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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 23 maart 2017 heeft het algemeen bestuur van de Regio West Brabant (kortweg RWB) de richting van 
de doorontwikkeling van de RWB vastgesteld. De focus van de samenwerking komt te liggen op het 
versterken van het economisch vestigingsklimaat. Om dit te realiseren is een verandering van de 
bestuurlijke organisatie nodig en is aanpassing van de huidige gemeenschappelijke regeling (kortweg 
hierna te noemen: "GR") vereist. Daarnaast is het noodzakelijk om, op basis van de intussen gewijzigde 
Wet gemeenschappelijke regelingen, enkele (veelal technische) aanpassingen door te voeren in de tekst 
van GR RWB zoals die nu nog luidt. 

2. Achtergrond 
De huidige GR RWB is een zogenaamde college-regeling. Dat blijft ook zo na doorvoering van de 
voorliggende 1 s t e wijziging. 

De huidige samenwerking binnen de RWB is vormgegeven in een GR die dateert van 3 januari 2010. De 
opzet was door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken, een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. 
In artikel 3 van de huidige GR is het doel omschreven a ls : " om de gemeenschappelijke belangen van 
de deelnemende gemeenten te behartigen onder meer door te komen tot de opstelling, vaststelling en 
uitvoering van de strategische agenda en de strategische visie voor West-Brabant. Onder die belangen 
vallen tot op heden in elk geval (nog): sociaal economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting, mobiliteit, zorg/welzijn/onderwijs, duurzaamheid en middelen. 

3. Overwegingen 
De nu voorliggende 1 s t e wijziging van de GR is, aldus het AB van de RWB, zodanig aangepast dat deze 
'doorontwikkelingsproof' is. Dit betekent dat meer focus is aangebracht op samenwerking met de partners 
uit bedrijfsleven en onderwijs die West-Brabant economisch veerkrachtiger moet maken. Een van de 
gevolgen daarvan is de oprichting van de Economie Board West-Brabant die verantwoordelijk is 
geworden voor het opstellen van de economische ambities voor West-Brabant. De 'corebusiness' zoals 
die wordt vastgelegd in de voorliggende wijziging van de GR is nu gericht op samenwerking op 
economische zaken, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. 

Ter inzage ligt: 



Er blijft ruimte om ook andere taken op te pakken maar het zijn de colleges van de deelnemende 
gemeenten die bepalen of daar behoefte aan is. Het kan dan gaan om zogenaamde collectieve taken of 
om facultatieve taken. Dat laatste is het geval als het gaat om het belang van een beperkt aantal van de 
deelnemende 19 colleges. Zij kunnen dan een beroep doen op de inzet van de RWB en dragen daarvoor 
zelf de kosten. Er is sprake van een collectieve taak als deze wordt uitgevoerd ten bate van alle 
gemeenten. Het gaat dan om onderwerpen die niet behoren tot de 'corebusiness'. Pas als een 2/3 
meerderheid van de gemeenten (die dan gezamenlijk minimaal 2/3 van het aantal inwoners van de regio 
vertegenwoordigen) het belangrijk genoeg vinden om aan een dergelijk onderwerp tijd en geld te 
besteden, dan wordt zo'n collectieve taak opgepakt. Alle 19 deelnemende gemeenten betalen daar dan 
aan mee. Zo'n collectieve taak geldt voor 4 jaar. Halverwege 2018 (dus na de gemeenteraads
verkiezingen) zullen deze collectieve taken voor de eerste keer worden vastgesteld en dan gelden tot 
medio 2022. Hier is sprake van een verzwaring van de GR ten opzichte van de huidige regeling waarin 
sprake is van een normale meerderheid van de helft plus één van de deelnemende gemeenten om iets te 
bestempelen als zijnde een collectieve taak (die daarmee voor rekening van alle gemeenten komt). 

Hoewel sprake is van een zogenaamde college-regeling is de betrokkenheid van de gemeenteraden 
nadrukkelijk in beeld gebracht. De Economie Board West-Brabant stelt om de 4 jaar de economische 
ambities vast. Via de RWB levert de overheidskolom de input daarvoor aan. Het AB stelt die vast. Tussen 
het aanbieden van het voorstel en het besluit tot vaststelling van deze economische ambities moet een 
periode van 12 weken zitten. Dit om de colleges van B&W in staat te stellen het voorstel met hun eigen 
raad te bespreken en zo met hun inbreng rekening te kunnen houden. Het collegelid dat lid is van het AB 
zal vervolgens het collegebesluit, al dan niet voorzien van commentaar van de eigen raad, in het AB 
inbrengen. 

Een tweede moment van betrokkenheid van de raad is jaarlijks terugkerend. Op de ontwerpbegroting van 
de RWB zijn de raden van de deelnemende colleges bevoegd om zienswijzen in te dienen. Die kunnen 
ook betrekking hebben op het overheidsdeel van het Uitvoeringsprogramma Economische 
Ambitieprogramma West-Brabant. Dat programma moet krachtens artikel 9, 4 e lid van de GR jaarlijks bij 
de begroting van de RWB worden vastgesteld door het AB. 

In het voorstel is opgenomen (anders dan nu het geval is) dat het dagelijks bestuur (dat de naam zal 
dragen van Strategisch Beraad) onder andere zal bestaan uit maximaal 6 door het AB uit haar midden 
aan te wijzen leden, die in ieder geval de economische topsectoren vertegenwoordigen en waarbij sprake 
is van voldoende geografische spreiding. Daarnaast maken de voorzitters van de 4 vaste commissie van 
advies deel uit van het Strategisch Beraad en ook de voorzitter van het algemeen bestuur (oftewel de 
burgemeester van Breda). Er komen vaste adviescommissies voor Economie, Arbeidsmarkt, Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Mobiliteit. 

Alle wijzigingen die door vaststelling van de 1 s t e wijzing van de GR RWB worden doorgevoerd zijn op 
heldere wijze weergeven op bijlage 2 bij dit voorstel 'Overzicht huidige en nieuwe regelgeving met 
toelichting'. Kortheidhalve verwijzen wij naar dat stuk voor verdere informatie over de door te voeren 
aanpassingen. Enkele wijzigingen brengen wij via deze weg extra onder uw aandacht. Is er nu sprake van 
tenminste 4 vergaderingen van het AB in een jaar, na bekrachtiging van de 1 s t e wijziging wordt dat aantal 
teruggebracht tot tenminste 2. Was in de bestaande regeling vastgelegd dat het DB van de RWB bestaat 
uit 3 leden uit de zes grootste gemeenten en 3 uit de overige gemeenten; nu is sprake van maximaal 6 
leden van het DB die in ieder geval de economische topsectoren vertegenwoordigen en waarbij sprake is 
van voldoende geografische spreiding. Daarnaast maken nu ook de 4 voorzitters van de vaste 
commissies van advies voor Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid en 
Mobiliteit deel uit van het DB, Voorzitter van AB en DB is en blijft de burgemeester van Breda. 
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Net als nu al het geval is blijft er een bestuurscommissie bestaan voor het regelen van het KCV, 
Kleinschalig collectief Vervoer. Daarin zitten in ieder geval de leden van de colleges van B&W tot wiens 
portefeuille de belangen van het KCV behoren. 

Ook de ARG, de ambtelijke Regiegroep, met daarin de gemeentesecretarissen van de deelnemende 
gemeenten, blijft bestaan en behoudt de taak om de organen van de RWB bij de uitvoering van hun taken 
over voldoende ambtelijke kennis, kwaliteit en capaciteit beschikt, voor zover daarvoor een beroep wordt 
gedaan op bijdragen vanuit de gemeenten. 

Toetreding van nieuwe deelnemende gemeenten kan alleen met instemming van alle deelnemende 
gemeenten middels besluiten van de colleges van B&W die daartoe toestemming nodig hebben van de 
raden. 

4. Middelen 
In de 1 s t e wijzing van deze GR RWB is vastgelegd (artikel 31 2 e lid) dat resultaten van de jaarrekening 
terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Wel kan het AB van dat standpunt afwijken maar dient dit 
dan expliciet via een voorstel tot resultaatbestemming aan het AB voor te leggen. 

Andere dan het hiervoor genoemde financiële gevolg van de 1 s , e wijziging van de GR RWB zijn er niet. 
De deelnemende gemeenten behouden hun invloed op de financiën van de GR middels het indienen van 
zienswijzen. 

5. Risico's 
Indien uw raad ons college niet toestaat om over te gaan tot vaststelling van de nu voorgestelde 1 s t e 

wijziging van de GR RWB blijft de huidige regeling in stand en wordt de gewenste en noodzakelijk 
geachte doorontwikkeling van de RWB aanzienlijk bemoeilijkt en vertraagd. 

6. Communicatie/Aanpak 
Voor een wijziging van een GR is het nodig dat alle colleges het besluit tot wijziging vaststellen. Daartoe 
heeft ieder college de toestemming van de raad nodig. Zodra alle 19 colleges de 1 s , e wijziging van de GR 
RWB hebben vastgesteld en bekend gemaakt, is het besluit tot wijziging van de GR tot stand gekomen. 
Als één of meer raden toestemming weigert, houdt dat in dat de wijziging niet van kracht wordt en de 
huidige regeling blijft voortbestaan. 
Bekend maken van ons lokale besluit tot vaststelling van de 1 s t e wijziging van de GR RWB vindt plaats 
door opname in het Gemeenteblad. Zodra alle deelnemende colleges tot wijziging van de GR hebben 
besloten zal de gemeente Etten-Leur zorgen voor bekendmaking in de Staatscourant. Na die 
bekendmaking en publicatie is de wijziging van kracht. 
Het bestuur van de RWB heeft gevraagd om uw besluit (inclusief de tevoren verkregen toestemming van 
uw raad) graag te ontvangen voor 22 december. 

7. Voorstel 
Wij verzoeken u om, overeenkomstig art. 1, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ons 
college toestemming te verlenen om over te gaan tot vaststelling van de eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. 

Hoogachtend, 

de loco-s n 

elt, MBA 


