijk door de West Brabantse gemeenten is 

aangevraagd en recentelijk is gehonoreerd, zullen lokale energie-initiatieven worden 
ondersteund bij het benaderen van particuliere woningeigenaren voor het verduurzamen 
van hun woningen. Steenbergen neemt deel aan de stuurgroep van dit initiatief. 
Daarnaast zal ook een digitaal Energieloket worden ingericht waar wij, omdat wij nu geen 
lokale energie initiatieven kennen, profijt van zullen hebben. 
Dit E-loket borgt de kennis en ervaring binnen het regionaal duurzaam netwerk. 
De subsidie zal ook worden gebruikt om een organisatie op te bouwen die er aan het eind 
van 2016 moet zijn, om de inzet op energiebesparing en -opwekking onder particuliere 
eigenaren voort te zetten zonder overheidsgelden. 

o RWB zet het Bouwberaad en het Platform Wonen West-Brabant in voor verduurzaming 
van de bestaande woningvoorraad. Alle bij de woningmarkt betrokken marktpartijen en 
gemeenten uit de regio West-Brabant zijn hierbij betrokken. 
Het Regionaal Platform Wonen (vertegenwoordiging van marktpartijen uit het 
Bouwberaad) adviseert de regio bij woononderwerpen, maar kan ook projecten 
oppakken, zodat er gezamenlijk met alle partijen vooruitgang geboekt kan worden. Op het 
moment is er vooral inzet op vraagstukken rondom het aansluiten van vraag en aanbod 
op de woningmarkt, met bijzondere aandacht voor onder andere levensloopbestendigheid 
en energieneutraliteit van woningen. 

o Het benutten van industriële restwarmte bij bedrijven. Het gaat dan om de grotere 
(zwaardere) industrieterreinen waar 'vraag en aanbod' bij elkaar kunnen worden 
gebracht, zoals op ons ADCWB. Concreet gaat het om het bij elkaar brengen van de 
grote(re) energiegebruikers met bedrijven die behoorlijke reststromen van 
productieprocessen (stoom, warmte, water) 'overhouden". De komende jaren wordt 
bekeken waar dit reëel mogelijk is. De rol van de RWB is hierbij faciliterend. De regio 
speelt een belangrijke rol in kennisoverdracht, vooral ook van eikaars initiatieven. 

2. Opschalen hernieuwbare energieopwekking 
o In de regio bestaan enkele initiatieven voor grootschalige zonparken. Binnen de regio 

volgen we deze ontwikkelingen. Op die manier kunnen we bezien of er mogelijkheden zijn 
voor nieuwe initiatieven. 

o Bio-energie. Het benutten van biomassa (zoals mestvergisters, slibvergisting, bijmenging 
brandstoffen) verdient veel meer aandacht. Betrokken partijen zijn gemeenten, provincie, 
ZLTO, natuurverenigingen. De RWB zal veel meer moeten doen aan dit thema. Denk 
vooral aan het opsporen van initiatieven, plannen stimuleren, partijen verbinden. Deze 
actie zal in 2015 opgestart worden. Er is binnen de gemeente Steenbergen een groot 
potentieel aan biomassa dat voor hernieuwbare energieopwekking gebruikt zou kunnen 
worden. 

3. Stimuleren decentrale duurzame energie 
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o De regio heeft in 2012 de provincie en het rijk het regionaal windaanbod gedaan dat ziet 
op het ontwikkelen van nieuwe windlocaties langs de A16 en het opwaarderen van 
bestaande locaties. In het aanbod om de capaciteit van bestaande windlocaties te 
vergroten zit ook het aandeel van de gemeente Steenbergen. 
De beoogde nieuwe locaties liggen op het grondgebied van de gemeenten Zundert, 
Breda, Moerdijk en Drimmelen. In 2015 zal het bestaande overleg geïntensiveerd worden. 

o Bij het opsporen, verzamelen en communiceren van bestaande "best practices" op het 
gebied van verduurzaming en vergroening bij bedrijven, onderwijsinstellingen, 
gemeenten, bouwpartijen, projectontwikkelaars, is het de gedachte binnen de regio om 
bijvoorbeeld de vijf beste voorbeelden van 'verduurzaming' en 'vergroening' binnen elke 
gemeente met elkaar te delen en dus te verbinden. Steenbergen heeft hier belang bij. 

o De regio wil ook zoeken naar en verbindingen leggen tussen en met partijen die op het 
gebied van energietransitie actief zijn of worden (bijvoorbeeld een woningcorporatie die 
een windmolen koopt). 

4. Mobiliteit en transport 
o Er is een regionale conceptvisie Duurzame mobiliteit. De insteek zal zijn: beperking van 

het aantal reiskilometers en een efficiëntere benutting van wegen en vervoersmiddelen 
(bevordering modal shift = verplaatsing van vervoersstromen van weg naar water en/of 
spoor). Mobiliteitsthema's als de aanpassing van de A58 en de aandacht voor modal shift 
uit de Strategische Agenda, en dan met name de inzet op de goederenspoorlijn Robel, de 
buisleidingenstraat en vervoer over water, kunnen in het uitvoeringsprogramma 
Duurzame mobiliteit opgenomen worden. Met het beoogde doel om West-Brabant 
duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden is ook de gemeente Steenbergen gediend. 

5. Arbeidsarranqementen rond werkgelegenheid en scholing 
o De Regio West-Brabant gaat via een Human Capital Roadmap inzicht geven in de 

gevolgen van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening voor 
de situatie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Een dergelijke roadmap zorgt ervoor 
dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk acties op gang kunnen brengen die 
zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

3. Leefbaarheid 

1. Woningbouwopgaven 
Het stimuleren van levensloopbestendige aanpassingen van het particuliere woningbezit en 
financierbaar maken. 

o Voor de gemeente heeft dit vooral nut vanuit een oogpunt van kennisuitwisseling. Als 
faciliterende gemeente ook: partijen bij elkaar brengen zoals in het regionale 
Bouwberaad. Beleidsafstemming kan maatwerk in de weg staan en heeft op dit punt 
dus niet veel toegevoegde waarde. Op dit punt verdient het aanbeveling om een 
zienswijze in te brengen. 

Het kwantitatief en kwalitatief in balans brengen van vraag en aanbod van de bestaande 
woningvoorraad en woningbouwopgaven aan de veranderende bevolkingssamenstelling (te 
veel eengezinswoningen en te weinig eenpersoonswooneenheden) en extra mu ra li sering van 
de zorg. 

o Voor ons is dit vooral van belang voor kennisuitwisseling. Beleidsafstemming heeft 
geen toegevoegde waarde vanwege de grote verschillen tussen de deelnemende 
gemeenten (en dus geringe samenhang). De woonsituatie in Werkendam, Breda of 
Baarle Nassau heeft totaal geen invloed op wat er in Steenbergen gebeurt en is ook 
wezenlijk anders. Met de Brabantse Walgemeenten werken we op dit moment al 
intensiever samen waar het betreft wonen en zorg. Zowel op het gebied van Wonen 
is er sprake van één overkoepelende woningstichting die in alle drie de gemeente 
actief is, namelijk Stadlander en een overkoepelende grote zorgpartij die in alle drie 
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de gemeenten actief is, namelijk Tante Louise Vivensis. (Beleidsmatige) 
samenwerking tussen de Brabantse Walgemeenten is daarom zeer nuttig, mede ook 
omdat deze drie gemeenten een samenhangend woongebied vormen waarbinnen 
verhuisbewegingen vrij frequent plaatsvinden. Ook dit punt kan meegenomen worden 
in een zienswijze. 

Het creëren van adequate huisvesting voor arbeidsmigranten. Opgaven agenderen tijdens 
Bouwberaad en Platform Regio West-brabant. 

o Afstemming van de afgesproken regionale huisvestingsopgave per gemeente is van 
belang om te voorkomen dat sommige gemeenten niets doen waar het betreft de 
opgave. Ook voor de afstemming van de extra huisvestingsopgave als gevolg van de 
komst van het AFC zijn concrete regionale afspraken van belang. Hierdoor kan het 
zogenaamde "waterbedeffect" worden voorkomen en wordt de opgave gelijkmatig 
over de gemeenten verdeeld. Bovendien is dit een belangrijk platform voor 
kennisuitwisseling. Zeker voor onze gemeente van groot belang dus. 

Bevorderen en faciliteren van projecten die leiden tot de aanleg van een regiodekkend 
glasvezelnetwerk. Regio is initiatiefnemer. 

o Voor onze gemeente is het zeer prettig om deel te kunnen nemen aan het 
gezamenlijke onderzoeksproject van de regio West-Brabant en Provincie Noord-
Brabant om burgers en bedrijven in het buitengebied aan te sluiten op breedband. 
Onze eerste focus ligt ook op het Breedbandfonds van de provincie Noord-Brabant. 
Daarnaast worden er verkennende gesprekken met diverse providers gevoerd over 
de mogelijkheden en randvoorwaarden om Steenbergen te "verglazen". Dit is ook van 
belang voor het glastuinbouwgebied Westland waar inmiddels ook een initiatief loopt. 

In 2014 en 2015 worden daar waar behoefte is aan aanvullende kleinschalige 
mobiliteitsoplossingen, burgerinitiatieven gefaciliteerd. RWB is infopunt, provincie 
(mede)financier); 

o Door kleinschalige mobiliteitsoplossingen te organiseren blijven de inwoners van de 
kernen van de gemeente Steenbergen de mogelijkheid behouden om zich buiten de 
kernen te begeven. We zien al jaren een afname van het aantal buslijnen en 
bushaltes. Zelfs een kern als Dinteloord wordt in de toekomst alleen buiten het dorp 
aangedaan. Dit betekent voor de gemeente een groter beroep op de deeltaxi. Dit 
heeft een kostopdrijvend effect voor de gemeente. Want onze inwoners hebben dan 
niet de beschikking over een bushalte op redelijke afstand van de woning. 

o De provincie maakt het op die manier (terugtrekking van het busvervoer) voor alle 
inwoners (maar met name jeugd en ouderen) lastig om mobiel te blijven en zich te 
verplaatsen. Het is ook in tegenspraak met de forse investering om de bushaltes aan 
te passen en gelijkvloerse bussen te laten rijden zodat iedereen weer gebruik kan 
maken van het openbaar vervoer. 

o Oftewel moeten we hier fors op investeren zodat de inwoners de kleinschalige 
oplossingen kunnen aanwenden voor aansluiting op het openbaar vervoer. Ofwel de 
Provincie moet meer buslijnen c.q. bushaltes bereikbaar houden voor onze inwoners. 
En ook de kleine kernen in de weekenden toegankelijk houden door het openbaar 
vervoer te stimuleren 

o De gemeente wil en kan aanhaken bij burgerinitiatieven om kleinschalige 
mobiliteitsoplossingen toe te passen. Wij zullen dan goed kijken waar wel eisen 
gesteld moeten worden in het kader van veiligheid maar verder zullen we dergelijke 
initiatieven vooral stimuleren. 

In 2016 vindt een vervoerskundig optimalisatieonderzoek plaats naar de vervoersstromen 
waarvoor gemeenten aan de lat staan (leerlingenvervoer, WSW-vervoer, Awbz-vervoer). 
(RWB is opdrachtgever); 
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o De uitkomst van het onderzoek kan er aan bijdragen dat doelgroepen meer met 
elkaar in contact komen doordat het vervoer gemengd uitgevoerd gaat worden. 
Doordat vervoerders op meer tijden hun bussen en auto's kunnen laten rijden, wordt 
het vervoer goedkoper. Hierdoor worden de kosten verminderd. Daarnaast is het 
belangrijk dat ingezet wordt op het gebruik van het openbaar vervoer en het eigen 
vervoer waar dit mogelijk is. Stimuleringsprojecten als maatjes in het openbaar 
vervoer zorgen ook voor een afname van het gebruik van de verschillende 
vervoersstromen. 

o Het is wenselijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, want het vervoer wordt steeds 
duurder. Deze middelen kunnen vervolgens niet ingezet worden in de ondersteuning 
van personen om hen zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. 

o Als gemeente moeten wij in ieder geval een vangnet organiseren zodat verschillende 
doelgroepen wel de juiste ondersteuning krijgen (dit moet je heel breed zien). Het 
vervoer is een voorwaarde voor deze personen om te kunnen participeren in de 
maatschappij. Daarvoor zal de gemeente dit ook moeten blijven faciliteren. 

2. Mee in de maatschappelijke transformatie 
Het bijdragen aan de doorontwikkeling van de lokaal/subregionaal vormgegeven transities 
naar transformatie op het gebied van zorg en ondersteuning. Het (gezamenlijk, met oog voor 
elkaar belangen) doorontwikkelen van de lokaal/subregionaal vormgegeven van transities 
naar transformatie van zorg en ondersteuning. Dit vereist samenwerking tussen gemeenten, 
zorgkantoor/zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties woningbouwcorporaties, 
zorg/welzijnaanbieders op lokaal, subregionaal en regionaal niveau. 
Zorgvernieuwing: tot eind 2014 loopt er in West-Brabant een landelijk gefinancierd 
experimentenprogramma regelarme transitie Awbz. Initiator zijn alle betrokken partijen. RWB 
organiseert gesprek over evaluatie en toekomst (bv. vermindering administratieve lasten, 
monitoring, benchmark); 

o Voor de gemeente Steenbergen betekent dit dat in de transitie Awbz er zo min 
mogelijk administratieve lasten zijn om de uitvoering van de WMO te realiseren. 
Ditzelfde geldt voor de transitie jeugd en participatie. De uitvoering van de WMO kan 
niet los worden gezien van de andere onderwerpen. Er zit overlap in en de gemeente 
moet zorgen voor een goede afstemming en uitvoering zodat zo min mogelijk dubbel 
werk gedaan wordt. Dit vereist vertrouwen in de partners. De gemeente zal meer op 
zoek gaan naar professioneel bondgenootschap, 

o Effectief ingerichte processen leiden ertoe dat de uitvoeringskosten van de WMO zo 
laag mogelijk zijn en budgetten zoveel mogelijk ingezet kunnen worden voor de zorg. 
Het is wenselijk om dit speerpunt voort te zetten in 2015 en 2016 omdat dan pas de 
effecten van alle nieuwe taken inzichtelijk worden in de praktijk, 

o Vanuit de faciliterende gemeente willen we het voor onszelf en de 
samenwerkingspartners en klanten zo eenvoudig mogelijk maken, 

o Voor onze gemeente is het niet noodzakelijk dat dit speerpunt nog langer wordt 
doorgezet. 

Samenwerking zorgverzekeraars: mogelijkheden zijn verkend, start gemaakt m.b.t. 
wijkverpleegkundige. Breda is trekker. (RWB faciliteert dit traject); 

o De gemeente moet investeren in de samenwerking met de wijkzuster als toegang tot 
het medisch domein en als signalerende van problemen in een vroegtijdig stadium. 
Wanneer de rol van de wijkzuster ten opzichte van de lokale toegang helder is, 
kunnen de gemeenten en zorgverzekeraar (als inkoper van de wijkzusterfunctie) 
overkoepelend hun beleid hierop afstemmen en zorgen voor een naadloze 
uitwisseling met elkaar. Hierbij is het belangrijk op erop te wijzen dat we niet starten 
vanuit een O-stadium. De wijkzuster werkt al in Steenbergen en heeft regelmatig 
contact met het loket Vraagwijzer. Er liggen alleen geen structurele afspraken onder 
zoals waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de wijkzuster maar net zo 
goed de WMO-consulent. 
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o Het is voor de gemeente belangrijk om in 2015 de afstemming tussen sociaal en 
medisch domein goed te monitoren zodat ook de grijze gebieden die ontstaan 
vanwege de nieuw wetgeving besproken gaan worden en de klant hiervan niet de 
dupe is/wordt. Door een goede samenwerking kan de overgang van lichte naar zware 
zorg en van zware naar lichte zorg goed handen en voeten gegeven worden, wat zou 
moeten leiden tot tevreden klanten. 

o Als faciliterende gemeente dienen we zorg te dragen voor duidelijke afspraken 
waarmee de mensen in het veld uit de voeten kunnen zonder alles vast te willen 
leggen met regels. Laat de professionals ook handelingsruimte houden binnen het 
kader en de mogelijkheden die er zijn. 

o Dit speerpunt moet zeker verder uitgewerkt worden, waarbij de lokale invulling 
belangrijk is. De regio kan een rol vervullen wanneer beleidsmatig zaken 
geconstateerd worden door diverse gemeenten en zorgverzekeraar en daar 
vervolgens de afstemming in coördineren. 

Kwetsbare ouderen. In 2014 wordt in het strategisch samenwerkingsverband "Verbonden in 
Zorg" door eerste lijn, huisartsen ziekenhuizen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
gemeenten gewerkt aan een projectvoorstel gericht op een beter afgestemde zorg voor 
kwetsbare ouderen. Uitgangspunt in de samenwerking is het principe van "shared savings". 
Initiator zijn partijen in het medisch domein, (binnen RWB-verband afstemming over de 
gemeentelijke inbreng); 

o Het is een goede zaak dat dit verder wordt ontwikkeld. Wel moet oog gehouden 
worden op de lokale ontwikkelingen en geen zaken van bovenaf opgelegd worden. In 
de Brabantse Wal wordt het project "Vroegsignalering kwetsbare ouderen" 
uitgevoerd. Dit past niet helemaal binnen dit traject vanwege het ontbreken van de 
schakel met het sociale domein. Echter de Brabantse Wal gemeenten hebben dit juist 
(het aanbrengen van de schakel met het sociale domein) juist als speerpunt laten 
benoemen. Het zou jammer zijn als dan gedwongen een ander traject gevolgd gaat 
worden, (staat ook haaks op de rol van faciliterende gemeente). Door dit soort 
trajecten kan vroegsignalering goed handen en voeten gegeven worden, waardoor 
inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met lichte vormen van 
ondersteuning. 

o Het is belangrijk om dit soort initiatieven te volgen en waar mogelijk de partners in het 
veld op te laten aanhaken. Het moet wel vanuit de partners komen waarbij de 
gemeente een stimulerende rol kan vervullen, 

o Als gemeente moeten we juist de verbinding leggen tussen de lokale ontwikkelingen 
en regionale ontwikkelingen. Het mag niet zo zijn dat wat lokaal wordt ontwikkeld en 
tot stand komt, overruled wordt door wat de regio vindt, 

o Het is belangrijk om dit soort trajecten te volgen maar ook vooral en met name te 
kijken wat er in de eigen gemeente gebeurt en ervoor te zorgen dat beiden (lokaal en 
regionaal) met elkaar verbonden worden. 

Afbouw intramurale capaciteit: in 2014/2015 werken zorgkantoor, zorgaanbieders, 
woningcorporaties en gemeenten aan subregionale capaciteitsplannen voor de intramurale 
voorzieningen. CZ is initiator. (RWB fungeert als scharnierpunt tussen de subregio's, CZ en 
het landelijk veld); 

o Door de afbouw van de intramurale capaciteit blijven onze oudere inwoners langer 
zelfstandig thuis wonen met een beroep op extramurale ondersteuning. Dit levert een 
grote vraag op naar ondersteuning vanuit de Wmo op diverse gebieden: hulp bij het 
huishouden, woningaanpassingen, vervoer, begeleiding. Daarnaast levert het een 
vraag op op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De woningen blijven langer 
bezet, waardoor doorstroming vertraagd dit kan tot een andere vraag naar woning 
leiden. 

o Het zorgt voor een grotere uitgave op het gebied van maarschappelijke 
ondersteuning die moeilijk is in te schatten op voorhand omdat cijfers niet eenvoudig 
zijn. 
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o Als gemeente is het belangrijk om te blijven monitoren wat dit voor effect heeft op 
onze kernen en de mogelijkheden te onderzoeken hoe wij de ondersteuning anders 
kunnen vormgeven. Om zo de druk op het budget te verminderen. Het is een 
gegeven dat er afbouw van de intramurale capaciteit komt, we zullen moeten zoeken 
naar oplossingen om onze inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen. 

o De gemeente zal het gesprek met de partners moeten aangaan om gezamenlijk tot 
oplossingen te komen waarbij nadrukkelijk naar de kracht van de markt (welzijn en 
zorg) gekeken moet worden om zaken verder uit te werken en te innoveren. 

Jeugdhulp. Al voor de jeugdtransitie in beeld kwam is in West-Brabant via een 
bestuursopdracht Jeugd (2011-2014), fors ingezet op versterking van het lokale preventieve 
beleid. Via RWB zijn hier omvangrijke subsidies voor verkregen en ingezet. Met de komst van 
de jeugdtransitie is de scope en ook de organisatie van de samenwerking veranderd. 
Evaluatie van de bestuursopdracht vindt momenteel plaats. Met de gemeenten 
samenwerkend in de jeugdhulpregio's zal besproken worden voor welke zaken West-Brabant 
het meest geëigende niveau is. 

o Het niveau van West-Brabant (9 gemeenten) is voor de jeugdhulp een uitstekende 
schaal om gezamenlijk in op te trekken. 

o Het is wenselijk om aan de hand van de evaluatie van de bestuursopdracht te bezien 
of er nog een vervolg dient te komen. 

Scharnierpunt: naast zorgvernieuwing, vermindering van administratieve lasten en 
afstemming zorgvastgoed, zijn "arbeidsmarktbeleid", "informatievoorziening" en "continuïteit 
zorg" landelijk als scharnierpunten benoemd, waarover op regionaal niveau tussen partijen 
uitgewisseld/afgestemd moet worden. Tevens schakelpunt tussen rijk en gemeenten. Het rijk 
betaalt (tijdelijk) een regionale secretaris Hervorming Langdurige Zorg, ondergebracht bij de 
RWB. Begin 2015 bezien of/hoe een dergelijke functie desgewenst gecontinueerd kan 
worden. 

o Door een regionale secretaris aan te wijzen, heeft de regio een aanspreekpunt die de 
contacten met het Rijk kan onderhouden. Voor een kleinere gemeente als 
Steenbergen kan hier voordeel uit gehaald worden, doordat informatie dan sneller 
doorgezet worden en vragen via de secretaris sneller beantwoord worden. Het is ook 
belangrijk voor de overal view vanwege de vele veranderingen en niet alleen in de 
Wmo maar ook de Wlz en WSW etc. een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de 
financiering van deze persoon. 

o Voor de gemeente Steenbergen kan dit veel input opleveren en gebruikt worden als 
schakelpunt tussen gemeenten en Rijk. De ingangen van de gemeente Steenbergen 
op rijksniveau zijn ambtelijk gezien wat beperkt. 

3. Overheidsparticipatie 
In 2014 heeft de VU in samenspraak met de West-Brabantse partijen binnen het 
experimentenprogramma een onderzoeksvoorstel gemaakt rondom de vraag: welke nieuwe 
sturings-, organisatie- en werkpraktijken ontwikkelen de deelnemende partijen rond de 
regelarme transitie in West-Brabant en wat betekenen deze voor de samenhang van 
voorzieningen en de positie van burgers? In najaar 2014 duidelijkheid over doorgang 
onderzoek. Uitwisseling ervaringen, goede voorbeelden, RWB organiseert. 

o Dit kan voor de gemeente Steenbergen bijdragen om de samenhang in welzijnswerk 
te versterken en kan duidelijkheid brengen in de veranderende rollen van 
deelnemende partijen in het voorliggende veld, de gemeente en de burger, 

o Dit is wenselijk omdat transformatie duidelijk een paradigmashift inhoudt, Zowel voor 
de inhoud van de materie, maar ook in de rollen van de betrokken partijen, 

o Als lokale overheid zijn we in staat om steunstructuren te faciliteren en waar nodig te 
regisseren. Kennisdeling en deskundigheidsbevordering zal ertoe bijdragen dat de 
beoogde transformatie versneld wordt en dat het bereiken van maatschappelijke 
effecten vergroot wordt. 
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4. Middelen 
Aan dit voorstel zijn geen rechtstreekse middelen verbonden. Per onderdeel staan de middelen voor dat 
onderdeel vermeld. 

5. Risico's 
geen. 

6. Communicatie/Aanpak 
Zienswijze versturen naar de Regio West-Brabant. 

7. Voorstel 

Ten aanzien van de actualisatie van de Strategische Agenda de volgende zienswijzen inbrengen; 

Pijler Economie: 

o Ondanks het besef dat op dit gebied al initiatieven lopen het signaal afgeven dat het 
kansrijk is om naast de techniek en ondernemerschap ook in te zetten op agrofood l 
biobased economy omdat het effect vergroot kan worden wanneer RWB hier (nog 
meer) oog voor heeft. 

O 

Pijler Leefbaarheid: 
o Naar onze mening is samenwerking op het gebied van het stimuleren van 

levensloopbestendige aanpassingen van het particuliere woningbezit een goede 
zaak, maar beleidsafstemming niet gewenst omdat dit, het vaak zo noodzakelijke, 
maatwerk in de weg kan staan. 

o Naar onze mening is het nuttig om kennis uit te wisselen, maar heeft 
beleidsafstemming op het gebied van kwantitatief en kwalitatief in balans brengen 
van vraag en aanbod van de bestaande woningvoorraad en woningbouwopgaven en 
extramuralisering van de zorg, op de schaal van de regio geen meerwaarde. 
Daarvoor is de regio te groot. Woningbouw in Werkendam heeft volgens ons 
bijvoorbeeld geen invloed op de woningbouw in Steenbergen of Woensdrecht. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretari de burgemeester 

CA 

j 
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