
 

 

Actualiteiten per portefeuille/programma per 13 september 2018 

 
1. STRATEGIE ALGEMEEN  

Economic Board West‐Brabant 

De analyse van Tordoir met oplegnotitie ligt voor bij de achterbannen van de triplehelix partners 

die samenwerken in de Economic Board West‐Brabant. Op 12 september besprak de board de 

toen bekende reacties en het vervolg. Het vervolg bestaat uit het concreet maken van de opgave : 

het verslimmen, verduurzamen en verbinden van de topsectoren in West-Brabant. REWIN  werkt 

deze programmalijnen de komende tijd uit. De bestuurlijke  boegbeelden (F. Petter voor Agrofood 

& Biobased Economy, M. van Oosten voor High Tech Maintenance, R. van der Helm voor Logistiek 

en – vooralsnog - B. Adank voor kennisdiensten) zijn daar uiteraard bij betrokken.  Onderzoek naar 

de potentie van de vrije tijdseconomie & toerisme loopt.  

 

Regiodeals 

Het is gelukt om de regiodeal Hart van Brabant/West‐Brabant op tijd in te dienen! Een prestatie 

van formaat gelet op de vele partijen die betrokken waren. Niet alleen overheden maar ook het 

bedrijfsleven en onderwijsinstituten dragen de uitkomst van een kort maar krachtig 

selectieproces. Makes & Moves is het thema van de ingediende deal, waar maar liefst 19 

projecten op aan‐ gehaakt zijn. Samen goed voor een subsidievraag van 26 miljoen Euro. Het is nu 

wachten op een eerste schifting van alle ingediende voorstellen. 

 

2.  COMMISSIE VAN ADVIES ECONOMISCHE ZAKEN 

Geen ontwikkelingen ten opzicht van het vorige bericht. Het volgend overleg staat op 20 

september gepland. 

 

3.  COMMISSIE VAN ADVIES ARBEIDSMARKT 

Programmabureau RWB heeft samen met ROC en zorgsector de wenselijkheid van het honoreren 

van de RIF‐aanvraag Zorg en Welzijn bepleit bij de beoordelingscommissie van OCW. De RIF‐ 

aanvraag beoogt verbetering van het MBO‐zorg‐ en welzijnsonderwijs in totaal West‐Brabant. 

Praktijkgerichter werken, levenslang leren, realiseren van cross‐overs (techniek, food etc.) zijn 

belangrijke speerpunten. Op 20 oktober beslist de minister over de aanvraag. 

 

4. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG DUURZAAMHEID 

Het algemeen bestuur bevestigde op 23 augustus dat voor eventuele ondersteuning van Duur‐ 

zaamheid door RWB, betaald moet worden door de geïnteresseerde gemeenten. Het Waterschap 

Brabantse Delta heeft aangeboden de ondersteuning van het bestuurlijk platform Ons2050 op zich 

te nemen. Wethouders Duurzaamheid beraden zich op hoe dit verder kan worden vormgegeven. 

 

5. COMMISSIE VAN ADVIES MOBILITEIT 

a. Intentieverklaring Truckparking 

Het strategisch beraad heeft besloten aan te sluiten bij de intentieverklaring Truckparking. Op 

19 september vindt ondertekening plaats. Expliciet is door meerdere partijen benadrukt dat 

RWS hierbij een actieve rol dient te hebben. 

  



 

 

b. Regionale vaarwegen 

De commissies van advies Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit wordt in september 

commitment gevraagd voor  het concept Plan van Aanpak. Dit wordt op 11 oktober voorgelegd 

aan het strategisch beraad. 

 

6.  COMMISSIE VAN ADVIES RO 

a. Ruimtelijke adaptatie 

Samen met waterschap Brabantse Delta en de provincie werken we aan een strakkere strate‐ 

gische rolbeschrijving voor RWB, de verwachtingen in tactisch / operationele rolneming van de 

Samenwerking Water West‐Brabant / waterkringen en gemeenten, en organisatie en financie‐ 

ring van de risicodialogen. RWB is op dit moment contactpunt voor de werkregio West‐ Brabant. 

 

In juli / augustus deed het Ministerie van I&W via de koepels een extra uitvraag bij alle werk‐ 

regio’s in Nederland om een beeld te krijgen van de klimaatadaptatie‐projecten die op korte 

termijn (2019 en 2020) gereed zijn voor uitvoering. Dit actuele beeld is nodig als basis voor een 

werkgroep met IPO, VNG en Unie die het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie voorbereidt in 

aanloop naar een bestuurlijk overleg in september. Mogelijk wordt een regeling voor een 

Rijksbijdrage in het leven geroepen.  Regio West‐Brabant heeft ondanks de vakantieperiode 

namens 9 gemeenten en waterschap Brabantse Delta voor in totaal  ruim 195 miljoen euro aan 

projecten ingestuurd. Richting het ministerie is aangegeven dat de huidige uitvraag de vraag 

opwerpt of een mogelijke regeling wordt gebaseerd op projecten die al in de pijplei‐ ding zitten, 

of dat deze zich juist moet richten op projecten die de nodige potentie hebben, maar die niet van 

de grond komen, juist omdat het ontbreekt aan financiering en/of capaciteit. 

 

Binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)‐gebiedsoverleg Regionaal Bestuurlijk 

Overleg Maas is met alle DPRA‐werkgregio’s in Zuid‐Nederland (Brabant en Limburg) aan een 

gezamenlijke uitvoeringsagenda 1.0 voor Zuid‐Nederland gewerkt. Deze biedt zicht op wat er op 

dit moment gebeurt, en bevat een onderbouwing van het verzoek om extra middelen en 

capaciteit bij, onder andere, het Rijk. RBO‐M heeft per 1 september een kwartiermaker aange‐ 

steld die alle gemeenten bij de uitvoeringsagenda gaat betrekken zodat het proces zorgvuldig 

wordt doorlopen. 

b. Regiobod Natuurnetwerk West‐Brabant 

In en voorafgaand aan een ambtelijke bijeenkomst op 10 oktober wordt per gemeente in beeld 

gebracht tot welke concrete cofinancieringsaanvragen bij het GroenOntwikkelfonds Brabant 

het uitgebrachte bod leidt in 2018. Hierbij wordt ook het bod betrokken van Breda/B5, 

Landstad de Baronie en de terreinbeheerders. Op die manier ontstaat een totaalbeeld van de 

ontwikkeling van het natuurnetwerk in West‐Brabant. Dit wordt gedeeld in de commissie van 

advies Ruimtelijke Ontwikkeling op 21 november. 

c. Manifest landelijk gebied 

In de commissie van advies ruimtelijke ontwikkeling op 19 september wordt voorgesteld het 

Manifest landelijk gebied te ondersteunen en mee te werken aan een krachtige formulering 

daarvan. Ook wordt voorgesteld ervoor te pleiten de opgave landelijk gebied te blijven 

koppelen aan de agenda voor de steden. En om de inbreng vanuit de Westbrabantse 

gemeente in samenhang en triple helix te organiseren. 

  



 

 

d. Handhaving huisvesting Arbeidsmigranten 

Eind 2016 tekenden 8 gemeenten in om  het integrale handhavingproject huisvesting 

arbeidsmigranten van 2016 voort te zetten. In 2017 zijn er 22 controleavonden in de 

deelnemende  gemeenten uitgevoerd.  Ambtelijk is het project in maart van dit jaar 

geëvalueerd. En op 31 mei  is de eindrapportage besproken en goedgekeurd door de 

stuurgroep handhaving huisvesting arbeidsmigranten van de regio. De stuurgroep biedt de 

rapportage aan de landelijke stuurgroep Interventieteams (LSI) aan. De eindrapportage wordt 

daarna aan alle bestuurders van Ruimte toegestuurd. Daarmee is het project afgerond. 

 

e. Zonder boer geen voer’ naar het Vlasserij‐ en suikermuseum te Klundert 

De reis van de door de RWB geïnitieerde archeologische/agrarische tentoonstelling 

‘Zonder boer geen voer: 5000 jaar Agrifood in West‐Brabant’ nadert haar eindstation. 

Rondom Open Monumentendag is de tentoonstelling in Bergen op Zoom te vinden in het 

Natuurpodium. In de herfstvakantie staat de tentoonstelling in het Cultureel Centrum 

Baarle. En vanaf half november volgt hekkensluiter Rucphen waar de rondreis van de 

tentoonstelling spetterend afgesloten zal worden. 

Op dit moment start eveneens de evaluatie van het project. 

Voor meer informatie zie http://www.zonderboergeenvoer.nl/p/eerdere‐edities.html en 

https://www.facebook.com/zonderboergeenvoer/. 

 

7. ZORG, WELZIJN, ONDERWIJS 

Het algemeen bestuur bevestigde op 23 augustus dat voor evt. ondersteuning van ZW(O) 

door RWB, betaald moet worden door de geïnteresseerde gemeenten. Wethouders Zorg en 

Welzijn beraden zich op wenselijkheid van vervolg van activiteiten. 

 

8. KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER 

Namens de gemeenten en in samenspraak met de andere Brabantse regio’s heeft de 

bestuurscommissie KCV zich sterk gemaakt voor uitsluiting van het kleinschalig collectief 

vervoer van het Wmo‐abonnement, mocht dat ingevoerd worden. Het mee laten lopen in 

het Wmo‐abonnement heeft voor inwoners en gemeenten ernstige gevolgen: miljoenen  € 

meerkosten en minder mobiliteit voor mensen die wel afhankelijk zijn van deeltaxivervoer. 

Gelukkig heeft de VNG ons laten weten dat het collectief vervoer inderdaad uitgezonderd 

wordt. 
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