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Geacht college, 

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn net achter de rug. Wij 
wensen u veel succes met de mooie maar ook uitdagende taak te komen tot een 
breed gedragen college-akkoord. In dat perspectief vragen wij uw aandacht 
voor het volgende. 

In de provincie Noord-Brabant staan we samen en individueel voor grote 
maatschappelijke uitdagingen. De komende periode zullen forse veranderingen 
op de gemeenten afkomen. Denk bijvoorbeeld aan de drie decentralisaties in 
het sociale domein, de ruimtelijke opgaven in het kader van de 
landbouwtransitie en maatschappelijke veranderingen als gevolg van het sterk 
veranderende winkelaanbod en de demografie. Tegelijkertijd blijven we 
onverminderd ambitieus als het gaat om een Brabant waarin het ook voor een 
volgende generatie goed wonen, werken en recreëren is. Dit alles legt een grote 
druk op zowel het bestuur als het ambtelijk apparaat van elke gemeentelijke 
organisatie. 

Datum 

26 maart 2014 

Ons kenmerk 

3553333 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

M J J . van Osch 

Cluster 

Eenheid Bestuurlijke 

Organisatie en Toezicht 

Telefoon 

(073)681 20 98 

Fax 

Bij lage (n) 

1 

E-mail 

Mvosch@brabant.nl 

Bovenstaande illustreert meer dan ooit de noodzaak en urgentie van het traject 
'(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant' dat wij twee jaar geleden samen met de 
Vereniging van Brabantse Gemeenten zijn gestart. 

Het doel hiervan is kort, maar krachtig: 'de versterking van het vermogen van 
gemeenten om hun opgaven te realiseren'. 

In samenspel met Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Overige 
maatschappelijke organisaties (de 'vier O's') heeft dit geleid tot een eindrapport 
van de Commissie Huijbregts, onze reactie hierop en een aantal 
dialoogconferenties met gemeenten. In dit kader refereren wij in het bijzonder 
voor uw situatie aan het volgende. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OVfiets. 



Provincie Noord-Brabant 

Datum 

Wij hebben kennisgenomen van uw brief van 17 oktober 2013. In die brief 26 maart 2014 

onderstreept u het belang van samenwerking en de bindende kracht die ervan Ons kenmerk 

uitgaat. Daarnaast vraagt u specifieke aandacht voor de rol van de 3553333 

gemeenteraden bij intergemeentelijke samenwerking. 

Met uw inbreng en situatie gaan wij op de volgende manieren om: 

Allereerst zullen wij zoals eerder aangekondigd rond de zomer van 2014 
- samen met een vertegenwoordiging van de vier O's - komen tot een visie 
omtrent de inrichting van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. Wij denken 
hierbij aan een beknopt document met een aantal richtinggevende uitspraken 
over relevante thema's in het kader van (Veer)Krachtig Bestuur: deze thema's 
zijn wat ons betreft overigens zeer uiteenlopend, waarbij bijvoorbeeld gedacht 
kan worden aan: 

» de onderlinge verbanden tussen gemeenten en woonkernen op het 
gebied van wonen, werken, onderwijs, voorzieningen en recreëren; 

« het behoud van identiteit van lokale gemeenschappen; 
« de voor- en nadelen van ambtelijke fusies en samenwerkingsverbanden 
» de rol en invloed van een afzonderlijke gemeenteraad in 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
» de financiële positie en het financiële weerstandsvermogen van een 

gemeente. 

Daarnaast vormen bovengenoemde grote maatschappelijke uitdagingen (meer 
taken, minder geld), de totstandkoming van onze eigen visie over de bestuurlijke 
inrichting van Brabant en een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode voor ons 
aanleiding u te vragen de aanpak van (Veer)Krachtig Bestuur te verankeren in 
het komende bestuursakkoord van uw gemeente. 

De gemeente Steenbergen heeft in 2013 stilgestaan bij het thema 
bestuurskracht. In uw reactie geeft u aan intergemeentelijke samenwerking 
belangrijk te vinden en vraagt u om specifieke aandacht voor de rol van de 
gemeenteraden. In 2014 willen wij hierover graag met u en de regio in dialoog. 
De rol en positie van raadsleden zijn bij deze discussie van essentieel belang. 

In het licht van het bovenstaande vragen wij u daarnaast om, binnen een jaar 
na het aantreden van uw nieuwe college, te komen tot een bestuurlijk gedragen 
uitwerking met concrete doelstellingen over de toekomst van uw gemeente. Een 
betekenisvolle uitwerking gaat naar ons idee in op de thema's zoals genoemd in 
het ontwikkelkader zoals beschreven in onze brief van d.d. 10 december 2013 
en komt tot stand in samenspraak met de voor uw gemeente relevante vier O's. 
Relevant hierbij zijn de gemeentelijke uitdagingen op zowel strategisch, tactisch 
als operationeel niveau. Inhoud staat hierbij vanzelfsprekend voorop. De 
clustering van gemeenten zoals deze zich thans in de praktijk in West-Brabant 
aftekent vormt hierbij wat ons betreft een goed vertrekpunt. 



Provincie Noord-Brabant 

Voor het verkrijgen van een evenwichtig beeld vragen wij u hierbij het totale Datum 

spectrum aan mogelijkheden in ogenschouw te nemen, variërend van 26 maart 2014 

voortzetting van de huidige situatie tot en met bestuurlijke fusie. Het Ons kenmerk 

ontwikkelkader samenwerking en herindeling kan u bij het ontwikkelen van de 3553333 

uitwerking behulpzaam zijn. 

Uw gemeente heeft ook via het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant 
gereageerd op de ontwikkelingen. Onze reactie op de door het regiobestuur 
ingezonden brieven van 3 juni, respectievelijk 7 oktober 2013 treft u in 
bijgaande brief aan. 

(Veer)Krachtig Bestuur is voor ons allemaal een belangrijk en urgent thema. 
Lokale besluitvorming op korte termijn betekent dat wij als (veer)krachtig 
samenwerkende overheden in staat zullen zijn samen met onze 
maatschappelijke partners de toekomstige opgaven te realiseren. 

Graag willen wij daarom met u in gesprek gaan over dit onderwerp, zowel op 
ambtelijk als op bestuurlijk niveau, wat ons betreft op zo kort mogelijke termijn. 
Ons doel is om samen met u een (veer)krachtig samenwerkende overheid te 

creëren! 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

Voorzitter. Secretaris, 

v 

cc. Raadsgriffier 
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Onderwerp 

(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant 

Geacht bestuur, 

Inleiding 

In de provincie Noord-Brabant staan we samen en individueel voor grote 
maatschappelijke uitdagingen. De komende periode zullen forse veranderingen 
op de gemeenten afkomen. Denk bijvoorbeeld aan de drie decentralisaties in 
het sociale domein, de ruimtelijke opgaven in het kader van de 
landbouwtransitie en maatschappelijke veranderingen als gevolg van het sterk 
veranderende winkelaanbod en de demografie. Tegelijkertijd blijven we 
onverminderd ambitieus als het gaat om een Brabant waarin het ook voor een 
volgende generatie goed wonen, werken en recreëren is. Dit alles legt een grote 
druk op zowel het bestuur als het ambtelijk apparaat van elke gemeentelijke 
organisatie. 

Programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant 
Bovenstaande illustreert meer dan ooit de noodzaak en urgentie van het traject 
'(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant' dat wij twee jaar geleden samen met de 
Vereniging van Brabantse Gemeenten zijn gestart. Het doel hiervan is kort, 
maar krachtig: 'de versterking van het vermogen van gemeenten om hun 
opgaven te realiseren'. In samenspel met Ondernemers, Overheid, Onderwijs 
en Overige maatschappelijke organisaties (de 'vier O's') heeft dit geleid tot een 
eindrapport van de adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant (commissie 
Huijbregts), onze reactie hierop en een aantal dialoogconferenties met 
gemeenten. 

Datum 

26 maart 2014 

Ons kenmerk 

3555058 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

Marcel van Osch 

Cluster 

Eenheid Bestuurlijke 

Organisatie en Toezicht 

Telefoon 

(073) 681 20 98 

Fax 

Biįlage(n) 

E-mail 

MvOsch@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OVfiets. 
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In dit kader refereren wij in het bijzonder voor uw situatie aan het volgende 

Op 3 juni en 7 oktober 2013 heeft u gereageerd op zowel de aanbevelingen 
van de adviescommissie als de reactie van GS op deze aanbevelingen. 
Hieronder gaan wij in op de in uw reactie gestelde vragen en opmerkingen. 

Visie op de bestuurlijke inrichting van Brabant 
Allereerst zullen wij zoals eerder aangekondigd rond de zomer van 2014 
- samen met een vertegenwoordiging van de vier O's - komen tot een visie 
omtrent de inrichting van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. Wij denken 
hierbij aan een beknopt document met een aantal richtinggevende uitspraken 
over relevante thema's in het kader van (Veer)Krachtig Bestuur: deze thema's 
zijn wat ons betreft overigens zeer uiteenlopend, waarbij bijvoorbeeld gedacht 
kan worden aan: 

» de onderlinge verbanden tussen gemeenten en woonkernen op het 
gebied van wonen, werken, onderwijs, voorzieningen en recreëren; 

» het behoud van identiteit van lokale gemeenschappen; 
» de voor- en nadelen van ambtelijke fusies en samenwerkingsverbanden 
» de rol en invloed van een afzonderlijke gemeenteraad in 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
* de financiële positie en het financiële weerstandsvermogen van een 

gemeente. 

Daarnaast vormen bovengenoemde grote maatschappelijke uitdagingen (meer 
taken, minder geld), de totstandkoming van onze eigen visie over de bestuurlijke 
inrichting van Brabant en een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode voor ons 
aanleiding de gemeentebesturen in Brabant te vragen de aanpak van 
(Veer)Krachtig Bestuur te verankeren in het komende bestuursakkoord. 

Realisatie van strategische opgaven 
Wij zijn ervan overtuigd dat de regio West-Brabant met haar achttien 
gemeenten van groot belang is voor de realisatie van de strategische opgaven 
waar we gezamenlijk voor staan. Om te komen tot de gewenste slagvaardigheid 
zijn er volgens de commissie Huijbregts ten opzichte van de huidige bestuurlijke 
indeling aanpassingen noodzakelijk. De gedachte om toe te werken naar 
clusters van gemeenten waarvan steeds een grotere stad deel uitmaakt verdient 
het om nader onderzocht te worden. Uit de signalen die wij ontvangen maken 
wij op dat de regio hier in het algemeen reeds constructief mee aan de slag is 
gegaan. Wij constateren dat de clustering zoals voorgesteld door de commissie 
Huijbregts in de praktijk voor een belangrijk deel voldoet maar op een paar 
punten afwijkt en nog enkele vragen openlaat. We zijn op dit moment van 
mening dat de volgende clustering meer recht doet aan de feitelijke wijze(n) van 
samenwerking: 

Datum 

26 maart 2014 

Ons kenmerk 

3555058 



Provincie Noord-Brabant 

Datum 

26 maart 2014 

Cluster 
Cluster: 
Cluster: 

Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 
Roosendaal, Halderberge en Rucphen 
Breda, Etten-Leur, Zundert, Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau 
Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem 

Ons kenmerk 

3555058 

Cluster: 
Cluster: 

Voor wat betreft de gemeente Moerdijk: wij zijn ons ervan bewust dat deze 
gemeente, met name op grond van haar industrie- en havencomplex, meerdere 
oriëntaties kent (de gemeente is aan de oostkant georiënteerd op de A16-
corridor terwijl zij aan de zuidwestzijde meer is georiënteerd op Roosendaal). 
Wij verzoeken u, en uiteraard met name de gemeente Moerdijk zelf, om hier in 
de hieronder genoemde uitwerking op in te gaan en met concrete voorstellen te 
komen hoe een zo goed mogelijke positionering van bovengenoemde 
economische pijlers te bewerkstelligen. 

De Zeeuwse gemeente Tholen neemt ook deel aan uw samenwerkingsverband. 
Wij vinden dit een mooi voorbeeld van grensontkennend samenwerken. Wij 
zullen in overleg met Gedeputeerde Staten van Zeeland nagaan op welke wijze 
de sociaal-economische relaties tussen Tholen en, in eerste aanleg, het cluster 
Bergen op Zoom het beste geborgd zijn. 

Het is onze verwachting dat met de totstandkoming van de bovengenoemde 
clusters de gemeenten robuuster worden op met name beleidsmatig en 
operationeel vlak. Voor de strategische vraagstukken blijft de huidige 
samenwerking binnen RWB, Deltri, Strategie Board Delta Region en de 
Vlaams Nederlandse Delta van groot belang. 

Wat vragen wi j van u? 
Wij vragen u om, samen met de deelnemende gemeenten uit uw regio, binnen 
een jaar na het aantreden van de nieuwe colleges, te komen tot een bestuurlijk 
gedragen uitwerking met concrete doelstellingen over de toekomst van uw regio 
en de inliggende gemeenten. Voor u als regiobestuur zien wij hierin een 
procesrol weggelegd omdat de uiteindelijke keuzes door de gemeenteraden 
worden gemaakt. Een betekenisvolle uitwerking gaat naar ons idee in op de 
thema's zoals genoemd in het ontwikkelkader zoals beschreven in onze brief 
d.d. 10 december 2013 en komt tot stand in samenspraak met de voor de 
gemeenten relevante vier-O's. Relevant hierbij zijn de gemeentelijke 
uitdagingen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Inhoud staat 
hierbij vanzelfsprekend voorop. De clustering van gemeenten zoals deze zich 
thans in de praktijk in West-Brabant aftekent vormt hierbij wat ons betreft een 
goed vertrekpunt. Voor het evenwichtig in beeld brengen van verschillende 
oplossingsrichtingen vragen wij de gemeenten hierbij ook de mogelijkheid van 
bestuurlijke fusie mee te nemen. 

3/4 



(Veer)Krachtig Bestuur is voor ons allemaal een belangrijk en urgent thema. 
Lokale besluitvorming op korte termijn betekent dat wij als (veer)krachtig 
samenwerkende overheden in staat zullen zijn samen met onze 
maatschappelijke partners de toekomstige opgaven te realiseren. 

Graag willen wij daarom met u in gesprek gaan over dit onderwerp, zowel op 
ambtelijk als op bestuurlijk niveau, wat ons betreft op zo kort mogelijke termijn. 
Ons doel is om samen met u een (veer)krachtig samenwerkende overheid te 
creëren! 

Actuele ontwikkelingen bij gemeenten in West-Brabant 
Naast uw namens de gezamenlijke gemeenten opgestelde reactie heeft ook een 
groot aantal gemeenten individueel gereageerd op onze brieven en het rapport 
van de commissie Huijbregts. In die brieven werd ook vaak ingegaan op de 
actuele ontwikkelingen bij die gemeenten. Wij zullen in de richting van die 
gemeenten ook individueel reageren en ingaan op die ontwikkelingen. Als 
bijlage bij die reactie zullen wij deze brief voegen zodat er voor gemeenten een 
compleet beeld ontstaat. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

Datum 

26 maart 2014 

Ons kenmerk 

3555058 

Voorzitter, Secretaris, 
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