01 AGENDA
Algemeen Bestuur 23 maart 2017
Aan
Datum
Locatie
Tijdstip
Contactpersoon

Leden Algemeen Bestuur en voorzitter Bestuurscommissie KCV
Donderdag 23 maart 2017
e
Regio West-Brabant, Roosendaalseweg 4, 2 etage. Vergaderzaal De Baronie
16.00 – 17.30 uur
A. Reijlink

1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking
Ter kennisname:
2.1. Brief van de gemeente Halderberge over benoeming mevrouw Vonk-Vedder als lid van
het algemeen bestuur RWB

./.

3. Vaststelling verslag Algemeen Bestuur
Verslag van de vergadering van 7 december 2016.

./.

4. Doorontwikkeling RWB
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant te
richten op economisch-ruimtelijke structuurversterking.
2. Als pijlers van deze structuurversterking op regionale schaal economische zaken,
arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan te merken.
3. De governance (bestuurlijke organisatie) van het samenwerkingsverband Regio
West-Brabant te wijzigen in:
3.1 Een dagelijks bestuur (strategisch beraad RWB) dat bestaat uit een
voorzitter, de vier voorzitters van de vaste adviescommissies en ca. drie
ADVIES VOOR
gemeentelijke bestuurders die hun deskundigheid, netwerk en tijd willen
BESLUITVORMING
inzetten voor de topsectoren. Dit wordt indien nodig nog aangevuld om
geografische spreiding en deelname van grote en kleine gemeenten te
bewerkstelligen.
3.2 Een algemeen bestuur waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn en
een gelijke stem hebben. Bij niet-financiële onderwerpen geldt een
normale meerderheid van 10 gemeenten, die meer dan de helft van de
inwoners representeren, nodig.
3.3 Vier vaste adviescommissies: economische zaken, arbeidsmarktbeleid,
mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

4. Het O&O-fonds vanaf 2018 alleen in te zetten voor de economisch-ruimtelijke
activiteiten van RWB of derden.
5. Ten aanzien van andere taken dan de economische-ruimtelijke en
uitvoeringsgerichte taken het volgende af te spreken:
5.1 De colleges één maal per vier jaar in RWB-verband te laten besluiten over
andere “collectieve” taken van RWB dan de economisch-ruimtelijke taken
en de uitvoeringsgerichte taken. Dit zijn taken die in het belang van alle
gemeenten worden verricht.
5.2 Te bepalen dat een meerderheid van 2/3 van de gemeenten (=13) die
samen meer dan 2/3 van het aantal inwoners vertegenwoordigen, belang
moet hechten aan uitvoering van de voorgestelde collectieve taak. De
kosten van een collectieve taak worden dan aan alle gemeenten
doorberekend.
5.3 Te bepalen dat “facultatieve” taken bij aanvang of tijdens een
collegeperiode ondergebracht kunnen worden bij RWB. De kosten zijn voor
rekening van de betreffende deelnemende gemeenten.
6. Het dagelijks bestuur opdracht te geven de implementatie van de beslispunten
1 tot en met 5 voor te bereiden, zodat de vernieuwde GR er bij aanvang van de
nieuwe raadsperiode staat.

5.

Netwerkbijeenkomst 4 april 2017
Programma wordt mondeling toegelicht.

6.

Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 5 juli 2017 bij RWB.

