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Raadsvergadering
20 april 2017

Agendanummer

Onderwerp
Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal

Steenbergen; 4 april 2017

Aan de raad,
1. Inleiding
Eind maart ontving u zowel via het RIS als in hard copy een afdruk van de door de colleges van
Bergen op Zoom en Woensdrecht alsmede door ons vastgestelde ONTWERP-visie op (veer)krachtig
bestuur in de Brabantse Wal.
2. Achtergrond
Al in november 2015 heeft uw raad onze lokale Visie op samenwerking vastgesteld. Samen met de
overeenkomstige visies van Bergen op Zoom en Woensdrecht vormt deze de basis voor het nu in
procedure zijnde ONTWERP voor een Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal. Kern van die
visie is de geformuleerde missie: "Wij, de gemeenten op de Brabantse Wal, gaan voor een duurzame
(economische) ontwikkeling en behoud van een uniek natuurlandschap, voor een excellente
leefomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen. Dit alles voor bewoners,
bedrijven en bezoekers. De gezamenlijke kracht op het gebied van maintenance, biobased economy en
logistiek vormen de economische pijlers van de Brabantse Wal."
3. Overwegingen
In de overleggen tussen onze drie gemeenten en mede gelet op de uitdrukkelijke wens van de provincie
is afgesproken om voor het aanstaande zomerreces te komen tot afronding van het proces gericht op de
totstandkoming van onze Visie op (veer)krachtig bestuur, hier in de Brabantse Wal,
De leden van uw raad en die van Bergen op Zoom en Woensdrecht zijn (worden) op dinsdagavond 4 april
nader geïnformeerd over de totstandkoming en de inhoud van het voorliggende visiedocument. Uiteraard
is er gelegenheid om in kleine groepjes met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
In het proces is voorzien in een mogelijkheid voor de drie raden om zienswijzen in te brengen op het
ontwerp. Om een en ander qua tijdsplanning te stroomlijnen verzoeken wij u, uw eventuele zienswijzen
uiterlijk in uw opiniërende raadsvergadering van 10 mei te formuleren. Op die wijze is er nog ruimschoots
gelegenheid uw zienswijzen te vertalen in het uiteindelijk ter besluitvorming aan u voor te leggen
definitieve Visiedocument. Zoals al eerder aan u is gemeld, stellen wij voor om in de junicyclus van
opiniërende en besluitvormende raadsvergaderingen te komen tot definitieve vaststelling van de Visie op
(veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal. Ook in de andere gemeenten wordt getracht in een zelfde
tijdsbestek te komen tot besluitvorming.

Ter inzage ligt:

De ONTWERP-visie is in een intensief traject van besprekingen en overleg tussen de drie colleges tot
standgekomen. Wij staan gedrieën vanzelfsprekend geheel voor de inhoud ervan. Dit impliceert meteen
dat wij u voorstellen om geen zienswijzen in te brengen maar uit te spreken dat u zich kunt vinden in het
thans voorliggende ONTWERP-visiedocument.
4. Middelen
n.v.t.

5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
Uw reactie en/of eventuele zienswijzen zullen worden ingebracht in een overleg van de stuurgroep,
bestaande uit de burgemeesters, locoburgemeesters en gemeentesecretarissen van onze 3 gemeenten.
Daar zal worden besloten tot al dan niet verwerken van die zienswijzen of anderszins uw opmerkingen in
het uiteindelijk ter vaststelling voor te leggen Visiedocument.
7. Voorstel
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ONTWERP-visie op (veer)krachtig bestuur in de
Brabantse Wal en te besluiten om geen zienswijzen in te dienen.
Mocht u wel overwegen zienswijzen in te brengen dan wordt u verzocht die uiterlijk te formuleren tijdens
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