
Provincie Noord-Brabant 

De Raad van de gemeente Steenberg 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

RAÄD/CIE 
ndd nr 

Gem.STEENBERGEN 

2 F E B 20171 

Kopie aan: 
6 f m c d / 

5Ŵr 

9 
Onderwerp 
Stand van zaken (Veer)Krachtig Bestuur 

Vertrouwelijk 

Geachte raad, 

Op 17 mei jl. hebben wij alle Brabantse gemeenten een brief gestuurd waarin 
wij voor elke (sub)regio in Brabant zijn ingegaan op de voortgang van het 
programma (Veer)Krachtig Bestuur. In deze brief hebben wij tevens aangegeven 
dat wij formeel zullen reageren op uw visie over uw bestuurlijke toekomst en het 
vervolgtraject hierop. Dit doen wij door deze brief. 

Zoals ook in onze brief van 17 mei werd aangegeven zien wij uw visie mede in 

samenhang met de visies van de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. 
De drie gemeenten profileren zich als Brabantse Wal-gemeenten. In de 
genoemde brief constateerden wij dat wij de procesvoortgang om tijdig tot 
concrete resultaten te komen niet overtuigend vonden. 

De door u opgestelde visie op samenwerking is door ons op 27 november 2015 
ontvangen. Uw visie is tot stand gekomen in een interactief proces met college, 

gemeenteraad, ambtelijke organisatie, partners en andere belanghebbenden. In 
uw visie focust u op de volgende thema's: toerisme en recreatie, biobased en 
agrofood, sterke kernen en de transformatie van gemeentelijke diensten. De 
kwetsbaarheid in de ambtelijke diensten wordt het hoofd geboden door 
intensiever met de Brabantse Wal-gemeenten samen te werken. U kenschetst de 
Brabantse Wal als fundament voor de samenwerking, en dus ook als middel om 
de geschetste ambities te realiseren. In de visie geeft u onder andere aan 
voorbereidingen te treffen voor een vervolgproces waarin de mogelijkheden 
worden verkend naar een verdere samenwerking met de Brabantse Wal-

gemeenten. 

Op grond van het bovenstaande is op 17 oktober 201 ó met de drie 
burgemeesters een bestuurlijk overleg gevoerd. Uit dit overleg bleek dat het 
proces om te komen tot een gezamenlijke samenwerkingsvisie traag verloopt. 
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Afgesproken werd dat in januari-februari 2017 een nieuw bestuurlijk overleg zal 
worden gepland waarin de actuele stand van zaken aan de orde zal komen. 
Doelstelling is voor de zomer van 2017 de gezamenlijke visie klaar te hebben, 
alsmede duidelijkheid over de governance die noodzakelijk is ter realisering van 
die gezamenlijke ambities. 

Wi j maken ons zorgen over de voortgang van de samenwerking tussen de drie 
gemeenten. Een proces waarin u ingaat op de slag- en schakelkracht van uw 
eigen organisatie en vervolgens met de twee andere gemeenten een afweging 
maakt over de meest passende bestuurlijke vorm is wat ons betreft dringend 

nodig: het ontbreken hiervan kan leiden tot een openbaar bestuur dat minder 
adequaat functioneert dan mogelijk en wenselijk is. Wi j voelen ons in deze 
opvatting gesteund door de klankbord- en expertgroep 1 ' 1 die in het kader van 
(Veer)Krachtig Bestuur onder meer de volgende uitspraken heeft gedaan: 
« "Wi j zien de noodzaak en urgentie tot vernieuwing van het bestuur in 

Brabant, 'welke kansen missen we?', is in dat kader een vruchtbaardere 

houding dan "het gaat toch (nog) goed?" 
» "Wi j dagen gemeenten uit om over hun eigen grenzen heen te kijken en 

de durf te hebben om op vitale punten, ten behoeve van de Brabantse 
samenleving, bepaalde taken, verantwoordelijkheden en/of 
bevoegdheden over te dragen. 

Op grond van onderzoek, zoals bijvoorbeeld van professor Tordoir, blijkt dat 
vraagstukken steeds vaker op subregionaal niveau spelen en worden opgepakt. 
De subregio's zijn daardoor meer bepalend geworden. Wi j zijn van oordeel dat 
samenwerking op subregionaal niveau, aanvullend op de focus die de regio 
West-Brabant op dit moment aanbrengt, wenselijk is. Ook zijn wij benieuwd hoe 
de raden hun rol rond die samenwerking zien en vormgeven. 

Mede vanuit onze procesverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van 

het openbaar bestuur doen wij dan ook een dringende oproep aan u om ons 
verzoek alsnog op te pakken en samen met inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke instellingen en betrokken buurgemeenten ('maatschappelijke 
partners') aan de slag te gaan. Wi j doen dit te meer daar ook Provinciale Staten 
ons onlangs nadrukkelijk hebben opgeroepen om onze 
procesverantwoordelijkheid te nemen voor wat betreft de kwaliteit van het lokale 
openbaar bestuur. Wi j plannen op korte termijn een nieuw bestuurlijk overleg 
om met elkaar over de actuele stand van zaken te spreken. 

1 , 1 Bestaande uit personen afkomstig uit de wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs, overheid, 
maatschappelijke instellingen (voor meer informatie over dit advies zie bijlage 1 van onze visie 
"Leiderschap en dienstbaarheid" uit 2014) 
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Tot slot: In het kader van het vervolgtraject kan het wenselijk zijn dat u kennis 
neemt van de brieven die wij in de periode januari-maart 2017 sturen aan de 

voor u relevante (buur)gemeente(n). Hiervoor verwijzen we u naar 

www.brabant.nl/veerkrachtiabestuur onder 'proces'. 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

de voorzitter de secretaris. 

Ũ prof. dr. W.B.H.J. van de Donk w. ir. A . M . Burger 
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