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Strategische Agenda 

Geacht college, 

De zienswijzen van de gemeenteraden en onze externe partners op het Visiedeel van de 
Strategische Agenda West-Brabant zijn vrijwel allemaal binnen. De teneur in al die zienswijzen 
is over de volle breedte positief. Met name de betrokkenheid van de raden en onze externe 
partners bij het proces wordt zeer op prijs gesteld. Onze externe partners geven aan het 
product dat voorligt ook te willen beschouwen als richtsnoer voor hun agenda. 

Het Dagelijks Bestuur bereidt nu de reactie op deze zienswijzen voor. Tijdens de vergadering 
op 18 november 2011 zal deze door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. Het DB-voorstel 
op deze zienswijzen zal het DB daarna voorleggen aan u als colleges van B&W en aan de 
externe partners. De planning is deze documenten uiterlijk 9 december aan u te versturen. Het 
db wil namelijk de DB-reactie op de zienswijzen ook besproken hebben in de 
Bestuurscommissies RWB, die op 6 en 7 december gepland staan. 

De oorspronkelijke planning richtte zich op vaststelling van het Visiedeel door het Algemeen 
Bestuur van de Regio West-Brabant op vrijdag 9 december. 
In nogal wat zienswijzen van de raden is bepleit om ook de reactie van het DB op de 
Zienswijzen met hun eigen college te kunnen bespreken. Om ruimte te geven aan deze 
betrokkenheid van de raden, heeft het DB besloten om het Visiedeel niet op 9 december ter 
besluitvorming aan het AB voor te leggen, maar op 15 februari 2012. 
Uiterlijk 20 januari 2012 wil het DB uw reactie op haar voorstel ontvangen om het AB het 
visiedeel, rekening houdend met uw opmerkingen, vast te kunnen laten stellen. Uw college 
heeft daardoor de tijd om tussen begin december 2011 en vrijdag 20 januari 2012 te bepalen op 
welke wijze u het DB-voorstel over de Zienswijzen met uw raad of raadscommissie wilt 
bespreken. Wij verzoeken u, gezien het strakke tijdschema, dit nu al binnen uw eigen gemeente 
te organiseren. 
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Tijdschema vaststelling Visiedeel Strategische Agenda West-Brabant: 
• 18 november 2011: DB stelt reactie op zienswijzen raden en externe partners vast' 
• 6 en 7 december 2011: bespreking db-voorstel behandeling zienswijzen in 

Bestuurscommissies; 
• 9 december 2011: toezending nota Reactie DB op zienswijzen aan de colleges en de 

externe partners; 
• 20 januari 2012: sluiting termijn reacties colleges en externe partners; 
• 15 februari 2012: vaststelling Visiedeel door Algemeen Bestuur. 

In veel zienswijzen valt te lezen dat met belangstelling uitgekeken wordt naar de 
Uitvoeringsagenda. Daaruit zal moeten blijken wie voor welke onderdelen bereid is de trekker te 
zijn om van daaruit met vertegenwoordigers van de andere twee O's tot realisering te komen. 

De drie O's hebben daarover op 5 oktober jl. een aantal werkafspraken gemaakt. Op 9 
november krijgt dat een vervolg. Uitkomst hiervan moet zijn dat er een fasering en daardoor 
prioritering ontstaat en helder wordt welke opgaven voorzien van middelen, op welk moment in 
uitvoering komen. 

Het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen zal naar verwachting eerste kwartaal 2012 
klaar zijn en dan ook via de colleges besproken kunnen worden met uw eigen raden of 
raadscommissie(s). 

Met vriendelijke groet, 
DagelijlfiS-Bestuur Regio West-Brabant tuur 

P.A.C.M. van der Velden 
Voorzitter 

ir. M.L.T. Dircks 
Secretaris 
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