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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 20 maart j l . is het rapport "Veerkrachtig bestuur in West-Brabant" door de Adviescommissie 
Krachtig bestuur in Brabant aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en aan 
alle 18 West Brabantse gemeenten. In aansluiting op de regionale reactie geven wij in hierbij onze 
bevindingen. 

2. Achtergrond 
Wij zijn bijzonder blij met de positieve uitkomst van de SWOT- analyse voor onze gemeente. 
Ons college en uw raad werken op veel gebieden samen met andere gemeenten. Wij zetten duidelijk een 
stip aan de horizon ten aanzien van de samenwerking. Wij kiezen heel bewust onze partners en werken 
waar mogelijk samen met andere gemeenten. De keuze van de partners gebeurt op grond van efficiency, 
kwaliteit, inhoud en continuïteit. Dat kan ertoe leiden dat onze gemeente samenwerkt met drie, vier, 
negen of meerdere gemeenten 

3. Overwegingen 
Het in het rapport voorgestelde cluster, waarbij de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en 
Steenbergen gezamenlijk een krachtig cluster zouden vormen, is voor ons een logische. Wij werken op 
veel gebieden al samen en zien een duidelijke meerwaarde in deze samenwerking. 
Ten aanzien van de samenwerking in het voorgestelde cluster, zien wij wel een duidelijk verschil tussen 
de bestuurlijke en de ambtelijke poot. Voor ons is van wezenlijk belang dat wij dichtbij de burger staan en 
herkenbaar zijn en blijven voor diezelfde burger. De afstand tussen de burger en de 
volksvertegenwoordiger en bestuur dient zo klein mogelijk te blijven. 

4. Middelen, 5. Risico's en 6. Communicatie/Aanpak (Niet van toepassing) 

7. Voorstel 

Wij stellen u voor om onze reactie, zoals verwoord in deze nota, te onderschrijven. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris — de burgemeester 
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mr. J.tóCW.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 

Ter inzage ligt: 


