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Aan de Raad, 
Inleiding 
De provincie Noord-Brabant heeft aan de gemeenten gevraagd om binnen een jaar na het aantreden van 
het nieuwe college (maart 2015) een visie en een plan te ontwikkeling op bestuurskracht en 
samenwerking. Op 28 oktober j l. is door de drie Brabantse Wal colleges (Woensdrecht, Bergen op Zoom 
en Steenbergen) afgesproken, dat zij in hun verkenning naar mogelijkheden om hun eigen bestuurskracht 
te versterken met elkaar af stemmen. Waarbij de eerder gemaakte afspraak, dat de Brabantse Wal 
gemeenten elkaar als eerste samenwerkingspartner zien, het uitgangspunt is. 

Met deze nota willen wij u informeren over de afspraken die de drie gemeenten gezamenlijk hebben 
gemaakt over de aanpak en de uitvoering. 

Kernboodschap: 
Gefaseerde aanpak 
In overleg met de buurgemeenten is gekozen voor een aanpak in 2 fasen. De provincie heeft aan de 
gemeenten de opdracht verstrekt een visie te ontwikkelen op samenwerking en deze te onderbouwen met 
concrete projecten en doelstellingen. 
Fase I: 
Tussen de Brabantse Wal gemeenten is afgesproken dat in de eerste fase van het project dat iedere 
gemeente zelf een visie op samenwerken opstelt. De gemeente bepaalt zelf eerst wat voor haar 
belangrijke maatschappelijke opgaven zijn, wat de ambities zijn van de gemeente en wat de kansen, 
knelpunten en risico's zijn. Op basis hiervan kan besloten worden samenwerking op te zoeken. 
Fase II: 
Op het moment dat iedere gemeente voor zich deze verkenning heeft gemaakt, zal tussen de drie 
gemeenten afstemming plaatsvinden waar mogelijkheden liggen voor verdere verdieping in de 
samenwerking binnen het cluster Brabantse Wal. 

Aanstelling procesbegeleider 
Tijdens de gezamenlijke collegebijeenkomst van 28 oktober 2014 is besloten een procesbegeleider aan 
te stellen voor de drie gemeentes tezamen. De procesbegeleider ondersteunt de gemeenten per fase. De 
procesbegeleider zal in fase 1 de dwarsverbanden tussen de gemeentelijke visies identificeren en 
samenbrengen. 
De rol van de procesbegeleider in fase 2 is gericht op het op gang brengen van de feitelijke 
samenwerking op gedeelde ambities. 



De Brabantse Wal colleges hebben gekozen deze opdracht voor procesbegeleiding te verstrekken aan 
het bureau Common Eye. Dit bureau heeft veel (praktijk)ervaring opgedaan met het begeleiden en 
ondersteunen van gemeenten bij het aangaan en het verdiepen van samenwerkingsverbanden. 

Consequenties: 
Verkenning buiten de Brabantse Wal 
De Brabantse Wal gemeenten hebben uitgesproken met elkaar in eerste instantie te willen samenwerken, 
maar niet exclusief. Zo blijft ook de mogelijkheid bestaan om andere gemeenten/partners in overweging 
te nemen als dat nodig is om de eigen ambities te verwezenlijken. 

Middelen 
De kosten die uit de verkenningsfase komen (0 7.000,-) kunnen uit de reguliere budgetten worden gedekt. 
Voor de kosten van de begeleider en de organisatie van bijeenkomsten, ten behoeve van fase 1, het 
opstellen van de gemeentelijke visie op samenwerken, zijn geen budgetten beschikbaar. Zodra deze 
bekend zijn, komen wij daar op terug. 
De provincie heeft bovendien subsidie voor projecten in dit kader ter beschikking gesteld. De Brabantse 
Wal gemeenten hebben besloten in afstemming een aanvraag/aanvragen te doen. 

Vervolgstappen: 
Het plan van aanpak voor fase 1 van het project wordt nader uitgewerkt, inclusief planning. De 
verwachting is fase 1 tegen de zomer af te kunnen ronden. Binnen dit half jaar zal u als raad nader 
betrokken en geïnformeerd worden. Over de vorm waarin dit zal plaatsvinden, zal met u worden 
gecommuniceerd. 
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