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Enkele resultaten
in de spotlights

① Verkeersveiligheid en
infrastructuur
Wethouders en Gedeputeerden gaan op 20 november
2020 akkoord met een investering van bijna € 7 miljoen
in verkeersprojecten in West-Brabant.
Het verbeteren van de verkeersinfrastructuur (5,4 miljoen)
én verkeersveiligheid (1,4 miljoen) staan daarbij centraal.
Zo maken de zestien West-Brabantse gemeenten een
regionaal Verkeersveiligheidsplan op basis van ongevallencijfers en brengen negen gemeenten de grootste knelpunten
voor landbouwverkeer in beeld.
Ook verschillende educatieve projecten moeten onder
meer bijdragen aan het verlagen van verkeersongevallen
en verkeersdoden.
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② Ondertekening
Samenwerkingsagenda
RWB en provincie

③ Succesvol resultaat
West-Brabant werkt
aan morgen!

Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant
ondertekenen op 18 december 2020 een nieuwe
Samenwerkingsagenda tijdens de Ontwikkeldag.

Arbeidsmarktprogramma West-Brabant
werkt aan Morgen! eindigt op 31 maart 2020
met positieve resultaten.

Ook de zestien West-Brabantse gemeenten en
waterschappen dragen de komende jaren bij aan
het realiseren van de agenda. Prioriteit ligt daarbij
op twee doelen: versterking van de economische
innovatiekracht van de West-Brabantse topsectoren
en de versterking van de agglomeratiekracht van
de vijf West-Brabantse steden Bergen op Zoom,
Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout,
geworteld in een vitaal buitengebied.

Het project resulteert in 700 arbeidsplaatsingen in
de techniek en logistieke sector, in plaats van de
geplande 600 plaatsingen. Ook blijken innovatieve
samenwerkingen tussen uitzendbureaus en werkpleinen hun vruchten af te werpen en zijn diverse
doelgroepen bereikt, zoals kwetsbare jongeren,
ouderen en statushouders.

Samen werken de partijen aan een duurzame,
innovatieve toekomst van West-Brabant.
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Het programma dat in 2016 startte, zet zich in
voor een betere West-Brabantse arbeidsmarkt.
Het nieuwe programma West-Brabant werkt met
Talent bouwt verder op deze successen.
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④ Regionale
aanpak bedrijventerreinen
In de lijn van de eerdere gemaakte
regionale afspraken bedrijven
terreinen, werken West-Brabantse
gemeenten en RWB samen aan de
verdere uitvoering van de plannen.
Afgesproken is dat pas als er in regio
West-Brabant echt nieuwe industrie
terreinen nodig zijn, worden ze
aangelegd. De tijd dat gemeenten
alleen of samen terreinen op de
aanlegden is voorbij.
De zestien gemeenten van de Regio
West-Brabant hebben dat afgesproken.
Ook is besloten dat nieuwe bedrijven
op de meest logische plaats moeten
komen. Belangrijke thema's als duurzaamheid, bereikbaarheid en ruimtelijke invulling staan hierbij centraal.
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⑤ Regio Deal
steunt transitie
plantaardige
eiwitten
Regio Deal Midden- en WestBrabant staat mede aan de basis
van het Green Protein Excellence
Center (GPEC).
Met financiële steun uit de Regio
Deal is het project een broedplaats
voor startups en mkb-bedrijven.
De aangesloten bedrijven en partners
onderzoeken de eiwittransitie. Waarbij
dierlijke eiwitten plaatsmaken voor
plantaardige eiwitten, wat uiteindelijk
beter is voor duurzaam leven en een
beter milieu.
GPEC werkt samen met partners
uit het onderwijs en bedrijfsleven.
Het is één van de vele succesvolle
Regio Deal-projecten in de regio
Midden- en West-Brabant.
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⑥ Coronafonds biedt hulp
2020 staat in het teken van de mondiale
coronacrisis die ook West-Brabant treft.
Met subsidies vanuit de provincie is daarom het
Arbeidsmarkt Coronafonds opgericht. Het fonds biedt
ondernemers en organisaties een helpende hand bij het
blijven ontwikkelen en behouden van (arbeids)talent.
Verschillende projecten maken gebruik van de ruim
5 ton aan beschikbare subsidie. Waaronder een speciale
‘meekijkbril’ voor zorgpersoneel, maar ook een project
op de Brabantse Wal om arbeidstalent in dit gebied te
(be)houden. In 2021 gaat het fonds over in het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent.

⑦ O&O-fonds
blijkt populair

⑧ Ondertekening
Mobiliteitsagenda

Steeds meer bedrijven en projecten
weten in 2020 het Onderzoek &
Ontwikkelfonds (O&O) van RWB
te vinden.

De Samenwerkingsagenda Mobiliteit,
bekrachtigd eind 2020, vormt de
basis voor een nieuwe, gezamenlijke
aanpak van de thema's mobiliteit in
West-Brabant.

Het fonds wordt mogelijk gemaakt door
de 65 cent per inwoner die de zestien
West-Brabantse gemeenten bijdragen.
Tientallen lokale en regionale onder
nemers en organisaties dienen tijdens
drie rondes een subsidieaanvraag in.
De O&O-subsidie staat aan de basis van
haalbaarheids-onderzoeken, proeven
en pilots voor diverse projecten die
bijdragen aan een sterkere economische
regio. RWB bericht gedurende het
jaar over de successen van projecten
en interessante ontwikkelingen die
voortkomen uit het O&O-fonds.
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Belangrijke punten uit de samen
werkingsafspraak zijn onder andere een
verbeterde logistieke doorstroomfunctie
Van West-Brabant naar de Antwerpse Haven,
of van de Rotterdamse naar de Antwerpse
haven. En een verbeterde aansluiting tussen
de vijf West-Brabantse steden.
Daarnaast werken we aan een betrouwbaar
wegennetwerk en een vitaal buitengebied
met veilige wegen. In 2021 pakken RWB,
de 16 gemeenten en provincie de
afspraken verder op.

Regio West-Brabant
Jaarrekening 2020
PERSONELE INZET
STRATEGISCHE AGENDA

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER
PROGRAMMA, PER INWONER

Algemeen

1,8

Economie

2,8

Arbeidsmarkt

Legenda

€ 0,33

ALGEMEEN
RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE

€ 0,49

ECONOMIE
REGIO WEST-BRABANT VERNIEUWT

1,6

Mobiliteit

2,3

Ruimte

2,8

Totaal 2021

11,3

Totaal 2020

11,2

€ 4,02

€€

€ 0,29

ARBEIDSMARKT
REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK

€ 0,47

MOBILITEIT
REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR

€ 2,44

RUIMTE
REGIO WEST-BRABANT INVESTEERT IN
STERKE STEDEN EN VITAAL PLATTELAND

Bijdrage economie is excl. bijdrage aan NV REWIN

ONTVANGEN/TOEGEZEGDE SUBSIDIES 2020
Uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt aan morgen" (afgerond)
Uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt met talent"

€ 1.722.000

Regiodeal Human Capital Agenda Topsectoren

€ 875.000

Uitbreiding Werkgeversservicepunt i.v.m. corona

€ 500.000

Regionaal verkeersveiligheidsplan
OV-samenwerkingsbijdrage/deeltaxivervoer
Overige
Totaal
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€ 2.000.000

€ 96.000
€ 1.313.000
€ 26.000
€ 6.532.000

€500.000

€1.000.000

€1.500.000

€2.000.000
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TOTSTANDKOMING RESULTAAT 2020

RESULTAATBESTEMMING 2020

€ 91.000

Legenda

€ 57.000
€ 68.000

€ 423.000

€ 332.000

Algemeen en strategische agenda
Uitvoeringsgerichte taken
Uitkering gemeenten
Uitvoeringsprogramma's REWIN

€ 423.000
€ 88.000
€ 210.000

www.west-brabant.eu
en volg ons op LinkedIn
of abonneer je op onze nieuwsbrief
#krachtige regio
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Volledige documenten

Download jaarverslag/jaarrekening 2020

