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(veer-)krachtig bestuur in de Brabantse Wal

Steenbergen; 7 mei 2019

Aan de Raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u ter kennisname de Uitvoeringsagenda 2019 (Veer)Krachtig Bestuur in de 
Brabantse Wal aan. Deze agenda is door de drie colleges van B&W vastgesteld.

Uw raad heeft, samen met gemeenteraden van Bergen op Zoom en Woensdrecht in september 
2017 een visie (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal vastgesteld. Daarin werden kansen 
aangemerkt op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, behoud van een uniek 
natuurlandschap, een excellente omgeving en het sociaal domein. En als economische pijlers 
werden de sectoren maintenance, biobased economy, logistiek en toerisme 8« recreatie benoemd. 
Als tweede stap werd een convenant samenwerken op de Brabantse Wal door de raden en colleges 
gesloten. Als derde stap zijn er nu uitvoeringsagenda's voor de vier hoofdthema's opgesteld. Hierin 
worden concrete projecten en resultaten voor 2019 genoemd. Ook wordt een doorkijk naar 
volgende járen gegeven.

Uitvoeringsagenda 2019

De uitvoeringsagenda is bedoeld om met nog meer richting en kracht samen te werken. Deze 
uitvoeringsagenda heeft niet de pretentie (al) volledig te zijn. Het is een dynamische agenda. In de 
loop van de tijd worden activiteiten uitgevoerd en zullen er ook weer activiteiten aan toegevoegd 
worden.
Deze eerste uitvoeringsagenda sluit aan op de werkplannen voor 2019 van de diverse afdelingen 
van de drie gemeenten. De samenwerking richt zich in eerste instantie hoofdzakelijk op lopende 
onderwerpen. De Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 
werken al geruime tijd op diverse gebieden samen. De Brabantse Wal samenwerking is dus niet 
nieuw.
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Enkele andere onderwerpen waarop samengewerkt wordt zijn:
- Glasvezel
- Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
- Landmeten
- Onderzoek naar basisadministraties BAG, Bgt en WKPB
- Boa-pool
- Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG)
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
- Veiligheid (basisteam)

Voor de járen 2020, 2021 en 2022 worden separate uitvoeringsagenda's opgesteld.

Wat voorafging
In gezamenlijke bijeenkomsten van de drie raden is input opgehaald voor de uitvoeringsagenda. 
Deze input is verwerkt en vervolgens hebben de bestuurlijk trekkers op 28 november 2018 een pitch 
gehouden over de thema's. Ook hier zijn de raadsleden in de gelegenheid gesteld te reageren.

Vervolgstappen »
De projecten uit de uitvoeringsagenda worden de komende periode uitgevoerd.

Conform het Convenant Samenwerking Brabantse Wal zijn er in 2019 twee gezamenlijke 
raadsbijeenkomsten gepland. De eerste vindt plaats op 13 mei met als thema '75 jaar bevrijding'. De 
tweede bijeenkomst is gepland op 21 november; hierin wordt de voortgang van de uitvoering van de 
agenda besproken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de secretaris,

Steenbergen, 
de burgemeester,

Belt, MBA.P. de JbngļX RA

Bijlage:
- uitvoeringsagenda 2019
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