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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In het raadsvoorstel Visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal \s toegezegd een voorstel voor een 
samenwerkingsconvenant aan de raden van de Brabantse Wal voor te leggen. In de eerdere reacties op 
de Ontwerpvisie hebben de gemeenteraden aangegeven de samenwerking te willen bekrachtigen in de 
vorm van een convenant. 

2. Achtergrond 
In het nu ter vaststelling voorliggende convenant leggen de gemeenteraden en colleges van B&W de 
intentie van samenwerken tussen de drie gemeenten in de Brabantse Wal kernachtig vast evenals een 
aantal praktische afspraken. 

3. Overwegingen 
Dit convenant vloeit mede voort uit het door uw raad unaniem op 1 juni 2017 aangenomen amendement. 
Daarin is gesteld dat de samenwerking in zijn algemeenheid dient te worden vastgelegd in de vorm van 
een convenant. Ook is ingegaan op de opmerking daty de raden regelmatig geïnformeerd moeten worden 
over de voortgang van de samenwerking 

Om het draagvlak voor de samenwerking tot uitdrukking te brengen is gekozen voor een convenant dat 
zowel door de raden als door de colleges in de Brabantse Wal wordt aangegaan. 

De gemeenteraden en colleges van B&W leggen vast dat zij zich inzetten voor de integrale ontwikkeling 
van de Brabantse Wal, zoals vastgelegd in de visie, en zal worden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. 
De samenwerking is expliciet aangeduid als middel om een doel te bereiken op de Brabantse Wal en niet 
als een doel op zich. Gemeenten kunnen samen of afzonderlijk actief samenwerking zoeken op 
verschillende schalen (dansen door de schalen) en in verschillende samenwerkingsvormen. 

In het convenant is vastgelegd dat de gemeenten zich inspannen om de uitvoeringsagenda te realiseren. 
In het convenant wordt de governance, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van de visie 
vastgelegd. 

Ter inzage ligt: 



Vastgelegd is dat de gemeenteraden tweemaal per jaar bij elkaar komen. Tijdens één van die twee 
bijeenkomsten staat een thema centraal; tijdens de andere wordt de voortgang en actualiteit van de 
uitvoeringsagenda besproken o.a. aan de hand van monitor- en evaluatieresultaten. 

Ook is voorzien in een Stuurgroep waarin de gemeenten elk met de burgemeester, locoburgemeester en 
gemeentesecretaris zitting hebben. 

4. Middelen 
n.v.t. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Nadat het convenant door alle betrokken partijen is ondertekend zal dit actief worden bekend gemaakt. 
De in de visie en in dit voorstel aangehaalde nog op te stellen uitvoeringsagenda zal onderwerp van 
gesprek zijn tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de 3 gemeenteraden die is voorzien eind 
november. Over de exacte datum, tijd en locatie ontvangst u zo spoedig mogelijk nader bericht. 

7. Voorstel 
U wordt voorgesteld tot het aangaan van het Convenant Samenwerking Brabantse Wal met de 
gemeenten Bergen op zoom en Woensdrecht. 

Hoogachtend, 

de secretaris 
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