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Beste heer, mevrouw, 

In de gemeenteraadsvergadering van 20 december jl. heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom het voorstel over de 
eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant behandeld. 

Bij deze behandeling heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, en ons verzocht om deze motie ter kennis te 
brengen aan de gemeenteraden en colleges van alle RWB-gemeenten, 
Bijgaand treft u een afschrift van deze motie aan. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

loco-secretaris, burgemeester, 
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Motie RWB betrekken raden bíj besluitvorming 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op woensdag 20 december 2017 
sprekende over P.VB17-0078 Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio 
West Brabant; 

Constaterende dat: 
De RWB in de toekomst meer focus op economische en ruimtelijk ontwikkeling zal gaan leggen om 
meer slagkracht te krijgen. 

Overwegende dat: 
» De raden van de 19 gemeenten binnen de RWB in toenemende mate te maken hebben met een 

veelheid aan gemeenschappelijke regelingen waarbij sprake is van verlengd lokaal bestuur; 
« Deze opschaling tegelijkertijd vraagt om instrumenten die de raden beter in positie brengen om 

meer invloed te krijgen op de bestuurlijke agenda's waaronder die van de RWB; 
» Een slagvaardige organisatie van de RWB goed is voor de samenwerking in en ontwikkeling van 

de regio West-Brabant maar lokale directe betrokkenheid en draagvlak daarbij essentieel is; 
» Er binnen de raden ideeën leven over de wijze waarop de lokale betrokkenheid beter kan worden 

geborgd; 
» Diverse regio's in Nederland een orgaan kennen om de raden van de aangesloten gemeenten 

(meer) te betrekken bij de besluitvorming. Daarbij als voorbeeld genoemd kunnen worden de 
Drechtsteden en de Raadstafel 21 van de Metropool Regio Eindhoven; 

« Er geen vast model bestaat om invulling te geven aan de betrokkenheid van gemeenteraden in 
een regio; 

» Het goed zou zijn als de RWB in overleg met (een afvaardiging van) gemeenteraden in de Regio 
zou zoeken naar een verbeterde manier om gemeenteraden meer te betrekken bij regionale 
samenwerking en daarbij voorbeelden uit andere regio's en ideeën uit de RWB gemeenten te 
betrekken. 

Verzoekt het college om: 
» In het AB van de RWB voor te stellen dat het DB, in overleg met (afgevaardigden van) 

gemeenteraden, op zoek gaat naar gepaste vormen van afstemming met c.q. vertegenwoordiging 
van de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten en daarover rapporteert aan de betrokken 
gemeenteraden; 

* Deze motie ter kennis te brengen aan de gemeenteraden en colleges van de RWB gemeenten, 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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