Aan de gemeenteraden van de 19 RWB-gemeenten

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
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Bijlagen:
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Besluitvorming en zienswijzen
jaarrekening 2015 en begroting 2017
4

Datum:
Contactpersoon:
Telefoon:

1 augustus 2016
Mart Dircks
076-502 72 01

E-mail:

mart.dircks@west-brabant.eu

Geachte raadsleden,
Op woensdag 6 juli vergaderde het Algemeen Bestuur van Regio West-Brabant over de jaarrekening
2015 en de begroting 2017. Met deze brief geven we u een terugkoppeling van de besluitvorming uit
deze vergadering en de reacties op de door u ingediende zienswijze.
Besluitvorming door Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft het volgende besloten:
1.
De (ontwerp)jaarrekening 2015 vast te stellen met de daarbij behorende resultaatbestemmingsvoorstellen:
 Recruitmentsoftware voor het MBC à € 42.000
 Diverse reservemutaties KCV à € 27.241
 Vernieuwen website RWB à € 24.450
 Toevoeging aan knelpuntenpot personeel à € 36.167
 Uitkeren aan gemeenten à € 24.615
2.
De voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen en gemeenten hierover te
informeren.
3.
De (ontwerp)begroting 2017 vast te stellen.
4.
De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de
provincies Noord-Brabant en Zeeland.
Zienswijzen
In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijze per gemeente. In dit overzicht
staat, bij de meeste zienswijzen, ook onze reactie. Om het overzicht compact te houden zijn bijlage 2
en 3 toegevoegd. Het grootste deel van de ontvangen zienswijzen kwam overeen met de regionale
zienswijze. Deze zienswijze en de reactie hierop leest u in bijlage 2. Specifieke vragen voor NV Rewin
en haar reactie zijn verzameld in bijlage 3. In het totaaloverzicht wordt verwezen naar bijlagen 2 en
3.
Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur
Tel: (076) 502 72 00
e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Openstaande acties
De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 zijn inmiddels ingediend bij de Gedeputeerde Staten.
Volgende week keren we aan u het batig saldo uit van de jaarrekening 2015. Deze uitkering bestaat
uit twee delen, batig saldo jaarrekening 2015 en uitkering reserve communicatie van Kleinschalig
Collectief Vervoer. In bijlage 4 ziet u welk bedrag volgende week (week 32) aan u wordt
overgemaakt.
Voor vragen
Als u nog vragen heeft neemt u dan contact op met Evelien de Neve. Zij is bereikbaar via het
telefoonnummer (076) 502 45 33 of via evelien.deneve@etten-leur.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Regio West-Brabant

Mart Dircks,
directeur-secretaris

Bijlage 1: DEFINITIEF OVERZICHT ZIENSWIJZEN JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING 2017
Gemeente

Inhoud reactie

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Aalburg
Brief 06-06-16

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen
resultaatbestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de
RWB incl. REWIN naar voren te brengen:
a. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of dat
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
b. De raad vraagt zich af hoe de verhoging van de bijdrage REWIN zich
verhoudt met het convenant I samenwerking dat is gesloten tussen
REWIN en BOM. Is dit convenant niet bedoeld om efficiënter te werken,
taken beter te verdelen en zo meer slagkracht te krijgen?
c. In hoeverre wordt bij de voorgestelde verhoogde bijdrage de aandacht
vanuit het REWIN vergroot naar de kleinere gemeenten en in het
bijzonder onze gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Dit met
name omdat uit de begroting blijkt dat de inspanning in hoofdzaak naar
de speerpuntsectoren (Biobased, Logistiek, Maritiem) gaat.
d. Bij een regionaal akkoord op de extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar ziet
de raad graag dat na afloop van deze 2 jaar de resultaten van de extra
bijdrage worden geëvalueerd (in 2018). De raad verzoekt daarbij om met
Rewin concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de
extra bijdrage. Deze prestatieafspraken moeten ook tussentijds worden
gemonitord (bij voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB).
e. Te onderzoeken of het 0&0 fonds een structureel overschot heeft. En zo
ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
f. De reserves rekeningsaldo MARBen functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten
de risico's nader te kwantificeren en te profiteren.
g. De gemeenten vragen, voor wat de inspanningen van Rewin betreft,
aandacht voor de kleine gemeenten algemeen en de drie gemeenten in het
Land vanHeusden en Altena in het bijzonder.
3. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen
afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari;
ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15 april; termijn voor het

Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 4, onderdeel 1, voor de reactie van Rewin

Zie bijlage 4, onderdeel 2, voor de reactie van Rewin

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Alle deelnemende gemeenten en Rewin nemen kennis van uw
zienswijze
We hebben ook dit jaar voldaan aan de verplichting om de
kaderbrief voor 1 februari, en de ontwerpbegroting en
ontwerpjaarrekening voor 15 april aan u te verzenden. We hebben
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indienen van zienswijzen t/m 30 juni.

4. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het
besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar
ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw
regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u
daarom -voor zover u dat niet al doet- in elk geval de volgende stukken te
publiceren op uw website:
a.
statuten (de gemeenschappelijke regeling);
b.
samenstelling van de bestuurlijke organen;
c.
jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d.
agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur
(voor zover openbaar).
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve
last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale
hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het
belang is van iedereen.
5. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming
van deze zienswijze (algemeen en specifiek) en dat de raad hierover wordt
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn
zienswijze (algemeen en specifiek) is tegemoetgekomen en aan welke
onderdelen niet en waarom.
1. Ons college stemt in met de ontwerpbegroting 2017 en neemt kennis van het
ontwerpjaarverslag en de ontwerpjaarrekening 2015 en uw voorstel voor
resultaatbestemming.
2. Ook stemmen we in met de door het REWIN gevraagde extra bijdrage van € 0,70
per inwoner in 2017, oplopend naar € 1,00 per inwoner in 2020, onder de
voorwaarde dat de besteding vooraf gespecificeerd wordt.
3. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook onderzoeken of alternatieve,
slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
4. Onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo ja, dit
overschot uitkeren aan de deelnemende gemeenten.
5. De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uitkeren aan

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016
de conceptzienswijzen eerder dan 1 juli bij u opgevraagd zodat we
de DB vergadering, voorafgaand aan de AB vergadering, goed
kunnen voorbereiden. We beschouwen dit jaar als een
overgangsjaar.
Alle gevraagde stukken staan vanaf de start van RWB op de
website.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Akkoord

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
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de deelnemende gemeenten. In de komende P&C documenten de risico’s nader
kwantificeren en prioriteren.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen
resultaatbestemmingsvoorstellen.
2. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of alternatieve,
slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
3. De extra bijdrage voor REWIN voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop van
deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018. Met REWIN
concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra bijdrage.
Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij voorkeur via de P&C-cyclus
van de RWB).
4. Te onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo ja, dit
overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
5. De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is, dan de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten.
6. In de volgende P&C documenten de risico’s nader te kwantificeren en te
prioriteren.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen
resultaatsbestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de RWB
incl. REWIN naar voren te brengen:

Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
 De extra bijdrage voor REWIN voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop
van deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018.
Met REWIN concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van
de extra bijdrage. Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij
voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB).
 Te onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo
ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
 De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is, dan de reserves uit
te keren aan de deelnemende gemeenten.

Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
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3.

1.

2.

Drimmelen
Mail 08-06-16

1.

In de volgende P&C documenten de risico’s nader te kwantificeren en te
prioriteren.
De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming
van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij
een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke
regeling Regio West-Brabatn en de daarin opgenomen
resultaatsbestemmingsvoorstellen.
De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de RWB
incl. REWIN naar voren te brengen:

Bij de volgende aanbesteding van het KCV nadrukkelijk te onderzoeken
of dat alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden
gehanteerd.
 De extra bijdrage voor REWIN structureel beschikbaar te stellen en het
resultaat van de extra inzet over drie jaar evalueren. Met Rewin
concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra
bijdrage. Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij voorkeur
via de P&C-cyclus van de RWB).
 Te onderzoeken of het 0&0 fonds een structureel overschot heeft. En
zo ja, dit overschot bij het moment van de jaarrekening uit te keren
aan de deelnemende gemeenten.
 De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit
te keren aan de deelnemende gemeenten.
 In de volgende P&C documenten de risico's van de
gemeenschappelijke regeling nader te kwantificeren en te profiteren.
De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen
afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari;
ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15 april; termijn voor het
indienen van zienswijzen t/m 30 juni.

2. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van
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Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
.

Akkoord

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Instemming met verzoek Rewin.
Zie ook bijlage 3, voor de reactie van Rewin op de zienswijze van
meerderheid gemeenten

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
We hebben ook dit jaar voldaan aan de verplichting om de
kaderbrief voor 1 februari, en de ontwerpbegroting en
ontwerpjaarrekening voor 15 april aan u te verzenden. We hebben
de conceptzienswijzen eerder dan 1 juli bij u opgevraagd zodat we
de DB vergadering, voorafgaand aan de AB vergadering, goed
kunnen voorbereiden. We beschouwen dit jaar als een
overgangsjaar.
Alle gevraagde stukken staan vanaf de start van RWB op de
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Vervolg
Drimmelen

het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers
maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken
van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij
verzoeken u daarom -voor zover u dat niet al doet- in elk geval de volgende
stukken te publiceren op uw website:
a.
statuten (de gemeenschappelijke regeling);
b.
samenstelling van de bestuurlijke organen;
c.
jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d.
agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur
(voor zover openbaar).
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve
last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale
hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het
belang is van iedereen.
3. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming
van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij
een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
4. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de
RWB (incl. REWIN) naar voren te brengen:
a. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of dat
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
b. De extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop
van deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018. Met
Rewin concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra
bijdrage. Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij voorkeur via
de P&C-cyclus van de RWB).
c. De gemeente Drimmelen verzoekt om in deze periode de mogelijkheden
van een tariefdifferentiatie tussen grote werkgelegenheidsgemeenten en
kleine werkgelegenheidsgemeenten te onderzoeken en de uitkomsten
hiervan mee te nemen in de bepaling van de tarieven vanaf 2019. (Rewin)

website.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Reactie vanuit REWIN:
REWIN werkt in opdracht van de regio aan versterking van de
regionale economie en daarmee vergroting van de regionale
werkgelegenheid. De gekozen inzet en speerpunten zijn vanuit
regionaal perspectief gekozen en maken geen onderscheid naar
gemeenten. De werkgelegenheidseffecten van deze inzet laten zich
namelijk niet specifiek toerekenen naar bepaalde gemeenten of
locaties. Een substantieel deel van de burgers vindt zijn of haar
werk buiten de eigen gemeente (onderzoek pendelbewegingen).
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Etten-Leur
Mail 08-06-16
Brief 22-06-16

Geertruidenberg
Brief 27-05-16
Brief 01-07-16

d. Te onderzoeken of het 0&0 fonds een structureel overschot heeft. En zo
ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
e. De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten
de risico's nader te kwantificeren en te profiteren.
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen
resultaatbestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de RWB
incl. REWIN naar voren te brengen:
 Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
 De extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop van
deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018. Met
Rewin concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra
bijdrage. Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij voorkeur via
de P&C-cyclus van de RWB).
 Te onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo ja,
dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten
 De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten de
risico’s nader te kwantificeren en te prioriteren.
Hierbij deel ik u ter informatie mede dat het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Geertruidenberg de onderstaande conceptzienswijze terzake de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de RWB aan
de gemeenteraad wil voorleggen ter besluitvorming op 30 juni 2016.
Jaarrekening 2015
a. Een nadere specificering is noodzakelijk van de onderbouwing van het
bestaan van een tweetal bestemmingsreserves, te weten reserve

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016
Dit alles geeft aan dat er vanuit economische logica geen aanleiding
is om tot een tariefsdifferentiatie te komen.
De andere regio’s in Brabant, met uitzondering van Brainport waar
het om een substantieel hogere bijdrage per inwoner gaat (€ 6 tot
€ 9), kiezen dan ook niet voor een gedifferentieerd tarief.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

a. Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
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Vervolg
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rekeningsaldo MARB en reserve functiewaardering HR 21. Indien die
onderbouwing onvoldoende is, dan dienen de reserves uitgekeerd te
worden aan de deelnemende gemeenten;
b. Voor het overige kan worden ingestemd met de ontwerp jaarrekening 2015.
Begroting 2017
a. Onderzocht moet worden in hoeverre er ten aanzien van het 0&0 fonds
sprake is van een structureel overschot. Indien dit het geval is, dan dient
dit overschot uitgekeerd te worden aan de deelnemende gemeenten;
b. Aanbevolen wordt om bij een volgende aanbesteding van het KCV ook
alternatieve verveerswijzen meer te nemen;
c. De extra bijdrage aan de Rewin tbv de uitvoering van de drie thema's
vooralsnog voor de duur van 2 jaar beschikbaar te stellen en, in afwachting
van een evaluatie van de Rewin in 2018 prestatieafspraken hieromtrent
tussentijds te monitoren, waarbij ook ingezoomd moet worden op
mogelijke overlappingen van werkzaamheden tussen Rewin en de RWB;
d. Voor het overige kan worden ingestemd met de ontwerp begroting 2017.

Halderberge
Brief 25-05-16
Aanpassing
mail 27-06-16
Brief 29-06-16

Wij hebben de raad voorgesteld als zienswijze op de ontwerp begroting
2017 van uw regeling kenbaar te maken:
1. Naar aanleiding van de ontwerp-jaarrekening 2015 een opmerking te
maken om in plaats van de resultaatbestemmingsvoorstellen het batig
saldo van de jaarrekening 2015 uit te keren aan de deelnemers.
2. De volgende zienswijze naar aanleiding van de ontwerp-begroting 2017 van
de RWB incl.REWIN naar voren te brengen:
a. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden
gehanteerd.
b. Voordat de extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar beschikbaar wordt gesteld
met Rewin concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van deze
extra bijdrage. Na afloop van deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage
te evalueren in 2018. Deze prestatieafspraken tussentijds ter monitoren (bij
voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB).
c. Te onderzoeken of het 0&0 fonds een structureel overschot heeft. En zo
ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
d. De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
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b. Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Akkoord

Een meerderheid van de gemeenten stemt in met de voorgestelde
resultaatbestemmingen, waarvan een deel uitgekeerd wordt aan de
gemeenten.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
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Gemeente

Inhoud reactie

Vervolg
Halderberge

onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten
de risico's nader te kwantificeren en te prioriteren.
3. Aan het bestuur van de RWB te berichten dat de gemeenteraad er vanuit
gaat dat het bestuur de jaarrekening en begroting vaststelt met
inachtneming van deze zienswijzen en dat de raad hierover wordt
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van
zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en
waarom.

Moerdijk
Brief 10-06-16
Brief 28-06-16

1. In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van de De6
gemeenten op de ontwerpbegroting 2017 van RWB incl. REWIN.
a. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden
gehanteerd.
b. De extra bijdrage voor REWIN voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop
van deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018.
Met REWIN concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van
de extra bijdrage. Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij
voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB).
c. Te onderzoeken of het 0&0 fonds een structureel overschot heeft. En zo
ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
d. De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten.
e. In de volgende P&C documenten de risico's nader te kwantificeren en te
prioriteren.
f. De planning van de P&C cyclus vanaf 2017 zodanig aan te passen dat de
gemeenteraad conform de spelregels in de Nota Verbonden Partijen tot 1 juli
in de gelegenheid zal zijn om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te
dienen.

g. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
We hebben ook dit jaar voldaan aan de verplichting om de
kaderbrief voor 1 februari, en de ontwerpbegroting en
ontwerpjaarrekening voor 15 april aan u te verzenden. We hebben
de conceptzienswijzen eerder dan 1 juli bij u opgevraagd zodat we
de DB vergadering, voorafgaand aan de AB vergadering, goed
kunnen voorbereiden. We beschouwen dit jaar als een
overgangsjaar.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
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Gemeente

Inhoud reactie

Vervolg
Moerdijk

Oosterhout
Brief 22-06-16

1.
2.

3.
4.

5.

Roosendaal
Mail 09-06-16
Brief 15-06-16

1.

2.

3.

inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van
zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en
waarom.
Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of dat
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
De extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop van
deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018. Met Rewin
concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra bijdrage.
Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij voorkeur via de P&C-cyclus
van de RWB).
Te onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo
ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten
de risico’s nader te kwantificeren en te prioriteren.
Regio West-Brabant opdragen in de uitvoering van de werkzaamheden en de
besteding van de middelen meer focus te leggen op de kerntaak (strategie,
lobby en economie).
De RWB moet aangeven of het 0&0-fonds een structureel overschot heeft.
Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de vrije bestedingsruimte van het fonds
€ 206.094 is. Indien sprake is van een structureel overschot, wordt de RWB
verzocht dit overschot uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
De RWB moet een nadere onderbouwing geven van de reserves 'Rekeningsaldo
MARB' en 'Functiewaardering HR 21'.
De onderbouwing en besteding van deze reserves zijn niet in de begroting
opgenomen. De reserves hebben per 31 december 2016 een verwacht
saldo van respectievelijk € 62.000 en € 65.000. Voor de jaren 2016 en 2017
worden geen mutaties in deze reserves verwacht.
Indien geen onttrekkingen aan deze reserves worden voorzien, dienen de
reserves uitgekeerd te worden aan de deelnemende gemeenten.
In de volgende P&C-documenten dienen de risico's nader te worden
gekwantificeerd en geprioriteerd.
In zowel de jaarrekening 2015 als de ontwerpbegroting 2017 worden de
risico's beschreven. Deze risico's zijn echter niet gekwantificeerd en

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Dit is onderdeel van het process doorontwikkeling RWB

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
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Gemeente

Inhoud reactie

Vervolg
Roosendaal

geprioriteerd. Op deze manier is niet in te schatten welke (financiële)
impact de risico's hebben. In volgende P&C-documenten wordt van de RWB
verwacht dat de risico's gekwantificeerd en geprioriteerd zijn.
4. Bij de volgende aanbesteding van het KCV moeten ook
alternatieve vervoerswijzen onderzocht worden.
5. De extra bijdrage voor NV Rewin wordt voor 2 jaar beschikbaar gesteld.
Na afloop van deze twee jaar worden de resultaten van de extra bijdrage
geëvalueerd in 2018. Met Rewin moeten voorts concrete prestatieafspraken
gemaakt worden over de besteding van de extra bijdrage. Deze
prestatieafspraken worden tussentijds gemonitord (bij voorkeur via de P&Ccyclus van de RWB).
1. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook onderzoeken of dat
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
2. De extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar beschikbaar stellen. Na afloop van
deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage evalueren in 2018. Met Rewin
concrete prestatieafspraken maken over de besteding van de extra bijdrage.
Deze prestatieafspraken tussentijds monitoren (bij voorkeur via de P&C-cyclus
van de RWB).
3. Onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo ja, dit
overschot dan uitkeren aan de deelnemende gemeenten.
4. De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uitkeren
aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten de risico’s
nader kwantificeren en profiteren.
De raad stemt in met de begroting onder voorwaarde dat:
a. De extra bijdrage voor Rewin vooralsnog voor 3 jaar beschikbaar wordt gesteld.
Na afloop van deze 3 jaar (dus in de eerste helft van 2019) dienen de resultaten
van de extra bijdrage te worden geëvalueerd.
Met Rewin dienen concrete prestatieafspraken gemaakt te worden over de
besteding van de extra bijdrage. De prestatieafspraken dienen tussentijds
gemonitord te worden (bij voorkeur vi ade P&C-cyclus van RWB;
b. Wordt onderzocht of het O&O-fonds een structureel overschot heeft. Zo ja, dan
dient dit overschot te worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten;
c. In het vervolg in P&C-documenten de risico’s met betrekking tot reserves nader
worden gekwantificeerd en geprioriteerd.

Rucphen
RIS 15-06-16

Steenbergen
Brief 01-07-16

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
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Gemeente

Inhoud reactie

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Tholen
Brief 04-07-16

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van RWB en in te stemmen met de
bestemming van het rekeningsaldo
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2017 van RWB en het
verstrekken van een bijdrage aan het O&O-fonds op te nemen in de
Kadernota 2017

Akkoord
Akkoord, we wachten uw reactie af.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin de raad verzoekt om het
Algemeen Bestuur van de GR RWB schriftelijk te informren over het standpunt van de
raad inzake het O&O-fonds (incidenteel i.p.v. structureel) alsmede over de door de
raad te houden heroverwegingen inzake deelname aan de GR RWB in het najaar van
2016. In onze gemeente wordt in het najaar een brede discussie gevoerd over
bestuurlijke samenwerking met andere overheden in zowel Zeeland als West-Brabant.
Tot die discussie behoort uiteraard ook een heroverweging van de samenwerking van
de gemeente Trholen met de GR RWB. In verband daarmee zal de bijdrage aan het
O&O-fonds in de Kadernota 2017 van onze gemeente als een incidentele bijdrage
worden opgenomen. Tijdens de in juli 2016 te houden vergadering van uw AB zal het
vorenstaande door onze vertegenwoordiger in dat bestuur nader worden toegelicht.
Wij verzoeken u deze brief ter kennis van uw AB te brengen.

Werkendam
Mail 16-06-16
Brief 17-06-16

3. Kennis te nemen van het Productplan 2017-2020 en de begroting van REWIN
en bij de behandeling van de Kadernota 2017 een besluit te nemen over het
verstrekken van een hogere jaarlijkse bijdrage.
1. Bij de volgende aanbesteding van het Kleinschalig Collectief Vervoer ook
onderzoeken of dat alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen
worden gehanteerd.
2. De raad vraagt zich af hoe de verhoging van de bijdrage Rewin zich verhoudt
met het convenant/samenwerking dat is gesloten tussen Rewin en BOM. Is
dit convenant niet bedoeld om efficiënter te werken, taken beter te verdelen
en zo meer slagkracht te krijgen?
3. In hoeverre wordt bij de voorgestelde verhoogde bijdrage de aandacht vanuit
het Rewin vergroot naar de kleinere gemeente en in het bijzonder onze
gemeenten in het Land van Heusden en Altena? Dit met name omdat uit de
begroting blijkt dat de inspanning in hoofdzaak naar de speerpunten
sectoren gaat (Biobased, Logistiek, Martiem).
4. De extra bijdrage voor Rewin wordt voor 2 jaar beschikbaar gesteld. Na
afloop van deze 2 jaar dienen de resultaten van de extra bijdrage te worden
geëvalueerd in 2018. Met Rewin dienen concrete prestatieafspraken te
worden gemaakt over de besteding van de extra bijdrage. Deze

Akkoord, we wachten uw reactie af.

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Zie bijlage 4, onderdeel 1, voor de reactie van Rewin

Zie bijlage 4, onderdeel 2, voor de reactie van Rewin

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze
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Gemeente

Inhoud reactie

Vervolg
Werkendam

prestatieafspraken moeten tussentijds gemonitord worden (bij voorkeur via
de P&C-cyclus van de RWB).
5. Onderzoeken of het 0&0 fonds een structureel overschot heeft. En zo ja, dit
overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
6. De reserves rekeningsaldo MARBen functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen.
Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te keren aan de
deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten de risico's
nader te kwantificeren en te prioriteren.
7. De gemeenten vragen, voor wat de inspanningen van Rewin betreft, aandacht
te hebben voor de kleine gemeenten in het algemeen en de drie gemeenten
in het Land van Heusden en Altena in het bijzonder.
8. Wij nemen kennis van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen
resultaatbestemmingsvoorstellen.
1. In te stemmen met de begroting 2017 van de Regio West-Brabant en het
productplan REWIN 2017 en de volgende zienswijzen te geven:
 de RWB te verzoeken om de reserves rekeningsaldo MARBen
functiewaardering HR21 nader te onderbouwen;
 de RWB te verzoeken om in de volgende P&C documenten de risico's
nader te kwantificeren en te prioriteren;
 de extra bijdrage voor REWIN beschikbaar te stellen. Na afloop van de
periode de resultaten van de extra bijdrage te evalueren. Met REWIN
prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra bijdrage.
Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (via de
portefeuillehou- der EZ en de P&C-cyclus van de RWB).
Algemene concept-zienswijze t.b.v. alle ontvangen
ontwerpbegrotingen 2017:
1.
De raad gaat er van uit dat het bestuur de in de Nota verbonden
partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief
voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15
april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.

Woensdrecht
Mail 03-06-16

Woudrichem
Brief 09-06-16
Brief 30-06-16

2.

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met
inachtneming van deze zienswijze (algemeen en specifiek) en dat de raad
hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze.

Alle deelnemende gemeenten en Rewin nemen kennis van uw
zienswijze
Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Instemming met verzoek Rewin.
Zie ook bijlage 3, voor de reactie van Rewin op zienswijze
meerderheid gemeenten

We hebben ook dit jaar voldaan aan de verplichting om de
kaderbrief voor 1 februari, en de ontwerpbegroting en
ontwerpjaarrekening voor 15 april aan u te verzenden. We hebben
de conceptzienswijzen eerder dan 1 juli bij u opgevraagd zodat we
de DB vergadering, voorafgaand aan de AB vergadering, goed
kunnen voorbereiden. We beschouwen dit jaar als een
overgangsjaar.
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
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Vervolg
Woudrichem

welke onderdelen van zijn zienswijze (algemeen en specifiek) is
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
Specifieke concept-zienswijze Regio West-Brabant, inclusief REWIN
3.
Bij de volgende aanbesteding van het Kleinschalig CollectiefVervoer ook
onderzoeken of dat alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen
worden gehanteerd.
4.
De raad vraagt zich af hoe de verhoging van de bijdrage Rewin zich verhoudt
met het convenant/samenwerking dat is gesloten tussen Rewin en BOM. Is
dit convenant niet bedoeld om efficiënter te werken, taken beter te
verdelen en zo meer slagkracht te krijgen?
5.
In hoeverre wordt bij de voorgestelde verhoogde bijdrage de aandacht
vanuit het Rewin vergroot naar de kleinere gemeente en in het bijzonder
onze gemeenten in het Land van Heusden en Altena? Dt met name omdat
uit de begroting blijkt dat de inspanning in hoofdzaak naar de speerpunten
sectoren gaat (Biobased, Logistiek, Martiem).
De extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar wordt voor 2 jaar beschikbaar
6.
gesteld.
Na afloop van deze 2 jaar dienen de resultaten van de extra bijdrage te
worden geëvalueerd in 2018. Met Rewin dienen concrete
prestatieafspraken te worden gemaakt over de besteding van de extra
bijdrage. Deze prestatieafspraken moeten tussentijds gemonitord worden
(bij voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB).
7.
Onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo ja,
dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
8.
De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te
keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten
de risico's nader te kwantificeren en te prioriteren.
9. De gemeenten vragen, voor wat de inspanningen van Rewin betreft,
aandacht te hebben voor de kleine gemeenten in het algemeen en de drie
gemeenten in het Land van Heusden en Altena in het bijzonder.
10. Wij nemen kennis van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen
resultaatbestemmingsvoorstellen.
1.
Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of dat
alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd.
2. De extra bijdrage voor REWIN voor twee jaar beschikbaar stellen. Na afloop

Zundert
Mail 21-06-16

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Zie bijlage 4, onderdeel 1, voor de reactie van Rewin

Zie bijlage 4, onderdeel 2, voor de reactie van Rewin

Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

Alle deelnemende gemeenten en Rewin nemen kennis van uw
zienswijze
Akkoord
Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze
Zie bijlage 3 voor de reactie van Rewin op de regionale zienswijze
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Inhoud reactie

Vervolg
Zundert

3.

4.

van deze twee jaar de resultaten van de extra bijdrage evalueren in 2018. Met
REWIN concrete prestatieafspraken maken over de besteding van de extra
bijdrage ten aanzien van de economische ontwikkelingen in Zundert, specifiek
met betrekking tot bedrijventerreinen. Deze prestatieafspraken tussentijds
monitoren (bij voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB);
De reserves rekeningsaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te keren
aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten de risico’s
nader te kwantificeren en te prioriteren.
Het Algemeen Bestuur maakt binnen deze begrotingsperiode een afweging
over de positie van de Regio West-Brabant in relatie tot de ontwikkelingen
met betrekking tot de bestuurlijke ordening in onze provincie, zoals het traject
Veerkrachtig Bestuur;

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016

Zie bijlage 3 voor onze reactie op de regionale zienswijze

We nemen kennis van uw zienswijze
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Bijlage 2: REGIONALE ZIENSWIJZEN JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING 2017 + REACTIE
Inhoud reactie
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015
en de daarin opgenomen
resultaatbestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2017 van de RWB incl.
REWIN naar voren te brengen:
 Bij de volgende aanbesteding van het
KCV ook te onderzoeken of
alternatieve, slimmere
vervoersconcepten kunnen worden
gehanteerd.

 De extra bijdrage voor Rewin voor 2
jaar beschikbaar te stellen. Na afloop
van deze 2 jaar de resultaten van de
extra bijdrage te evalueren in 2018.
Met Rewin concrete prestatieafspraken
te maken over de besteding van de
extra bijdrage. Deze prestatieafspraken
tussentijds te monitoren (bij voorkeur
via de P&C-cyclus van de RWB).
 Te onderzoeken of het O&O fonds een
structureel overschot heeft. En zo ja, dit
overschot dan uit te keren aan de
deelnemende gemeenten
 De reserves rekeningsaldo MARB en

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016
Akkoord.

Iedere aanbesteding wordt voorafgegaan door een uitgebreide toekomstverkenning en inventarisatie van
nieuwe mogelijkheden. De bestuurscommissie KCV heeft aan de hand van zo'n analyse eind 2014 besloten
tot een gematigd innovatieve aanbesteding van het deeltaxivervoer. Enerzijds omdat het huidige
vervoerconcept een beproefd concept is met een hoge uitvoeringskwaliteit en klanttevredenheid.
Anderzijds omdat een aantal ontwikkelingen nog te pril is om op grote schaal in een aanbesteding door te
voeren. Het afgesloten vervoerscontract biedt overigens mogelijkheden voor doorontwikkeling, zowel
binnen als buiten het deeltaxivervoer. Er kan bijvoorbeeld doorgepakt worden op vrijwilligersvervoer,
kleinschalige mobiliteitsconcepten, omdat dit is aangekondigd en er geen volumegarantie is afgegeven.
Mogelijk dat dit de laatste aanbesteding zal zijn die op de huidige leest geschoeid is. De ontwikkeling van
nieuwe regieconcepten voor optimalisatie doelgroepenvervoer, Uberachtige toepassingen, de autonome
auto etc., zal van invloed zijn op de toekomstige vormgeving van het deur-tot-deurvervoer. De
bestuurscommissie KCV zal zich tijdig voor een nieuwe aanbesteding oriënteren op alternatieven voor het
huidige concept.
Reactie Rewin (zie ook bijlage 3):
De activiteiten van REWIN zijn gericht op een sterke economische structuur in West Brabant. Hiervoor is
een triple helix gedragen meerjarige programmatische aanpak en inzet vereist. De ontwikkeling van deze
vorm van samenwerking in een goed doordacht ontwikkelsysteem vraagt meerdere jaren en de inzet van
meerdere partijen. De wijze van agenderen, doelstellingen formuleren en verantwoorden is daar onderdeel
van. Na 2 jaar kan worden geëvalueerd of er daadwerkelijk de basis is gelegd voor een dergelijk regionaal
ontwikkelsysteem waarin door meerdere partijen (triple helix) wordt samengewerkt aan de uitvoering van
regionale programma’s (acquisitie, speerpuntsectoren, kansrijk MKB) met concrete doelstellingen.
We zullen jaarlijks, bij het opstellen van de jaarrekening, beoordelen of we een overschot hebben op het
O&O fonds. Bij een overschot zullen we dit meenemen in de resultaatbestemmingsvoorstellen als uit te
keren overschot. We houden vast aan een structurele bijdrage van
€ 0,65 per inwoner.
De reserve MARB was als volgt bestemd; in 2012 heeft de toenmalige Bestuurscommissie Duurzaamheid
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Inhoud reactie
functiewaardering HR21 nader te
onderbouwen. Als deze onderbouwing
niet te geven is de reserves uit te keren
aan de deelnemende gemeenten.

 In de volgende P&C documenten de
risico’s nader te kwantificeren en te
prioriteren.
3. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de
begroting vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover
wordt geïnformeerd, met daarbij een
verantwoording aan welke onderdelen van
zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan
welke onderdelen niet en waarom.

Reactie Dagelijks Bestuur 23 juni 2016
besloten om het geld te oormerken voor duurzaamheid. Het betreft het restant van een reserve die na de
liquidatierekening van het MARB overgebleven is. De 12 MARB-gemeenten hebben destijds besloten deze
middelen regiobreed in te willen zetten voor duurzaamheidgerelateerde projecten.
Op dit moment ligt een voorstel voor een onttrekking uit de reserve van € 25.000 voor de pilot regionale
energiestrategie. Het is werk-budget voor out of pocket kosten tijdens de pilotfase. Voor deze pilot hebben
we op dit moment geen budget beschikbaar. Mogelijk volgt medio 2017 een voorstel om de kosten voor de
implementatiefase te dekken uit de reserve. De reserve bedraagt op dit moment
€ 61.800. We stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor regiobrede energieprojecten. Mocht u
toch besluiten dit uit te willen keren aan de gemeenten dan komt dit ten goede aan de 12 oud-MARB
gemeenten.
De reserve HR 21 was als volgt bestemd;
1. Onderhoudsronde bestaande functiebeschrijving
2. Indeling bestaande functiebeschrijving in HR21
3. Doorontwikkeling van de organisatie.
Deel 1 en 2 zijn afgerond.
Deel 3, de doorontwikkeling van de organisatie is een continu proces. Anticiperen op de bestuurlijke opgave
gaat gepaard met opleidingsbehoefte en het scholen van medewerkers. Dit vraagt ook om
opleidingen/trainingen voor de organisatie als geheel.
De doorontwikkeling kan gevolgen hebben voor de huidige functieprofielen en bijbehorende waardering.
De benodigde middelen voor dit alles zijn niet in de reguliere begroting voorzien en zullen moeten worden
gefinancierd uit de reserve HR 21. De reserve bedraagt € 65.000.
In de begroting 2018 en jaarrekening 2016 zal meer aandacht geschonken worden aan de risico’s en de
kwantificering hiervan.
Na besluitvorming in de AB vergadering sturen we iedere gemeente een brief met het AB besluit en dit
overzicht met hierin onze reactie op alle zienswijzen.
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Bijlage 3: Reactie REWIN op zienswijzen jaarverslag 2015 en begroting 2017 RWB
Algemeen kader:
Het verzoek van de RvC van REWIN om tot verhoging van de bijdrage te komen moet worden bezien
tegen de achtergrond van de wens om op regionaal niveau tot een samenhangende economische
aanpak te komen op basis van een breed (triple helix) gedragen agenda. Meerdere partijen zullen
daarbinnen hun rol en verantwoordelijkheid moeten vervullen. Uiteindelijk zullen ook op het regionale
niveau economische doelstellingen moeten worden geformuleerd. Voor de REWIN-bijdrage zijn in de
bijlagen van het jaarplan 2017 “call for action” de inspanningen expliciet geformuleerd.
De extra bijdrage is er met name op gericht dat REWIN als ontwikkelingsmaatschappij zijn rol beter kan
invullen:
-

Afbouw aparte financiering (m.n. sponsoring en partnerships) die tot belangenverstrengeling
kan leiden

-

Inzet op regionale strategie, programmering en werkwijze t.a.v. acquisitie mede als centraal
aanspreekpunt voor de BOM

-

Inzet op ketensamenwerking tussen de verschillende partijen m.b.t. topsectoren

-

Inzet op een met de gemeenten afgestemd accountmanagement voor het kansrijk MKB

De ontwikkeling van deze vorm van samenwerking in een goed doordacht ontwikkelsysteem vraagt
meerdere jaren en de inzet van meerdere partijen. De wijze van agenderen, doelstellingen formuleren
en verantwoorden is daar onderdeel van. Na 2 jaar kan worden geëvalueerd of er daadwerkelijk de basis
is gelegd voor een dergelijk regionaal ontwikkelsysteem waarin door meerdere partijen (triple helix)
wordt samengewerkt aan de uitvoering van regionale programma’s (acquisitie, speerpuntsectoren,
kansrijk MKB) met concrete doelstellingen.
De volgende vragen en opmerkingen zijn gemaakt in relatie tot de bijdrage vanuit RWB aan REWIN via
de begroting 2017 ev.
1.

Hoe verhoudt de verhoging van de bijdrage REWIN zich met het convenant dat is gesloten tussen
REWIN en BOM. Is dit convenant niet bedoeld om efficiënter te werken, taken beter te verdelen
en zo meer slagkracht te krijgen?
Reactie REWIN:
Acquisitie
BOM en REWIN streven beiden naar het best haalbare resultaat voor de provincie Noord-Brabant
en regio West-Brabant. Om te voorkomen dat er overlap in werkzaamheden ontstaat is via een
convenant een afsprakenkader gemaakt om zodoende de rolverdeling tussen beide organisaties
goed te borgen. Voor acquisitie betekent dit vooral het delen van kennis en informatie zodat een
buitenlands bedrijf (want daartoe beperkt zich het convenant) in elke fase van het beslissingsproces
1

op de juiste manier geholpen wordt. BOM draagt op een pro-actieve wijze nieuwe buitenlandse
investeringsprojecten aan en voert daarop de regie, REWIN draagt zorg voor het inbrengen van het
regionale ecosysteem. Bij reactieve acquisitie door REWIN voert REWIN zelf de regie op het
acquisitieproces en ondersteunt BOM daar waar nodig met kennis en kunde. Omdat het vooral
gaat om werkafspraken en het stroomlijnen van processen is er geen directe relatie met het
verhogen van de bijdrage aan REWIN. Er ligt wel een relatie met de in onze begroting voorgestelde
en noodzakelijk geachte versterking van de capaciteit om de regionale acquisitie-aanpak vorm te
geven. Enerzijds komt deze noodzaak voort uit de convenantafspraken met de BOM, waarin REWIN
de regierol (nieuw) voor de regio t.b.v. BOM invult. Daarnaast is er een rol voor REWIN als het gaat
om het faciliteren en organiseren van het regionale ontwikkelsysteem. Dat betekent beter
aansluiten op de structuurversterkende sectoren en daar gericht op acquireren in samenspel met
andere partners in de regio (zoals gemeenten, havenschap, bedrijvenparken). Binnen de huidige
formatie is er echter onvoldoende capaciteit beschikbaar om dat daadwerkelijk goed structureel te
organiseren. Uitbreiding van de capaciteit op dit onderdeel laat zich derhalve niet direct vertalen in
prestatie-afspraken maar wel in het optimaliseren van de regionale acquisitiestrategie zodat er in
de toekomst zeker op kwalitatief gebied een slag gemaakt kan worden in de aard van de
acquisitiedossiers in relatie tot de sperpunten voor de regio.
Business development/ topsectoren aanpak Strategische Agenda
Het convenant met de BOM is vooral op gericht op de complementariteit. BOM kent geen
regionale aanpak van topsectoren. Naast de focus hebben zij de capaciteit en netwerken hier
niet voor. Zij zoeken vooral aansluiting op hun back office instrumentarium (fondsen). Het is
net als in de andere 3 regio’s van Brabant de verantwoordelijkheid van de regio’s zelf om
(bedrijven)netwerken aan te spreken en economische ontwikkelingen met bovenregionale
uitstraling en impact te identificeren, aan te jagen en te verbinden met bovenregionale
stakeholders en fondsen. Het leidt zelfs tot multipliereffecten. Meer aandacht (ambitie) en
inzet (slagkracht) vanuit de regio leidt ook tot meer aandacht en inzet bij de BOM.
2.

In hoeverre wordt bij de voorgestelde verhoogde bijdrage de aandacht vanuit het REWIN
vergroot naar de kleinere gemeenten en in het bijzonder onze gemeenten in het Land van
Heusden en Altena. Dit met name omdat uit de begroting blijkt dat de inspanning in hoofdzaak
naar de speerpuntsectoren (Biobased, Logistiek, Maritiem) gaat.
Reactie REWIN:
Er is sprake van een evenwichtige verdeling tussen acquisitie, topsectoren en kansrijk MKB aanpak.
De kansrijk MKB aanpak is juist ook breder gericht dan de topsectoren, aangezien veel kansrijk MKB
zich niet (of niet volledig) in (top)sectoren laat plaatsen.
Business Development / topsectorenaanpak Strategische Agenda (SA) West-Brabant
REWIN is de uitvoeringsorganisatie van de topsectoren SA West Brabant. De speerpunten Logistiek,
Biobased en Maintenace zijn gekozen door de regio West-Brabant als geheel. Als regionale
ontwikkelingsmaatschappij werken we dan ook met een opdracht voor de regio waarbij op
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voorhand geen onderscheid gemaakt naar gemeente. De business is daarbij leidend, ongeacht
binnen welke gemeentegrenzen de casus zich afspeelt.
Ontwikkelingen laten zich niet begrenzen tot gemeentegrenzen of specifieke (top)locaties. Dat
geldt juist ook voor de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten. Talrijke voorbeelden wijzen
uit dat de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten neerdalen over een groter gebied.
Andersom is ook waar. Toen Philip Morris haar deuren sloot, had dit direct en indirect een impact
op elke gemeente van West Brabant. Ook een bedrijf zoals Sabic liet recent zien dat haar
medewerkers verspreid over alle gemeenten van West Brabant wonen. Onderzoek vanuit de regio
naar pendelbewegingen van werknemers in de regio wijst ook uit dat een substantieel deel (circa
50%) buiten haar woongemeente werkt.
De impact van de uitvoering van een regionale agenda beperkt zich daarnaast niet tot de grote
gemeenten. Een aantal ontwikkelingen met bovenlocale impact en uitstraling hebben daarbij een
duidelijk zwaartepunt bij kleine gemeenten, zoals aerospace maintenance (Woensdrecht), agrofood
en biobased (Steenbergen en Zundert) en maritieme maintenance (Land van Heusden Altena).
Kansrijk MKB
Ook de lijst van geselecteerde bedrijven voor de kansrijk MKB account management aanpak bestaat
voor circa 35% uit bedrijven gevestigd in kleine gemeenten. Deze account management aanpak zal
ook in nauwe afstemming met de bedrijvencontactfunctionarissen bij kleine gemeenten worden
geïmplementeerd.
3.

Bij een regionaal akkoord op de extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar wordt gevraagd om een
evaluatie van de resultaten van deze extra bijdrage na afloop van deze 2 jaar (in 2018). Daarbij
wordt verzocht om met Rewin concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de
extra bijdrage. Deze prestatieafspraken moeten ook tussentijds worden gemonitord (bij voorkeur via
de P&C-cyclus van de RWB) waarbij ook ingezoomd moet worden op mogelijke overlappingen van
werkzaamheden tussen Rewin en de RWB.
Reactie REWIN:
De activiteiten van REWIN zijn gericht op een sterke economische structuur in West Brabant.
Hiervoor is een triple helix gedragen meerjarige programmatische aanpak en inzet vereist. De
ontwikkeling van deze vorm van samenwerking in een goed doordacht ontwikkelsysteem vraagt
meerdere jaren en de inzet van meerdere partijen. De wijze van agenderen, doelstellingen
formuleren en verantwoorden is daar onderdeel van. Na 2 jaar kan worden geëvalueerd of er
daadwerkelijk de basis is gelegd voor een dergelijk regionaal ontwikkelsysteem waarin door
meerdere partijen (triple helix) wordt samengewerkt aan de uitvoering van regionale programma’s
(acquisitie, speerpuntsectoren, kansrijk MKB) met concrete doelstellingen.
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Bijlage 4: Uitkering batig saldo Jaarrekening 2015 RWB
uitkering batig
saldo JRR 2015
Aalburg
Alphen - Chaam
Baarle - Nassau
Bergen op Zoom
Breda
Drimmelen
Etten-Leur
Geertruidenberg
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Werkendam
Woensdrecht
Woudrichem
Zundert
Provincie Noord-Brabant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

449,71
339,42
229,66
2.308,05
6.296,92
929,31
1.479,18
750,81
1.026,09
1.281,26
1.872,09
2.675,35
773,75
822,64
462,76
920,57
753,25
500,73
743,47
-

uitkering reserve
communicatie
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

24.615,00 €

332,67
251,09
169,89
1.707,40
4.658,19
687,46
1.094,23
555,42
759,06
947,82
1.384,89
1.979,11
572,38
608,56
681,00
557,22
370,42
549,99
4.658,19

TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

782,38
590,51
399,55
4.015,45
10.955,11
1.616,77
2.573,41
1.306,23
1.785,15
2.229,08
3.256,98
4.654,45
1.346,13
1.431,20
462,76
1.601,58
1.310,47
871,14
1.293,46
4.658,19

22.525,00 €

47.140,00

