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Aan de Raad, 

Hierbij wordt u geïnformeerd over de activiteiten van StartersCentra West-Brabant "2016 in beeld" (zie 
bijlage) en het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het convenant Startersfonds 
West Brabant aan te gaan. Dit convenant wordt aangegaan samen met Starterscentrum Roosendaal, 
Starterscentrum Brabantse Wal, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Roosendaal en Gemeente 
Woensdrecht, met als hoofddoel afspraken te maken over de financiering en inzet van het Startersfonds 
West-Brabant. 

Het college van burgemeesters en wethouders van Steenbergen heeft, evenals de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht, eerder 
besloten om het vertrouwen in de SCWB uit te spreken voor de jaren 2015-2018. Daaraan is voor 
Steenbergen een jaarlijkse bijdrage van 6 12.500,- beschikbaar gesteld. Deze bijdrage valt binnen de 
structurele begroting van Economische Zaken en behoeft geen additionele middelen. 

De afgelopen jaren zijn goede resultaten bereikt door ondersteuning van starters in het Westelijk deel van 
West-Brabant (specifiek de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) 
door de SCWB. Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat SCWB in zes jaar tijd een economische waarde heeft 
gegenereerd van meer dan 55 miljoen euro, waarvan 9,6 miljoen in 2016. De afgelopen zes jaar zijn 1723 
arbeidsplaatsen gegenereerd. 
Voor de komende periode 2017 - 2020 heeft het SCWB een Strategische Agenda met 
uitvoeringsprogramma opgesteld (zie bijlage). 
Het SCWB heeft de ambitie de krachten nog sterker te bundelen in de periode 2017-2020 en wil blijven 
investeren in de toekomst. Het bundelen van de krachten en strategische samenwerking is essentieel om 
deze regio in sociaal- economisch opzicht gezond te houden. Om dit te realiseren is het van belang dat 
de jaarlijkse bijdrage wordt voortgezet en zal Startersfonds West-Brabant worden opgericht. De 
gemeenten gaan de jaarlijkse bijdrage in het fonds onderbrengen om daarmee extra gelden te verwerven 
bij andere partijen, bijvoorbeeld provincie effÈuropa. Bij het verwerven van deze extra gelden wordt de 
nadruk gelegd op innovatieve starters in/de topsectoren van de vier gemeenten. 
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