
MOTIE ontwerp Visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal 

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 23 mei 2017, 

van mening zijnde dat het hier op zijn plaats is om te melden dat het ontwerp Visie 
(veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal goed aansluit bij de wijze van samenwerking 
die binnen de Brabantse Wal regio wordt voorgestaan, met aandacht voor de 
leefbaarheid, economische speerpunten en ontwikkelingen, het belang van het landschap 
De Brabantse Wal, de ontwikkeling van het toerisme en recreatie en voor het belang van 
cultuur en identiteit van de gemeenschappen; 

overwegende dat het college de raad voorstelt geen zienswijze in te dienen en de raad 
van Woensdrecht daarbij op onderdelen tot de volgende overwegingen komt ten aanzien 
van: 
I. de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraden, procedure en planning 
- Gemeenteraden hebben een algemene en eigenstandige verantwoordelijkheid in het 
bepalen van kaders en beleid voor hun eigen gemeente; 
- Gezamenlijk afspraken over samenwerking daarom dienen te worden vastgelegd in 
convenanten van zowel colleges als raden waarbij de raden onderling afspraken maken 
over de wijze waarop zij gezamenlijk vorm geven aan de raadsbevoegdheden en 
raadsverantwoordelijkheden; 
I I . het uitvoeringsprogramma 
- Uit het voorstel blijkt dat de uitwerking van deze Visie op samenwerking wordt 
vastgelegd in een door de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van 
Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom vast te stellen uitvoeringsprogramma; 
- de raad van de gemeente Woensdrecht het van belang vindt direct betrokken te zijn bij 
het gezamenlijke uitvoeringsprogramma en daarbij mogelijk accenten en prioriteiten voor 
het eigen gebiedsdeel wil aangeven; 
- daaruit volgt dat de raden gezamenlijk sturing en kaders dienen te geven aan de 
uitwerking van deze Visie waarna het uitvoeringsprogramma na de toekenning door de 
raden van de daarvoor benodigde middelen door de colleges kan worden vastgesteld; 
I I I . aandachtspunten ten aanzien van het ontwerp Visie (veer)krachtig bestuur in de 
Brabantse Wal 
- de Visie beperkt aandacht besteedt aan de samenwerking met de buurgemeenten in 
het Zeeuwse, de gemeente Roosendaal en onze Belgische buurgemeenten maar deze 
bijna onlosmakelijk verbonden zijn met een aantal gezamenlijke ambities zoals 
bijvoorbeeld recreatie en toerisme in de Brabantse Wal, een gebied dat groter is dan de 
drie gezamenlijke gemeenten; 
- de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de speersectoren maintenance, bio-
based/agrofood en toerisme en recreatie moet bijdragen aan een goede diversificatie van 
werkgelegenheid zodat de "arbeidsmarkt" op de Brabantse Wal aantrekkelijk bli jft voor 
zowel hoger als lager opgeleiden; 

verzoekt het college: 
I. De raden te betrekken bij het op te stellen uitvoeringsprogramma, de raden te 

faciliteren in de totstandkoming van een radenconvenant en besluitvorming 
hierover direct na de zomervakantie 2017 voor te leggen aan de raden; 

I I . Zo snel mogelijk te beginnen met het schrijven van een uitvoeringsprogramma en 
daarbij te betrekken de door de raadsleden gemaakte opmerkingen van de 
bijeenkomst van 4 april 2017; 

I I I . In het uitvoeringsprogramma meer aandacht te besteden aan de samenwerking 
met de omliggende gemeenten en meer aandacht te besteden aan de 

ok AkT factiy diversiteit op de arbeidsmarkt; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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