
 

Overzicht zienswijzen jaarverslag 20120 en begroting 2022 

Versie AB 8 juli 2021     1 

 

OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARVERSLAG 2020 EN BEGROTING 2022  

Gemeente Inhoud reactie  Reactie algemeen bestuur 8 juli 2021 
Alphen-Chaam 
1 juli 2021 
 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2020 
inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen RWB;  

2.  Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.  

Dank voor uw positieve reactie. 

Altena 
22 juni 2021 
 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de daarin 
opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.  

2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen.  

Dank voor uw positieve reactie. 

Baarle-Nassau 
30 juni 2021 

1.    Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2020 
inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen RWB;  

2.  Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.  

Dank voor uw positieve reactie. 

Bergen op Zoom 
24 juni 2021 
 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de daarin 
opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. 

2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. 

Dank voor uw positieve reactie. 

Breda 
24 juni 2021 

Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 met de daarin opgenomen resul-
taatbestemming en van de ontwerpbegroting 2022 van Regio West-Brabant 
(RWB). 

Dank voor uw positieve reactie. 

Drimmelen 
3 juni 2021 

Afgelopen donderdag heeft onze raad besloten geen zienswijzen in te dienen 
bij de ontwerpbegroting RWB. 

Dank voor uw positieve reactie. 

Etten-Leur 
22 juni 2021 
 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de RWB en in te stemmen 
met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. 

2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 van de RWB naar voren 
te brengen. 

3. Het volgende te verzoeken: 

• Met de provincie wordt gewerkt aan een Omgevingsagenda en daar-
naast constateren we een beweging naar gebiedsgericht samenwer-
ken en een toename in subregionale samenwerkingen. Wij vragen u 
hierbij aandacht te besteden aan een goede afstemming tussen be-
staande en nieuwe overlegtafels om te voorkomen dat acties dubbel 
worden uitgezet of opgepakt door de verschillende samenwerkings-
verbanden en dat de juiste vragen op en bij de juiste samenwerkings-
niveaus en -verbanden worden uitgezet (lokaal, (sub)regionaal, pro-
vincie en Rijk); 

 

 

Dank voor uw positieve reactie. 
 
 
 
 
We onderkennen de door u geschetste beweging en onderschrij-
ven de wenselijkheid van een goede afstemming tussen de di-
verse overlegtafels. Waar we in die positie zijn sturen we aan op 
het voorkomen van dubbelingen en een juiste adressering van 
vraagstukken.  
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• Wij vragen u om de raden vroegtijdig en adequaat te betrekken bij de 

discussie over het ambitieniveau van de economische samenwerking 
in West-Brabant en de daarvoor benodigde menskracht en financiën. 

• Wij vragen u om een gesprek met de directeuren van de RWB en het 
Rewin over: de governance, de taakverdeling tussen RWB en Rewin en 
de financiële constructie waarbij geld via een subsidiebeschikking van 
de RWB aan Rewin wordt verstrekt. 

Dat gaan we zeker doen! In het najaar nemen we hier rondom de 
kadernota 2023 actie op. 
 
Inmiddels is afgesproken dat de directeuren van RWB en REWIN 
in het najaar uw raad bezoeken. 

Geertruidenberg 
1 juli 2021 
 

1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2020 van de RWB;  
2. In te stemmen met de besteding van het positief resultaat 2020; 
3. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2022 en wel als 

volgt:  
1. De RWB te verzoeken alsnog een taakstellende bezuiniging van 5% 

door te voeren op de begroting 2022. 
 
 
 
 
 
 

2. De RWB te verzoeken alsnog een zero based (gebaseerd op nul: elke 
uitgave wordt beoordeeld op omvang en noodzaak) operatie op de 
begroting 2022 uit te voeren, en daarbij drie scenario’s te formuleren 
waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstver-
lening door de verbonden partij wanneer de begroting daarvan met 5, 
10 en 15% wordt verlaagd; 

 
 

3. De RWB te verzoeken, om in het geval de taakstellende bezuiniging 
niet wordt overgenomen, de gemeenteraad van Geertruidenberg 
schriftelijk en met redenen omkleed, te voorzien van een toelichting. 

Dank voor uw positieve reactie. 
 
De inhoudelijke samenwerking binnen RWB is geformuleerd in 
het Actieprogramma (2019-2023). Hierin zijn voor het program-
mabureau diverse rollen gedefinieerd. Naast de bezuinigingsop-
gave die het volgen van de 0-lijn met zich meebrengt, dienen wij 
ook de inkomstenderving door het vertrek van Tholen in onze be-
groting op te vangen. Een bijkomende bezuinigingstaakstelling 
van 5% heeft een direct effect op de uitvoering van het Actiepro-
gramma, gezien het feit dat de begroting van het programmabu-
reau RWB primair een capaciteitsgerichte begroting is. 
 
Zero based budgetteren betekent dat niet alleen de afwijkingen 
ten opzichte van de vorige begroting getoetst worden, maar dat 
álle uitgaven onder de loep genomen worden. Dit is in de regel 
een zeer tijdrovende exercitie, die wat ons betreft weinig toege-
voegde waarde heeft. RWB is zoals gezegd een capaciteitsgerichte 
organisatie, waar geen grote investeringen aan de orde zijn. Het  
strategisch beraad heeft de vinger aan de pols waar het gaat om 
de diverse kostenposten.  

Halderberge 
24 juni 2021 
 

1. Geen zienswijze over de begroting 2022 van de GR Regio West-Brabant 
naar voren te brengen; 

2. De jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 

Dank voor uw positieve reactie. 

Moerdijk 
17 juni 2021 
 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de daarin 
opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. 

2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. 

Dank voor uw positieve reactie. 
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3. Wij vragen u aandacht te besteden aan de volgende drie zaken: 
a. De doorwerking van transitieopgaven op gebied van klimaat en energie 

(o.a. vergroening chemie, circulaire economie, elektrificatie) in de regio-
nale strategische agenda; 

b. Een goede afstemming tussen bestaande en nieuwe overlegtafels om te 
voorkomen dat acties dubbel worden uitgezet of opgepakt door de ver-
schillende samenwerkingsverbanden en om er voor te zorgen dat de juiste 
vragen op en bij de juiste samenwerkingsniveaus en -verbanden worden 
uitgezet (lokaal, (sub)regionaal, provincie en Rijk); 

c. Het vroegtijdig en adequaat te betrekken van de raden bij de discussie over 
het ambitieniveau van de economische samenwerking in West-Brabant en 
de daarvoor benodigde menskracht en financiën. 

 
Verbinden, verslimmen en verduurzamen is het leidmotief in de 
West-Brabantse economische agenda. Dat werken we uit in ons 
Actieprogramma RWB en in de aanpak Topsectoren in REWIN-ver-
band. De samenhang met de transitieopgaven is evident, waar-
voor we o.a. aangesloten zijn op de Regionale Energiestrategie 
waarvan Brabantse Delta trekker. We voorzien de noodzaak om 
dit te versterken, denk aan de elektra-infrastructuur, om de tran-
sitie ook echt te realiseren. 
Zie voor de antwoorden op vraag b en c onze reactie bij Etten-
Leur. 

Oosterhout 
22 juni 2021 

Geen zienswijze op begroting 2022. Dank voor uw positieve reactie. 

Roosendaal 
17 juni 2021 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 juni 2021 besloten in te 
stemmen met de begroting 2022 van de Regio West-Brabant (RWB) en daarbij 
geen zienswijze in te dienen. 

Dank voor uw positieve reactie. 

Rucphen 
16 juni 2021 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van Regio West-Brabant; 
2. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van RWB en met de voorgestelde 

resultaatbestemmingen; 
3. In afwijking van het regionale ambtelijk advies een zienswijze in te dienen 

waarin aangegeven wordt dat Rucphen geen voorstander is van een extra 
structurele bijdrage aan het programma Creatieve Dienstverlening. 

Dank voor uw positieve reactie. 

 
Het gesprek over de structurele financiering van de Economische 
Agenda en de bijbehorende programma's, zoals gefaciliteerd door 
REWIN, wordt onderdeel van de begroting 2023. In de aanloop 
naar de kadernota voeren wij het gesprek hierover met betrokken 
wethouders en zullen wij ook uw opmerking betrekken. 

Steenbergen 
24 juni 2021 

Geen zienswijze in te brengen. 
 

Dank voor uw positieve reactie. 

Tholen  
17 juni 2021 

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Rege-
ling  Regio West-Brabant en geen zienswijzen in te dienen tegen  de bestem-
ming van het financiële resultaat. 

Dank voor uw positieve reactie. 
 

Woensdrecht 
17 juni 2021 

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Regio West-Brabant. Dank voor uw positieve reactie. 

Zundert 
6 juli 2021 

De raad voor te stellen om een zienswijze in te brengen bij het Strategisch Be-
raad van de RWB bestaande uit de navolgende opmerkingen:  

Dank voor uw positieve reactie.  
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a. Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting 2022. In de plannen die 

geformuleerd zijn, zien wij veel aanknopingspunten met de doelstellingen 
van gemeente Zundert; 

b. Met de provincie wordt gewerkt aan een Omgevingsagenda en daarnaast 
constateren we een beweging naar gebiedsgericht samenwerken alsmede 
een toename in subregionale samenwerkingen. Dit vraagt een goede af-
stemming tussen alle bestaande en nieuwe overlegtafels om te voorkomen 
dat acties dubbel worden uitgezet of opgepakt door de verschillende sa-
menwerkingsverbanden en te zorgen dat de juiste vragen op en bij de 
juiste samenwerkingsniveaus en -verbanden worden belegd (lokaal, 
(sub)regionaal, provincie en Rijk). Wij verzoeken u daaraan aandacht te be-
steden;  

c. Wij verzoeken u om de raden vroegtijdig en adequaat te betrekken bij de 
discussie over het ambitieniveau van de economische samenwerking in 
West-Brabant en de daarvoor benodigde menskracht en financiën. 

We zijn uiteraard blij met de door u geconstateerde samenloop 
tussen de regionale en de Zundertse agenda. 
Zie voor de antwoorden op vraag b en c onze reactie bij Etten-
Leur.  

 


