
   

DSPDF_AB2D_31323631333936393935.docx 1 van 3 

Ontwerp CONVENANT  Samenwerking Brabantse Wal  
 
PRE AMBULE 
In dit convenant worden de doelen, de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te 
gaan, zoals beschreven in de Visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal, nader vastgelegd.  
 
De ondergetekenden, 
 
1. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,  

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester van Bergen op Zoom; 
2. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester van Steenbergen; 
3. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woensdrecht, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester van Woensdrecht. 
 
hierna te noemen gemeenten, 
 
het volgende overwegende, 
a. dat de gemeenten op de Brabantse Wal gaan voor een duurzame (economische) ontwikkeling en behoud 

van een uniek natuurlandschap en voor een excellente leefomgeving. Dit alles voor bewoners, bedrijven en 
bezoekers;  

b. dat een Visie op veerkrachtig bestuur in de Brabantse Wal, hierna te noemen de Visie, is vastgesteld door 
ieder van de gemeenteraden;  

c. dat de Visie wordt uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda; 
d. dat in de Visie afspraken zijn gemaakt over de hoofdlijnen van de samenwerking;  
e. dat het wenselijk is om een convenant te sluiten, waarin afspraken over de governance, de uitvoering, de 

monitoring en de evaluatie zijn vastgelegd. 
 
komen overeen:  
 
PARAGRAAF A. DE SAMENWERKING  
 
Artikel 1. De doelstelling  
Gemeenten onderschrijven de inzet op integrale ontwikkeling van de Brabantse Wal, zoals die is vastgelegd in 
de Visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal en zetten zich er voor in om de uitvoering ter hand te 
nemen.  
 
Artikel 2. De samenwerking  
Gemeenten werken samen, waarbij zij:  
1. samenwerking zien als een instrument om een doel te bereiken op de Brabantse Wal en niet als een doel 

op zich; 
2. inzien dat de kracht van de samenwerking bestaat uit het gezamenlijk in goede harmonie oppakken van de 

samenwerking en een relatie gebaseerd op geven en nemen dus van wederkerigheid en elkaar iets gunnen; 
3. samen of afzonderlijk actief samenwerking kunnen zoeken op verschillende schalen (dansen door de 

schalen) en in verschillende samenwerkingsvormen; 
4. hun eigen beleid waar nodig afstemmen op de Visie;  
5. elkaar informeren over te nemen initiatieven en ontwikkelingen binnen eigen gemeentegrenzen, die het 

belang van de Brabantse Wal raken;  
6. zich inspannen de Uitvoeringsagenda te realiseren;  
7. gezamenlijk en afzonderlijk zorgdragen voor het inbrengen van de benodigde (financiële) middelen;  
8. relevante externe partners, maatschappelijke instellingen, marktpartijen en bedrijven, betrekken bij de 

realisatie van de Visie zoals neergelegd in de Uitvoeringsagenda;  
9. afzonderlijk en gezamenlijk zorgdragen voor een goede communicatie met inwoners en externe partners; 
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10. zorgdragen voor de belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau; 
11. zelfstandige gemeenten zijn en blijven en dat ook niet samenwerken op basis van argumenten altijd 

mogelijk is. 
 
PARAGRAAF B. DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE  
 
Artikel 3. Gezamenlijke raadsbijeenkomsten Brabantse Wal 
1. Tweemaal per jaar komen de raden van de gemeenten bij elkaar. 
2. In een van deze bijeenkomsten staat een thema centraal. 
3. In de andere bijeenkomst wordt de voortgang en actualiteit van de Uitvoeringsagenda besproken o.a. aan 

de hand van monitor- en evaluatieresultaten (zie paragraaf C). 
4. De drie griffiers maken onderling een werkverdeling voor de ondersteuning van deze bijeenkomsten. 
 
Artikel 4. De Stuurgroep  
1. Er is een Stuurgroep waarin de gemeenten elk met de burgemeester, loco burgemeester en 

gemeentesecretaris zitting hebben. 
2. Voorzitter is een van de vertegenwoordigers van de ontvangende gemeente. 
3. De leden van de Stuurgroep dragen zorg voor een adequate en tijdige terugkoppeling naar hun colleges en 

raden.  
 
Artikel 5. De taken van de Stuurgroep  
1. De Stuurgroep heeft in ieder geval de volgende taken:  

a. Een voorstel doen aan de colleges van B&W voor de programmatische uitwerking van de Visie in een 
(jaarlijkse) Uitvoeringsagenda; 

b. Het bewaken van de strategie die is vastgelegd in de Visie, evenals de integraliteit van de doelen; 
c. Een voorstel doen aan de colleges van B&W om aanpassingen te doen op de Uitvoeringsagenda op 

basis van actualiteiten. 
2. Voor zover onderwerpen de instemming behoeven van de raden, zullen zij tijdig daaraan worden 

voorgelegd.  
 
PARAGRAAF C. MONITORING EN EVALUATIE  
 
Artikel 6. De beleidsmonitoring en evaluatie 
1. Eenmaal per jaar wordt de voortgang van de uitvoeringsagenda gemonitord evenals andere ontwikkelingen 

die van invloed zijn op de Visie.  
2. Eens in de vier jaar wordt de visie geëvalueerd en geactualiseerd. Daarin wordt antwoord gegeven op de 

vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Brabantse Wal zowel bestuurlijk, organisatorisch, 
inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de Visie, en voldoende antwoord biedt op 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
PARAGRAAF D. SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 7. De werkingsduur  
1. Dit convenant treedt in werking op de dag, dat de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordigers het convenant 

ondertekenen. 
2. Gemeenteraden kunnen naar aanleiding van elke evaluatie, besluiten tot wijziging van dit convenant dan 

wel tot beëindiging van het convenant. 
3. Behoudens het tweede lid, wordt dit convenant voor onbepaalde tijd aangegaan. 
4. In geval van wijziging of beëindiging van de samenwerking maken de gemeenten passende afspraken.  
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Getekend te ………….. op ……… 
 
Gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom 
Namens dezen, 
 
 
 
Dr. F. Petter, burgemeester 
 
Gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen 
Namens dezen, 
 
 
 
R.P. van den Belt MBA, burgemeester 
 
Gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woensdrecht 
Namens dezen, 
 
 
 
Drs. J.J.C. Adriaansen, burgemeester 
 


