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Onderwerp
(Veer)Krachtig Bestuur: stand van zaken en hoe samen verder

Steenbergen; 31 mei 2016
Aan de Raad,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant informeerden u bij brief van 17 mei jongstleden over de stand
van zaken van (Veer)Krachtig Bestuur. Die brief staat op het overzicht van ingekomen stukken voor uw
raad.
Zoals u weet hebben Gedeputeerde Staten alle gemeenten in de provincie medio 2014 gevraagd te
komen met een eigen visie over hun bestuurlijke toekomst, meer specifiek over hoe zij als gemeente
aankijken tegen samenwerking. Onze Steenbergse Visie is door uw raad vastgesteld op 22 oktober 2015
en uiteraard kort daarna kenbaar gemaakt aan de provincie. Van meet af aan lag het in de bedoeling om
onze lokale Visie op Samenwerking te doen volgen door een gezamenlijke visie van de Brabantse Wal
gemeenten. Die visie is er momenteel nog niet. Juist op 10 mei jongstleden hebben wij hierover als
college gesproken met de colleges van Bergen op Zoom en Woensdrecht. Stappen zijn gezet om onze
gezamenlijke Brabantse Wal-visie na de zomer tot stand te doen komen. De provincie doelt op het
uitblijven van deze gezamenlijke visie, waar men in haar brief aangeeft de stand van zaken teleurstellend
te vinden.
In de bijlage behorende bij bedoelde brief van Gedeputeerde Staten wordt onder punt 4. kort nader
ingegaan op de stand van zaken in de Brabantse Wal-gemeenten. Ten onrechte is daar vermeld dat
recent een besluit zou zijn genomen tot samenvoeging van een aantal ambtelijke diensten, doelende op
onderdelen van onze gezamenlijke bedrijfsvoeringen. Dat traject is nog volop in gang. Wij gaan er vanuit
u in juni of juli meer concreet te kunnen informeren over het onderzoek naar een mogelijke samenwerking
op onderdelen van bedrijfsvoering en het prfices daartoe.
Hoogachtend,
f
burgemeester en Wethouders van Steenbergen,
de loco-sŵefetaris;
de burgemeeste.

