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Geacht college, 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli jl. zijn de jaarstukken 2014 en de begroting 
2016 van Regio WestBrabant vastgesteld. 

Bes lu i t A l g e m e e n B e s t u u r 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om: 
1. De ontwerp jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant vast te 

stellen; 
2. Het jaarrekeningresultaat van C 193.391, en de resultaatbestemmingen conform voorstel vast te 

stellen'; 
3. De ontwerpbegroting 2016 vast te stellen, met daarbij de volgende opmerkingen: 

» De bijdrage van C 72.000 voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. In het portefeuille

houdersoverleg ZWO zal de discussie gevoerd worden over de uit te voeren activiteiten in 
2016. Tevens zal in 2015 de discussie gevoerd worden over de structurele ZWO activiteiten in 
verband met de begroting 2017 en volgende jaren. De uitkomst van deze discussies wordt 
geagendeerd voor de ABvergadering van 09122015. 

» Er zal een voortgangsrapportage over het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda 
in relatie tot het Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&Ofonds) worden opgesteld bij de 2 d e be

stuursrapportage. De evaluatie is beschikbaar bij de ontwerpbegroting 2017. 
De voorgestelde amendementen van Zundert en Geertruidenberg om pas na de evaluatie de 
beslissing te nemen over het O&Ofonds worden door het Algemeen Bestuur niet overgeno

men. 
» De Creatieve Sector is geen nieuw speerpunt voor WestBrabant, maar wel van belang voor 

de realisering van de drie speerpunten Maintenance, Logistiek en Biobased 
» De NV REWIN wordt geïnformeerd over de ingebrachte zienswijzen op het productplan RE

WIN 2016. 
REWIN wordt gevraagd een discussie te starten of er voldoende uitvoeringscapaciteit be

schikbaar is voor de speerpunten Maintenance, Logistiek en Biobased. De heer Rosman, di

recteur REWIN wordt uitgenodigd in de ABvergadering van 09122015. 
» De gemeenten ontvangen een totaaloverzicht van de ingebrachte zienswijzen en de besluit

vorming van het AB. 
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Reg/ 

1 
4. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 voor 1 augustus in te dienen bij Gedeputeerde Staten 

van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. 

Z i e n s w i j z e n 

Zoals afgesproken sturen wij u het totaaloverzicht van de ingebrachte zienswijzen en de besluitvor
ming van het Algemeen Bestuur toe. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks Bestuur van Regio West-Brabant 

1
śū 

Mart Mart Dircks, 
secretaris 
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OVERZICHT ZIENSWIJZEN JAARVERSLAG 2014 EN BEGROTING 2016 

G e m e e n t e Inhoud reactie React ie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen Bestuur8 juli 2015 
Aalburg 
Brief 24 juni 

1. N.a.v. de jaarrekening wordt bijzondere aandacht gevraagd voor 
de afronding van de BWS gelden (vanuit de subsidieregeling 
Besluit Woninggebonden Subsidies). Het verzoek is om deze 
subsidie in 2015 af te ronden en de resterende middelen conform 
afspraak te consolideren. 

2. Voor het batig saldo van de jaarrekening 2014 worden 
resultaatbestemmingsvoorstellen gedaan, onder meer om het 
tekort van de begroting 2015 incidenteel te dekken. De voorkeur 
gaat uit, gezien de financieel zware t i jden voor de gemeenten, 
naar het uitkeren van het batig saldo aan de deelnemers i.p.v. te 
bestemmen. 

3. Voor de strategische samenwerking is de begroting opgemaakt 
voor 4 pijlers: Algemeen, Economie, Ecologie, Leefbaarheid. De 
aangereikte (financiële) gegevens bieden daardoor voor de 
verschillende beleidsterreinen onvoldoende inzicht in welk 
budget voor die terreinen beschikbaar is/gevraagd wordt en in 
hoeverre dat past binnen de door de eigen gemeente begrote 
bedragen. Het aanbieden van een doorvertal ing naar de 
beleidsterreinen is zeer wenselijk. 

4. De begroting bevat voor ons enkele onduidel i jkheden: geraamde 
programmakosten in relatie to t bijdragen per gemeente en 
stijging jaarlijkse bijdragen Economie. Aan RWB word t gevraagd 
dit te verhelderen. 

5. De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O fonds word t verwacht 
bij de 2e bestuursrapportage 2015. Daarbij verlangen wi j vanuit 
het O&O fonds meer onderzoek, aandacht en financiën voor de 
problematieken van kleinere gemeenten. 

6. Wij hebben kennis genomen van het voornemen dat de 
portefeuil lehouders ZWO in 2015 de discussie starten over de uit 
te voeren activiteiten en de invulling hiervan binnen ZWO. De 
uitkomst hiervan zien wij graag verwerkt in de begroting 2017. 

1. Op 1 oktober zal duidelijk zijn of subsidie aan het laatste lopende project in 
een der gemeenten nog in 2015 kan worden uitgekeerd. Afronding van de 
uitkering van de resterende middelen zal plaatsvinden na vaststelling van de 
jaarrekening 2015. 

2. Gezien een ruime meerderheid is voorgesteld akkoord te gaan met de 
resultaatbestemmingen 

5. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. De evaluatie is beschikbaar bij de 
ontwerp-begrot ing 2017. 

6. De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO word t nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO word t in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 
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G e m e e n t e Inhoud reactie Reactie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen BestuurS juli 2015 
vervolg Aalburg 7. In de begroting KCV 2016 word t uitgegaan van de huidige 

contractafspraken. Vanuit een nieuwe aanbesteding en 
tariefberekening is te verwachten dat de bedragen anders zullen 
zijn. Wanneer blijkt dat er een grote afwijking is zal door RWB een 
begrotingswijziging moeten worden voorbereid en voorgelegd. 

8. Algemene opmerking: De raad gaat er vanuit dat het bestuur bij 
de volgende begrotingsronden de termijnen in acht neemt die 
worden opgenomen in de nieuwe Nota verbonden parti jen West-
Brabant (2015). Concreet: kaderbrief voor 1 februari ; 
ontwerpbegrot ing en (ontwerp)jaarrekening voor 15 apri l ; 
termijn voor het indienen van zienswijzen t / m 30 juni . 

9. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het (algemeen) bestuur de 
begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat 
de raad hierover wordt geïnformeerd. 
De raad ontvangt derhalve graag zo spoedig mogelijk na 
vaststelling van de begroting een verantwoording aan welke 
onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke 
onderdelen niet en waarom. 

REWIN 
De raad kan niet op voorhand instemmen met de gevraagde 
verhoging van de bijdrage; de raad wil eerst te zien krijgen wat 
REWIN daarvoor gaat doen voor het Land van Heusden en Altena. 
Daarnaast verwachten wi j dat NV Rewin bij de begroting 2018 een 
evaluatie aanlevert over de inzet van extra budget voor acquisitie en 
promotie ten opzichte van de prestatienormen. 

7. Dit klopt. Op verzoek van de Bestuurscommissie KCV word t medio 
september 2015 een eerste herijking van de KCV-begroting 2016 
opgeleverd. Bij eerste gelegenheid zullen de nieuwe cijfers via een wijziging 
van de begroting 2016 worden verwerkt. 

Er wordt rekening gehouden met de uitgangspunten in de nota Verbonden 
Partijen. De genoemde data hanteerden wi j al. 

Het AB heeft kennis genomen van alle zienswijzen en de raden worden 
over het besluit van het AB geïnformeerd 

De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Alphen-Chaam 
Brief 29 mei 
2015 

Ons college stemt in met de ontwerpbegrot ing 2016, het 
ontwerpjaarverslag en de ontwerp jaarrekening 2014 en uw voorstel 
voor resultaatbestemming. 
Ook stemmen wij in met het REWIN productplan 2016-2019 en het 
gevraagde meerjarig financieel commitment. Wij sluiten aan bij het 
advies van de financiële werkgroep om het REWIN te laten 
rapporteren over de bereikte resultaten met het extra 
activiteitenbudget voor het binnenhalen van bedrijven die zich in de 
regio vestigen. 

De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
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G e m e e n t e Inhoud reactie React ie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen Bestuur8 juli 2015 
Baarle-Nassau 
Brief 5 juni 

De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat. Aan de 
gemeenteraad is voorgesteld om de jaarrekening en het jaarverslag 
voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de 
resultaatbestemming. 
Met betrekking to t de begroting 2016 is aan de gemeenteraad 
voorgesteld om daarmee in te stemmen. Daarbij word t aanvullende 
opgemerkt dat: 
» De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 

Strategische Agenda in relatie to t het O&O-fonds word t verwacht 
bij de 2 e bestuursrapportage. 

« Aan NV Rewin een financieel commitment wordt afgegeven voor 
een periode van 4 jaar. 

» NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de 
inzet van een extra budget voor acquisitie en promot ie ten 
opzichte van de prestatienormen. 

« Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
» De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
» De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Bergen op Zoom 
Brief 18 juni 

Deze behandeling heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad de 
volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begrot ing 2016 van 
de RWB indient: 
a. De voormalige bijdrage jeugd vooralsnog niet dient te worden 

ingezet voor algemene ZWO-activiteiten. De RWB wordt verzocht 
eerst te komen met een nadere onderbouwing. 

Daarnaast worden de volgende opmerkingen meegegeven: 
b. De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 

Strategische Agenda in relatie to t het O&O fonds wordt 

verwacht bij de 2 e bestuursrapportage 2015. 
c. Aan NV Rewin een financieel commit tent wordt afgegeven voor 

een periode van 4 jaar. 
d. NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de 

inzet van extra budget voor acquisitie en promotie ten opzichte 
van de prestatienormen. 

a. De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO word t in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 word t ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO activiteiten 
in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 

b. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 

c. De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

d. De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
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G e m e e n t e Inhoud reactie Reactie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen BestuurS juli 2015 
Breda Wii constatpren dat o n d a n k s d a t met e p m p p n t p n a f s o r a k p n ziin 

Brief 29 juni gemaakt dat het positief resultaat terugvloeit naar de betrokken 
gemeenten, u voorstelt het positief resultaat 2014 aan te wenden 
voor het sluitend maken van de RWB begroting 2015 en het een 
resultaatbestemming te geven. Hiermee gaan wij akkoord. 
Wij stemmen in met de ontwerpbegrot ing 2016 RWB en het 
meerjarenpoductplan REWIN, waarbij wi j voor enkele punten 
aandacht vragen: 
« Wij ontvangen graag van u een nadere onderbouwing over de 

financiële middelen uit de bijdrage jeugd die u wenst toe te 
voegen aan het ZWO-budget om het ZWO programma uit te 
kunnen voeren. 

» De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 
Strategische agenda in relatie to t het O&O fonds verwachten wi j 
bij de 2 e bestuur rapportage 2015. 

» NV REWIN levert bij de begroting 2018 een evaluatie aan over de 
inzet van extra budget voor acquisitie en promotie te opzichte 
van de realisatie van de prestatienormen. Over dit standpunt 
zullen wij NV REWIN apart informeren. 

Daarnaast zien wij graag in de bestuur rapportages terug hoe de 
ontwikkelingen rondom de aanbesteding KCV verlopen en de wijze 
waarop vanaf 2016 een andere manier van tariefberekening zal 
worden gehanteerd. 
Tijdens de raadsvergadering in Breda op 24 juni is met algemene 
stemmen een motie aangenomen waarin wordt gestipuleerd dat de 
raad in de begroting van de RWB meer aandacht voor verduurzaming 
verwacht de komende t i jd . Daarnaast biedt Breda aan om haar 
creatieve industrie meer dan tot dusver in te zetten bij de West-
Brabantse maintenance, logistiek en biobased projecten. 

» De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO word t nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO wordt in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 

» Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
» De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Hierover wordt gerapporteerd via de digitale nieuwsbrief van de RWB en in de 
tweede berap 2015 

De versteviging van Duurzaamheid zal zeker in het Uitvoeringsprogramma een 
plek krijgen. Uw aanbod voor inzet van Creatieve Industrie is zeer interessant. 
Projectvoorstellen van uw kant hierover zijn ui termate welkom. 
Het Algemeen Bestuur ziet de Creatieve Industrie als één van de sectoren die 
ondersteunend zijn aan de drie speerpunten Maintenance, Logistiek en 
Biobased. 

Drimmelen 
Conceptreactie 
per mail op 2 
juni 

O v e r z i c h t z iens \ 

De raad van de gemeente Drimmelen is voorgesteld in te stemmen 
met de ontwerpbegrot ing 2016 en daarbij aanvullend op te merken, 
dat: 
1. De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 

Strategische Agenda in relatie to t het O&O fonds wordt verwacht 

v i jzen j a a r v e r s l a g 2 0 1 4 en b e g r o t i n g 2 0 1 6 , ve rs ie 1 3 ju l i 2 0 1 5 

1. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 
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G e m e e n t e Inhoud reactie Reactie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen Bestuur8 juli 2015 
Vervolg 
Drimmelen 

bij de 2e bestuursrapportage 2015. 
Ad 1. In de kaderbrief 2016 is aangegeven dat iedere gemeente 
rekening moet houden met een extra bijdrage aan het O&O fonds 
van C 0,65 per inwoner. Voor de realisering van het 
uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda word een 
beroep gedaan het O&O fonds. Bij de 2e berap 2015 word t een 
voortgangsrapportage verwacht over de realisering van de 
Strategische Agenda en het O&O fonds. 

2. Aan NV Rewin een financieel commitment wordt afgegeven voor 
een periode van 4 jaar 

3. NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de 
inzet van extra budget voor acquisitie en promot ie ten opzichte 
van de prestat ienormen. 
Ad 3. In het productplan van NV Rewin zijn prestatienormen voor 
2016-2019 opgenomen. Om promotie S acquisitie ( voor 
realisatie van de prestatienormen) te kunnen handhaven word t 
de bijdrage jaarlijks stapsgewijs met C 25.000 verhoogd to t en 
met 2019 (totaal C 100.000). Bij de begroting 2018 word t een 
evaluatie verwacht over de inzet van de extra middelen ten 
opzichte van de realisatie van de prestatienormen om de 
toegevoegde waarde hiervan te kunnen beoordelen. 

bestuursrapportage worden aangeboden. 

2. De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

3. H De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Etten-Leur 
Brief 24 juni 

1. een voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van 
de Strategische Agenda in relatie to t het O&O fonds word t 
verwacht bij de 2e bestuursrapportage 2015. 

2. Aan NV Rewin een financieel commit tent af te geven voor een 
periode van 4 jaar. 

3. NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de 
inzet van extra budget voor acquisitie en promot ie ten opzichte 
van de prestatienormen. 

1. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
2. De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
3. De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Geertruidenberg 
Conceptreactie 
per mail 16 juni 

Hierbij delen wi j u mede dat de gemeenteraad op donderdag 2 jul i 
2015 besloten heeft een zienswijze tegen de ontwerpbegrot ing 2016 
van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant in te 
dienen met de kanttekening dat: 
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G e m e e n t e Inhoud reactie Reactie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen Bestuur8 juli 2015 
Vervolg 
Geertruidenberg 

1. Ingestemd wordt met de uitruil van de voormalige bijdrage jeugd 
voor algemene ZWO-activiteiten zoals in de brief van de RWB van 
2 maart 2015 is verwoord onder voorwaarde dat dit voor 
maximaal de duur van 1 jaar geldt en dat vanaf het begrotingsjaar 
2017 de RWB voor een structurele oplossing zorg draagt binnen 
hun eigen totaalbegroting. 

2. De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het Onderzoek- en 
Ontwikkelfonds wordt verwacht bij de 2 e bestuursrapportage 
2015. 

3. NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de 
inzet van extra budget voor acquisitie en promotie ten opzichte 
van de prestatienormen. 

4. De raad van Geertruidenberg stemt niet in met de bijdrage voor 
het O&O fonds 

1. De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO word t in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 

2. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 

3. De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

4. Het Algemeen Bestuur heeft, met uitzondering van de vertegenwoordigers 
van Zundert en Geertruidenberg, ingestemd met de bijdrage voor het O&O-
fonds. Amendement is dus daarmee niet aangenomen. 

1. Ingestemd wordt met de uitruil van de voormalige bijdrage jeugd 
voor algemene ZWO-activiteiten zoals in de brief van de RWB van 
2 maart 2015 is verwoord onder voorwaarde dat dit voor 
maximaal de duur van 1 jaar geldt en dat vanaf het begrotingsjaar 
2017 de RWB voor een structurele oplossing zorg draagt binnen 
hun eigen totaalbegroting. 

2. De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het Onderzoek- en 
Ontwikkelfonds wordt verwacht bij de 2 e bestuursrapportage 
2015. 

3. NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de 
inzet van extra budget voor acquisitie en promotie ten opzichte 
van de prestatienormen. 

4. De raad van Geertruidenberg stemt niet in met de bijdrage voor 
het O&O fonds 

1. De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO word t in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 

2. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 

3. De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

4. Het Algemeen Bestuur heeft, met uitzondering van de vertegenwoordigers 
van Zundert en Geertruidenberg, ingestemd met de bijdrage voor het O&O-
fonds. Amendement is dus daarmee niet aangenomen. 

Halderberge 
Brief 17 juni 

Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB); 
In te stemmen met de ontwerpbegrot ing 2016 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant met de volgende 
zienswijze: 

« dat de voormalige bijdrage jeugd vooralsnog niet dient te worden 
ingezet voor algemene ZWO-activiteiten. De RWB wordt verzocht 
eerst te komen met een nadere onderbouwing. 

» dat de voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma 
van de Strategische Agenda in relatie to t het O&O fonds wordt 
verwacht bij de 2 e bestuursrapportage 2015. 

« dat dan NV Rewin een financieel commitment wordt afgegeven 
voor een periode van 4 jaar. 

» dat NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over 
de inzet van extra budget voor acquisitie en promotie ten 
opzichte van de prestatienormen. 

« De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO word t in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie wordt geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 

« Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
» De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
» De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
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Moerdijk 
Brief 25 juni 

« De voortgangsrapportage over het u i tvoer ingsprogramma 
van de Strategische Agenda in relatie to t het Onderzoek- en 
Ontwikkelfonds wordt verwacht bij de 2e bestuursrappor
tage 2015. 
Op 6 november 2014 heeft de gemeenteraad van Moerdi jk 
besloten om voor 2015 een bijdrage van C 0,65 per inwoner 
te doen ten behoeve van het O&O-fonds. De raad heeft 
aangegeven dat zij in de bestuursrapportage van het college 
aan de raad een verantwoording over de besteding verwacht, 
zodat kan worden besloten over de bijdrage voor de komende 
jaren. 

» Er word t ingestemd met het extra budget ten behoeve van NV 
Rewin voor een periode van vier jaar en dat bij de begroting 2018 
een evaluatie dient te worden aangeleverd over de resultaten. 
Rewin heeft als opdracht het actief stimuleren en facil iteren van 
nieuwe kansrijke economische activiteiten, het versterken van de 
concurrentiekracht van de regio en duurzame groei van de 
werkgelegenheid. In het uitvoeringsprogramma van de RWB is 
vastgelegd dat de opdrachtgeversrol voor Rewin wordt 
geïntensiveerd. 
Het extra budget voor Rewin sluit aan bij de Moerdijkse 
zienswijze dat de focus van de RWB zou moeten liggen op het 
ruimteli jk-economisch domein waar Rewin actief is. Er word t een 
evaluatie verwacht over de resultaten op het vlak van acquisitie 
en promot ie van de regio. 

« Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O81O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 

« De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Oosterhout 
Brief 19 juni 

Tijdens de behandeling van de ontwerpbegrot ing 2016 is door de 
Oosterhoutse gemeenteraad besloten kennis te nemen van de 
ontwerpbegrot ing en is uitgesproken dat aan alle verbonden parti jen 
voor 2016 een financiële taakstelling van 3 procent dient te worden 
opgelegd. 
Ten aanzien van de begroting van de RWB heft de Oosterhoutse 
gemeenteraad nog de volgende specifieke zienswijze ingebracht: 
« De gemeenteraad verzoekt Regio West-Brabant kritisch te 

kijken naar de activiteiten die worden uitgevoerd in relatie to t 
de aangebrachte focus (speerpunten) in de Strategische 
Agenda. 

Bij het opstellen van de begroting zijn de door het AB vastgestelde kaders 
gehanteerd. 

In het uitvoeringsprogramma is hier aandacht aan besteed. 
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G e m e e n t e Inhoud reactie React ie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en A lgemeen Bestuur8 juli 2015 
Vervolg 
Oosterhout 

De raad van de gemeente Oosterhout heeft verder als algemeen 
uitgangspunt voor de verbonden parti jen genomen dat jaarlijks op 
een vaste peildatum en op basis van de cijfers van het Centraal 
Planbureau de algemene loon- en prijscompensatie dient te worden 
vastgesteld. 

Wi j hebben kennis genomen van de jaarrekening 2014 ti jdens de 
collegevergadering van 19 mei j l . en stemmen in met het voorstel to t 
herbestemming van het positieve jaarrekeningresultaat. 

Er wordt geanticipeerd op de nota Verbonden Partijen. 

Roosendaal 
Conceptreactie 
per brief 4 juni 

Wij hebben de raad geadviseerd als zienswijze kenbaar te maken dat 
wordt ingestemd met de begroting 2016 en daarbij aanvullend op te 
merken dat: 
1. de voormalige bijdrage jeugd vooralsnog niet dient te worden 

ingezet voor algemene ZWO-activiteiten. De RWB wordt verzocht 
eerst te komen met een nadere onderbouwing. 

2. Bij de tweede bestuursrapportage 2015 een 
voortgangsrapportage wordt verwacht over het 
uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda. 

1. De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO word t in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 

2. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
Brief 4 juni Reactie op meerjaren Productplan NV Rewin 2016-2019 

Naar aanleiding van het ontvangen meerjaren productplan Rewin 
voor de periode 2016-2019 delen wi j u mede dat wi j kunnen 
instemmen met genoemd document en daarmee een financieel 
commitment afgeven voor de jaren 2016-2019. 
Met betrekking to t het extra budget voor promotie 8t acquisitie 
merken wij op dat bij de begroting 2018 een evaluatie word t 
verwacht over de inzet van dit extra budget in relatie to t het aantal 
potentiële vestigers. De meerwaarde van dit extra budget moet 
worden aangetoond, alvorens de verhoging ook voor de jaren 2018 
en 2019 wordt toegepast. 

De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Rucphen 
Brief 10 juni 

Stemmen in met de ontwerpbegrot ing. Verwachten een 
voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie tot het O&O-fonds bij de 2 e 

bestuursrapportage 2015. Afhankelijk hiervan nemen wij een besluit 

Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de Strategische 
Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e bestuursrapportage worden 
aangeboden. 
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G e m e e n t e Inhoud reactie Reactie Dagelijks Bestuur 25 juni 2015 en Algemeen Bestuur8 juli 2015 
Vervolg 
Rucphen 

om een structurele bijdrage aan het fonds al dan niet in onze 
begroting van 2017 en verder op te nemen. Eventuele overschotten 
uit dit fonds dienen gebruikt te worden om de gemeenteli jke bijdrage 
voor het daaropvolgende jaar te verminderen. 

Steenbergen 
Per brief op 17 
juni 

Het advies aan de raad is om in de raadsvergadering van 25 juni de 
jaarrekening en het jaarverslag 2014 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
Ten aanzien van de ontwerpbegrot ing heeft men geadviseerd, dat in 
de raadsvergadering onder voorwaarden kan worden ingestemd. Die 
voorwaarden houden in dat de RWB ervoor zorgt dat: 
1. de taakstellingen zo spoedig mogelijk concreet worden ingevuld; 
2. de voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 

Strategische Agenda in relatie to t het O&O-fonds word t 
toegevoegd aan de 2 e bestuursrapportage 2015; 

3. In het meerjarenproductplan van REWIN de genoemde 
overbruggingsfinanciering, waarvan C 25.000 voor Steenbergen, 
uitgebreider wordt onderbouwd met een afsprakenkader en dit 
in een separaat besluitvormingsproces wordt ingediend. 

1. In de l s t e bestuursrapportage wordt hierover gerapporteerd 
2. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 

Strategische Agenda in relatie to t het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
3. De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Tholen 
Raadsvoorstel 
per mail op 17 
juni 

De raad van de gemeente Tholen besluit: 
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2014 van de GR RWB 
2. ten aanzien van de begroting 2016 van de GR RWB geen 

zienswijze naar voren te brengen 
3. kennis te nemen van het meerjarenproductplan 2016-2019 en de 

begroting van het REWIN. 
De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 
afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Werkendam 
Conceptreactie 
mail op 11 juni 

Idem reactie gemeente Aalburg en Woudrichem Zie reactie gemeente Aalburg 

Woensdrecht 
Conceptreactie 
per mail op 11 
juni 

De raad van de gemeente Woensdrecht besluit: 
In te stemmen met de begroting 2016 van de Regio West-Brabant en 
het Produktplan REWIN en de volgende zienswijzen te geven: 
» De voormalige bijdrage jeugd dient vooralsnog niet te worden 

ingezet voor algemene ZWO-activiteiten. De RWB word t verzocht 
eerst te komen met een nadere onderbouwing. 

« De bijdrage van C 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. 
In het portefeuil lehoudersoverleg ZWO wordt in 2015 de discussie gevoerd 
over de uit te voeren activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De 
uitkomst van deze discussie word t geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. 
In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de structurele ZWO 
activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren. 
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Vervolg 
Woensdrecht 

» De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie to t het O&O fonds word t verwacht 
bij de 2e bestuursrapportage 2015. 

» Aan NV Rewin een financieel commit tent wordt afgegeven voor 
een periode van 4 jaar. 

» NV Rewin dient bij de begroting 2018 een evaluatie aan te 
leveren over de inzet van extra budget voor acquisitie en 
promotie ten opzichte van de prestatienormen. 

« Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de 
Strategische Agenda in relatie tot het O&O zal met de 2 d e 

bestuursrapportage worden aangeboden. 
» De RvC/directeur REWIN word t over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 
« De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de 

afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd. 

Woudrichem 
Conceptreactie 
per mail op 10 
juni 

Idem reactie gemeenten Aalburg en Werkendam Zie reactie gemeente Aalburg 

Zundert 
Per mail 24 juni 

Raadsbesluit: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de GR RWB; 
2. Financieel commitment aan N.V. REWIN afgeven voor vier jaar en 

middelen beschikbaar te stellen voor een extra bijdrage voor de 
jaren 2016 tot en met 2019; 

3. Voor het jaar 2016 geen bijdrage te leveren aan het Onderzoek
en Ontwikkelfonds; 

4. Op basis van de periodieke evaluatie van de werking van het 
fonds een afweging te maken voor de begroting 2017; 

5. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur 
van de RWB naar aanleiding van de ontwerpbegrot ing 2016. 

3. Het Algemeen Bestuur heeft, met uitzondering van de vertegenwoordigers 
van Zundert en Geertruidenberg, ingestemd met de bijdrage voor het O&O-
fonds. Amendement is dus daarmee niet aangenomen. 
Een voortgang over het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda 
in relatie to t het O&O fonds zal met de 2 d e bestuursrapportage worden 
aangeboden. 
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