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Gewoon Lokaal! 
t.a.v. de heer Maas

onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen VW 
Brabantse Wal Steenbergen, 1 december 2020

Geachte heer Maas,

In uw bericht van 16 november 2020 stelt u diverse vragen over de VVV Brabantse 
Wal. Hieronder vindt u onze beantwoording.

1. Is het college bekend met het feit dat onze buurtgemeente Bergen op 
Zoom voornemens is om de stekker uit de VVV Brabantse Wal te trekken?

Het college heeft in eerste instantie via de media kennisgenomen van de 
voornemens van Bergen op Zoom om bezuinigingen door te voeren op de 
begroting die impact hebben op de VW Brabantse Wal. Woensdag 16 december 
2020 zal de gemeenteraad van Bergen op Zoom een beslissing nemen over de 
voorgestelde bezuinigingen.

2.Is het zomaar juridisch mogelijk om de samenwerking tussen de drie 
gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht op te zeggen? Zo ja, 
wat is de opzegtermijn. Zo nee, wat voor acties gaat het college hierop nemen.

In januari 2008 is er een Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Wal opgesteld 
waar de drie gemeenten zich aan gecommitteerd hebben. Het betreft een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij tweejaarlijks een evaluatie 
plaatsvindt. Tijdens deze evaluatie wordt de samenwerking geëvalueerd en kan 
deze bijgesteld, gedeeltelijk of geheel gehandhaafd worden. In een bestuurlijk 
overleg van 17 oktober is de overeenkomst op grote lijnen doorgesproken. 
Ambtelijk wordt de overeenkomst herzien en geactualiseerd om te onderzoeken 
of de gezamenlijke uitvoering anders zou kunnen. Op deze manier kan er opnieuw 
commitment gegeven worden op de samenwerking.
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3. Was het college van B&W Steenbergen vooraf op de hoogte gesteld van deze 
bezuinigingstactiek van Bergen op Zoom?

Ambtelijk is er een signaal ontvangen dat er mogelijk een bezuiniging aan zat te 
komen. Woensdag 18 november is de portefeuillehouder via een e-mail bericht op 
de hoogte gesteld door de collega portefeuillehouder van de gemeente Bergen op 
Zoom.

4. Welke (financiële) consequenties zijn er bij het stopzetten van de WV 
Brabantse Wal voor de gemeente Steenbergen? Denk bijvoorbeeld ook aan de 
huisvesting in de Gummaruskerk, lopende contracten vanuit de ondernemers 
met de WV Brabantse Wal, drukwerk en overige zaken.

Als de WV Brabantse Wal stopt te bestaan wordt ook de licentie stopgezet. Het 
VW-Informatiepunt lift mee op deze licentie waardoor het informatiepunt onder 
een andere naam voortgezet dient te worden. De huisvesting van het VW- 
informatiepunt in de Gummaruskerk staat los van de licentieafspraken.

Het gevolg van het stop zetten VVV Brabantse Wal is dat er geen 
productontwikkeling (bv. drukwerk) en geen promotie van de Brabantse Wal meer 
plaatsvindt (off-en online). Momenteel worden er dan ook geen contracten 
verlengd of opnieuw afgesloten. Daarbij zal er nader uitgezocht moeten worden of 
en welke consequenties verbonden zijn aan de lopende contracten. Dit is pas 
mogelijk na 16 december. Tot slot is het goed te benoemen dat de VVV Brabantse 
Wal geen contracten sluit met de recreatieve ondernemers van de Brabantse Wal.

5. Zijn er buiten VW Brabantse Wal, nog andere samenwerkingen met Bergen op 
Zoom die door bezuinigingen ter sprake (kunnen) komen en waar de gemeente 
Steenbergen mee te maken gaat krijgen?

Het is aan Bergen op Zoom om aan te geven op welke samenwerkingen er 
bezuinigingen plaats gaan vinden. Wij hebben met de Brabantse Wal-gemeenten 
een uitvoeringsagenda samengesteld. De impact van de bezuinigingen zal na de 
besluitvorming van de gemeenteraad van Bergen op Zoom (16 december) worden 
vertaald naar deze agenda. De afstemming hierover zal Ie kwartaal 2021 
plaatsvinden. Het voornemen is dat dit ter kennis wordt gebracht aan de 
gezamenlijke gemeenteraden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergeh, 
de secretaris, de burģemeeste
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