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OVERZICHT ZIENSWIJZEN ACTIEPROGRAMMA RWB 2019-2023, RESULTAATBESTEMMING 2018 EN BEGROTING 2020
Gemeente

Inhoud reactie

Alphen-Chaam
Raad 20 juni 2019

Geen zienswijze resultaatbestemming 2018, begroting 2020

Reactie strategisch beraad

Zienswijze Actieprogramma RWB:
Positionering van vrijetijdseconomie in Economic Board WestBrabant
De samenwerking op het vlak van vrijetijdseconomie (VTE) is voor onze
gemeente een must om meerwaarde te blijven zien in de regionale
samenwerking.
De toegevoegde waarde van VTE voor de regionale economie en regionale werkgelegenheid staat niet ter discussie. De verschillende onderzoeken die zijn gedaan en de kansenkaart bevestigen dit. De sector
is ook een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijke
leefomgeving, wat op zijn beurt weer een positieve bijdrage levert aan
het vestigingsklimaat voor bedrijven.
De toegevoegde waarde van samenwerking door gemeenten op het
vlak van VTE is niet zozeer het bedenken van programma’s of arrangementen, maar vooral de strategische opgaven van het “verbinden”,
“verslimmen” en “verduurzamen” van deze sector:
•
•

•

•

Verbinden op regionaal niveau van de verschillende spelers en
initiatieven in de vrijetijdseconomie;
Verbinden met andere beleidsterreinen zoals arbeidsmarkt
(participatie), mobiliteit (bereikbaarheid) en ruimte (vitaal
platteland);
Verslimmen door de sector te vernieuwen en innovatie aan te
jagen, samen met de kennisdiensten en het onderwijs. Vooral
met BUAS hebben we daarvoor een uitstekende partner in de
regio;
Verduurzamen van de sector door zowel de kansen als de nadelige effecten van vrijetijdseconomie te onderkennen en

Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze

VTE
Binnen het Actieprogramma is onder de pijler Economie ruimte
ingeraamd voor VTE. Daarnaast vervult de regio al een aantal (uitvoerende) activiteiten op dit terrein.
Eind 2018 is een bestuurlijke verkenning opgeleverd naar VTE als
speerpuntsector, naast agrofood/biobased, logistiek, maintenance
en kennisdiensten. De opbrengsten van deze verkenning zijn in
januari in de Economic Board West-Brabant (EBWB) en het strategisch beraad besproken. De EBWB heeft gevraagd om de stuwende
kracht van VTE als topsector voor de triple helix ontwikkelagenda te
expliciteren. Deze nadere uitwerking is uitgevoerd door BUas. Op
25 mei is deze verdieping en de implicaties ervan besproken in de
EBWB. De uitkomsten hiervan nemen we in het vervolg van dit
proces mee.
De commissie van advies economie en het strategisch beraad van
RWB hebben op inhoud de behoefte uitgesproken aan een nadere
verkenning op de strategische positie van RWB op het gebied van
vrijetijdseconomie om het economisch vestigingsklimaat te versterken. Aan de commissie van advies is gevraagd dit verder uit te werken. Deze uitwerking dient te leiden toto een concreet uitvoeringsprogramma, waarin duidelijk wordt op welke (strategische) activiteiten de gemeenten samen willen organiseren en waar zij deze
willen positioneren.
De financiering hiervan wordt voor deze periode voorzien vanuit
incidentele middelen die voortkomen uit het positief rekeningresultaat 2018. De vraag over toekomstige financiering hangt af van het
1
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(aan) te pakken door met integrale gebiedsgerichte opgaven
te werken.

Vanwege de ambitie om de VTE-samenwerking in te richten op verbinden, verslimmen en verduurzamen – en dit in triple-helixverband op te
pakken – zijn wij van mening dat VTE-samenwerking gepositioneerd
moet worden in (de agenda van) de Economic Board West-Brabant.

Reactie strategisch beraad
uiteindelijk uitvoeringsprogramma. Deze vraag zal aan u worden
voorgelegd bij de begroting 2021. Wel willen wij aanmerken dat het
Strategisch Beraad geen voorstander is van een verdere financiële
verdunning van de bestaande programma’s.

Wij zijn van mening dat het uitgangspunt moet zijn om deze samenwerking verder vorm te geven en structureel te financieren binnen de
huidige financiële kaders.

Altena
Raad 25 juni 2019
Baarle-Nassau
Raad 26 juni 2019

Vitaal platteland
Met betrekking tot de pijler Ruimte herkent onze gemeente
zich vooral in de opgave “Vitaal platteland”. Wij zijn van mening dat er ook in de toekomst voldoende economisch perspectief met moet zijn voor agrarische ondernemers. De focus
moet dan ook niet enkel liggen op de opgave van vrijkomende
agrarische bebouwing maar vooral op het “verduurzamen” en
“verslimmen” van deze sector. Zowel op bedrijven in de
plantaardige sector als veeteeltbedrijven. Het doel is om te
komen tot een duurzame innovatieve landbouw, geheel in lijn
met de Cittaslow-gedachte. Ook een bloeiende vrijetijdseconomie is essentieel voor “Vitaal platteland”.
Geen zienswijze.

Vitaal platteland
Goed dat u zich herkent in deze opgave. Wij gaan er dan ook vanuit
dat u hier ook zelf actief een rol bij wil spelen, aangezien deze
agenda alleen gerealiseerd kan worden door inzet van ons allen.
Wij onderschrijven het belang van verslimming en verduurzaming
van de agrarische sector. Vandaar dat Agrofood & Biobased (Slimme teelten) een belangrijk programma is binnen het werkpakket
van REWIN. RWB faciliteert hierbij de voorwaarden qua vestigingsklimaat.

Geen zienswijze resultaatbestemming 2018, begroting 2020

Meer grensoverschrijdende verbindingen leggen
Een terechte constatering. Niet voor niets is de inzet gericht op
verbinden, verslimmen en verduurzamen. Zowel buiten onze eigen
regionale begrenzing, als ook de provinciale en nationale begrenzing. Wij maken dan ook graag gebruik van uw expertise in deze.

Zienswijze Actieprogramma RWB:
Meer grensoverschrijdende verbindingen leggen
Voor alle vier pijlers – Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit –
in het ontwerp-meerjarenactieprogramma geldt dat wij vragen om
nadrukkelijk te kijken naar meer verbindingen met België/Vlaanderen/Antwerpen/Vlaamse grensgemeenten. Niet alleen
worden inwoners en ondernemers nog steeds belemmerd door ver-
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Reactie strategisch beraad

Positionering van vrijetijdseconomie in Economic Board West-Brabant
De samenwerking op het vlak van vrijetijdseconomie (VTE) is voor onze
gemeente een must om meerwaarde te blijven zien in de regionale
samenwerking.

Positionering van vrijetijdseconomie in Economic Board WestBrabant

schillen in wet- en regelgeving (waardoor potentiële economische
groei niet wordt benut), ook kunnen we door het aangaan van grensoverschrijdende verbindingen mogelijk commitment van hogere overheden krijgen om specifieke grensoverschrijdende kansen en knelpunten in onze regio (op) te pakken. Onze gemeente is bereid om voor het
verder uitwerken van dit punt ambtelijke kennis en capaciteit ter beschikking te stellen.

Zie onze reactie bij Alphen-Chaam

De toegevoegde waarde van VTE voor de regionale economie en regionale werkgelegenheid staat niet ter discussie. De verschillende onderzoeken die zijn gedaan en de kansenkaart bevestigen dit. De sector
is ook een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijke
leefomgeving, wat op zijn beurt weer een positieve bijdrage levert aan
het vestigingsklimaat voor bedrijven.
De toegevoegde waarde van samenwerking door gemeenten op het
vlak van VTE is niet zozeer het bedenken van programma’s of arrangementen, maar vooral de strategische opgaven van het “verbinden”,
“verslimmen” en “verduurzamen” van deze sector:
• Verbinden door op regionaal niveau een aanspreek- en coördinatiepunt te realiseren voor de verschillende spelers en initiatieven in
de vrijetijdseconomie;
• Verbinden met andere beleidsterreinen zoals arbeidsmarkt (participatie), mobiliteit (bereikbaarheid) en ruimte (vitaal platteland);
• Verslimmen door de sector te vernieuwen en innovatie aan te jagen, samen met de kennisdiensten en het onderwijs. Vooral met
BUAS hebben we daarvoor een uitstekende partner in de regio;
• Verduurzamen van de sector door zowel de kansen als de nadelige
effecten van vrijetijdseconomie te onderkennen en (aan) te pakken
door met integrale gebiedsgerichte opgaven te werken.
Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze
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Reactie strategisch beraad

Vanwege de ambitie om de VTE-samenwerking in te richten op verbinden, verslimmen en verduurzamen – en dit in triple-helixverband op te
pakken – zijn wij van mening dat VTE-samenwerking gepositioneerd
moet worden in (de agenda van) de Economic Board West-Brabant.
Daarnaast kan de schaal van de 17 gemeenten worden benut voor een
krachtig aanspreek- en coördinatiepunt voor VTE. Inhoudelijke programma’s en promotie worden primair belegd bij de professionals in
de sector, aangevuld met ambities en (financiële) ondersteuning op
sub-regionaal en desgewenst op lokaal niveau. Op deze wijze:
• ...zijn de strategische opgaven belegd bij de EBWB;
• …benutten we de schaalvoordelen van Regio West-Brabant (RWB);
• …beleggen we de uitvoering bij de professionals in de sector;
• …is er ruimte voor sub-regionale en lokale accenten.
Wij zijn van mening dat het uitgangspunt moet zijn om deze samenwerking verder vorm te geven en te financieren binnen de huidige
financiële kaders.
Vitaal platteland
Met betrekking tot de pijler Ruimte herkent onze gemeente zich vooral
in de opgave “Vitaal platteland”. Wij zijn van mening dat er ook in de
toekomst voldoende economisch perspectief met moet zijn voor agrarische ondernemers. De focus moet dan ook niet enkel liggen op de
opgave van vrijkomende agrarische bebouwing maar vooral op het
“verduurzamen” en “verslimmen” van deze sector. Ook een bloeiende
vrijetijdseconomie is essentieel voor “Vitaal platteland”.
Governance van de samenwerking
In hoofdstuk 4 van het ontwerp-meerjarenactieprogramma wordt
ingegaan op de relatie tussen het actieprogramma en de jaarlijkse
begrotingen, evenals op de relatie tussen de regionale en lokale inzet.
Onze gemeente denkt graag mee over manieren om invulling te geven
aan deze relaties. Immers, de genoemde flexibiliteit in de eerste relatie
kan betekenen dat acties die voor onze gemeente van belang zijn misschien wel niet of pas aan het einde van het programma worden gereOverzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze

Vitaal platteland
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam

Governance van de samenwerking
De kracht van de regio zit in haar deelnemers. De opgaven zoals
geformuleerd zijn de opgaven van ons gezamenlijk. Willen wij
daadwerkelijk tot resultaat komen dan vraagt dit ook stevige inzet
van de gemeenten op die opgaven die zij zelf ook belangrijk vinden.
Dit vanuit de kracht van het collectief. Wij gaan graag met u in over4
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aliseerd. Hoe gaan we gezamenlijk bepalen welke prioriteiten er jaarlijks gesteld worden?
Tevens is in de nieuwe opzet van de RWB er (veel) meer ambtelijke en
financiële inzet (cofinancieringsfonds) vanuit de gemeenten nodig om
tot resultaten te komen. Wij vragen de RWB om gezien de financiële
situatie van de gemeenten met realistische voorstellen te komen.

Bergen op Zoom
Raad 20 juni 2019

Geen zienswijzen. Wel een verzoek:
Gezien de financiële implicaties hiervan op de lange termijn, aandacht
te vragen voor de positie van raden in het besluit over de go / no go
van de programma’s VTE en kennisdiensten, en hen voorafgaand aan
het besluit door het AB hierbij te betrekken.

Breda
Raad 3 juli 2019

Geen zienswijze op resultaatvoorstellen en begroting 2020, wel opmerkingen:
Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop het Actieprogramma met nauwe betrokkenheid van de gemeente Breda en deelnemende gemeente in de regio West-Brabant tot stand is gekomen.
Het Actieprogramma en doorvertaling in ontwerpbegroting 2020 passen in de lijn van reeds eerder ingenomen standpunten. Ze zijn, mede
door het zorgvuldig traject met verschillende consultatiemomenten in
de Commissies van Advies en Regiolabs zeer herkenbaar. Om deze
reden kiezen wij ervoor om geen zienswijze op de ontwerpbegroting
2020 en het Actieprogramma RWB 2019-2023 naar voren te brengen.

Reactie strategisch beraad
leg hoe dit samen vorm te geven.
Wij zijn ons terdege bewust van de financiële situatie bij veel van de
deelnemende gemeenten. Vandaar dat wij ook kritisch zijn op de
begroting en de in te middelen. De inwonerbijdrage aan RWB en
REWIN is de laagste van Noord-Brabant in vergelijking tot soortgelijke regelingen. Tegelijkertijd constateren wij dat als we daadwerkelijk de economische structuur van de regio willen versterken om
gesteld te staan voor de toekomst dit mogelijk ook extra investeringen vraagt. Het komend jaar gaan wij het gesprek hier over verder
met de colleges voeren.
De raadpleging van de raden zien we in dit geval als een zaak van de
colleges. We zullen de besluitvorming door het algemeen bestuur
zodanig ruim inplannen dat raadpleging van de raden door de colleges in tijd haalbaar is. Uiteraard zullen wij graag iedereen van de
benodigde informatie voorzien. Indien de recente raadsledenbijeenkomst is toegezegd hier bij de volgende bijeenkomst uitgebreid
bij stil te staan.

Waarvoor dank.

De gemeente Breda is, als belangrijk centrum voor Kennisdiensten en
regionale/Benelux hoofdkantoren, positief over de economische ambities op het gebied van Kennisdiensten. Graag leveren wij een actieve
bijdrage aan het uitwerken van het uitvoeringsprogramma Kennisdiensten.
Wij realiseren ons dat voor de noodzakelijk inspanningen voor KennisOverzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze
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diensten maar ook Vrije tijdseconomie extra financiële middelen noodzakelijk zijn. Daarom stemmen we in met de voorgestelde resultaatbestemmingen.
Het afgelopen jaar hebben we als regio flinke stappen gezet in het
concretiseren van onze regionale opgaven. Om onze ambities te realiseren en financiële slagkracht te behouden, vinden wij dat de bestaande budgetten niet toereikend zijn. Wij voelen de urgentie en
willen ons dan ook committeren aan meerjarige financiering van onder
andere uitvoeringsprogramma’s Kennisdiensten en Vrije tijdseconomie.

Drimmelen
Raad op 27 juni 2019
Etten-Leur
Raad 24 juni 2019
Geertruidenberg
Raad 27 juni 2019

Ook vinden wij het noodzakelijk om op korte termijn het gesprek over
het instellen van een cofinancieringsfonds te starten. Dit mede vanwege de noodzaak om voor €1,25 miljoen cofinanciering te zorgen voor
de uitvoering van projecten in de Regiodeal. Dit in het verlengde van
de beslissing van Gedeputeerde Staten om €2,5 miljoen te financieren
en van de gemeente Tilburg/regio Hart van Brabant om eveneens
€1,25 miljoen te financieren. Wij zullen het initiatief tot een dergelijk
gesprek nemen.
Geen zienswijze.

Reactie strategisch beraad

Dank voor uw commitment. Eind 2019, of zoveel eerder als mogelijk is, zal de Economic Board West-Brabant een uitwerking van een
actieprogramma op deze sectoren bespreken. In regionaal verband
komen deze onderwerpen in de commissie van advies Economie
aan de orde. Graag maken we met partijen meerjarige afspraken
over financiering.

Wij onderkennen deze noodzaak en begrijpen uw positie als het
gaat om de garantiestelling voor de Regiodeal. Graag bundelen we
de inspanningen om cofinancieringsgelden beschikbaar te krijgen.

Geen zienswijze.
Geen zienswijze resultaatbestemming 2018, begroting 2020
Motie raad 27-06-2019:
• In het algemeen bestuur van elk van de verbonden partijen het
voorstel te doen een zero based operatie op de begroting van de
verbonden partij uit te voeren;
• Daarbij te werken aan drie scenario’s waarin de consequenties in
beeld worden gebracht voor de dienstverlening door de verbonden partij wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt
verlaagd.
Dank voor uw instemming en het commitment aan een aantal van

Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze
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Halderberge
Raad op 27 juni 2019

Moerdijk
Raad 20 juni 2019

Inhoud reactie

Reactie strategisch beraad

Zienswijze Actieprogramma RWB:
1. In te stemmen met het Actieprogramma 2019-2023 van de Regio
West Brabant;
2. De bestuurlijke en ambtelijke inzet de komende jaren te focussen
op de onderstaande speerpunten:
 Toekomstperspectieven voor de Amercentrale en de omgeving;
 Vitaal platteland/buitengebied;
 Mobiliteit en bereikbaarheid;
 Verbeteren vestigingsklimaat.
3. Nadrukkelijk bij de RWB aandacht te vragen voor het nog in 2019
op te stellen van een actieprogramma op het gebied van de vrijetijdseconomie in de Regio West Brabant en aan deze opstelling
een actieve bijdrage (zowel bestuurlijk als ambtelijk) te leveren;
4. De ambtelijke en bestuurlijke inspanningen op de andere onderdelen van het actieprogramma tot een minimum te beperken.
Geen zienswijze resultaatbestemming 2018, begroting 2020

de opgaven. Goed dat u zich met capaciteit hieraan wil verbinden
om gezamenlijk tot concrete resultaten te komen.

Zienswijze Actieprogramma RWB:
De behoefte aan personele inzet vanuit individuele gemeenten in
capaciteit en daarmee middelen dienst zo snel mogelijk duidelijk te
worden.
1. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de RWB
in te dienen:
a. De reservering voor uitvoeringsprogramma's vrijetijdseconomie
en kennisdiensten ad. € 363.000 terug te laten vloeien naar de
gemeentes;
2. Geen zienswijze over het actieprogramma 2019-2023 naar voren
te brengen;
3. ln de conceptbegroting 2020-2023 van de gemeente Moerdijk een
bijdrage aan de RWB op te nemen voor de primaire taken van
€ 245.557,- (apparaatskosten en Rewin), een bijdrage in het O&Ofonds van €. 24.029,-.

Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze

Er is door de commissie van advies EZ een tijdspad uitgestippeld om
eind dit jaar tot besluitvorming over een concreet programma Vrijetijdseconomie te komen.

Wij gaan graag met u verder het gesprek aan om te bezien op welke
opgaven u ambtelijke inzet wilt en kunt leveren.

Wij begrijpen uw standpunt. Het strategisch beraad kan uitzonderingen op dit principe voorstellen. Om snel en daadkrachtig te kunnen schakelen is het wat ons betreft wenselijk om de middelen te
reserveren.
Wij houden vast aan de vastgestelde focus op het economisch vestigingsklimaat vanuit de vier pijlers, zie ook het actieprogramma.
De raadpleging van de raden op kennisdiensten en VTE zien we in
dit geval als een zaak van de colleges. We zullen de besluitvorming
door het algemeen bestuur zodanig ruim inplannen dat raadpleging
van de raden door de colleges in tijd haalbaar is. Uiteraard zullen
wij graag iedereen van de benodigde informatie voorzien. Indien de
recente raadsledenbijeenkomst is toegezegd hier bij de volgende
7
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Reactie strategisch beraad
bijeenkomst uitgebreid bij stil te staan.

Oosterhout
Raad 18 of 19 juni 2019

-

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden
partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening
voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.

Wij nemen deze in acht.

-

De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen
voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop
zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor
zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
o statuten (de gemeenschappelijke regeling);
o samenstelling van de bestuurlijke organen;
o jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
o agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen
bestuur (voor zover openbaar).

Deze stukken staan op onze website.

-

De raad ontvangt de openbare vergaderstukken van het algemeen
bestuur ook graag via de griffie om vervolgens met onze bestuurder in gesprek te kunnen over de inbreng van ons college bij die
vergadering.

Aangezien RWB een collegeregeling is, ligt deze verantwoordelijkheid bij uw college. Wij zullen met hen in overleg treden om na te
gaan of zijn instemmen met deze werkwijze.

-

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met
inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

Deze verantwoording zullen wij u geven.

-

De raad vraagt aandacht voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. Groei van de bijdrage van gemeenten aan
de GR is geen vanzelfsprekendheid. De raad dringt er op aan dat
de GR nieuw beleid financiert door bestaand beleid te schrappen

Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze

Wij zijn ons terdege bewust van de financiële situatie bij veel van de
deelnemende gemeenten. Vandaar dat wij ook kritisch zijn op de
begroting en de in te middelen. De inwonerbijdrage aan RWB en
REWIN is de laagste van Noord-Brabant in vergelijking tot soortgelijke regelingen. Tegelijkertijd constateren wij dat als we daadwer8
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of te verminderen.
-

Ook vraagt de raad of er, vanwege de genoemde financiële druk,
vanaf de begroting 2021 een nullijn kan worden gehanteerd.

Als VTE en Kennisdiensten toegevoegd worden aan de uitvoeringsprogramma’s verwachten wij dat dit binnen bestaand budget
plaats vindt. Dat is namelijk het uitgangspunt geweest van de
doorontwikkeling. Als dit knelt met de gestelde ambities zal de
RWB keuzes moeten maken in de ambities en niet kiezen voor het
verhogen van de gemeentelijke bijdrage.
Geen zienswijze.
-

Roosendaal
Raad op 20-06-2019
Rucphen
Raad op 19-06-2019i
Steenbergen
Raad 27 juni 2019
Tholen
Raad 20 juni 2019

Woensdrecht
Raad 13 juni 2019
Zundert
Raad 2 juli 2019

Reactie strategisch beraad
kelijk de economische structuur van de regio willen versterken om
gesteld te staan voor de toekomst dit mogelijk ook extra investeringen vraagt. Het komend jaar gaan wij het gesprek hierover verder
met de colleges voeren.
Wij nemen kennis van uw standpunt. VTE en Kennisdiensten zijn
mogelijke nieuwe programma’s, die nog niet waren voorzien rond
de doorontwikkeling. Afhankelijk van de uitwerking en de uiteindelijke positionering (RWB, REWIN of daarbuiten) vraagt dit mogelijk
om extra middelen. Natuurlijk betrekken wij u bij deze afweging
mocht dit het geval zijn.

Geen zienswijze.
Geen zienswijze.
Geen zienswijze op het Actieprogramma RWB 2019-2023 en de begroting 2020 van RWB.
Stemt in met de bestemming van het financieel resultaat, met dien
verstande dat mochten de programma’s Kennisdiensten en Vrije tijdseconomie geen werkelijkheid worden, er van uit wordt gegaan dat de
gereserveerde gelden dan beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende gemeenten.
Neemt kennis van het jaarverslag 2018 en het Uitvoeringsprogramma
2019-2023 van REWIN.
Geen zienswijze.
Geen zienswijze jaarrekening 2018 en resultaatbestemmingsvoorstellen.
Een zienswijze naar voren te brengen bij het Strategisch Beraad van
de RWB naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2020 van de RWB
inclusief N.V. REWIN West-Brabant, bestaande uit de navolgende
opmerkingen:
a. Vanwege de uitbreiding van taken van N.V. REWIN West-Brabant
wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld.

Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze

Dat is een correcte aanname.

a. In het kader van de verhoging van de bijdrage van REWIN heeft
een aparte bijeenkomst van SB, portefeuillehouders Economie
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Een afwegingskader hiervoor wordt gemist: in hoeverre is gekeken
naar andere mogelijkheden zoals heroverweging van werkzaamheden die nu zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 20192023 in plaats van verhoging van de middelen? Graag zouden we
zien dat gemeenten bij het proces waar deze keuzes worden gemaakt, betrokken worden;
b. Wij betreuren het uitstel van besluitvorming voor de plannen
betreffende Kennisdiensten en Vrijetijdseconomie. Ook hier zouden wij graag een brede discussie zien betreffende de inzet van de
beschikbare gelden voordat gekozen wordt voor een verhoging
van de bijdrage per inwoner.

en de RvC REWIN. Partijen hebben in dit overleg gezamenlijk
vastgesteld dat een verhoging van de bijdrage noodzakelijk is
vanwege diverse meerkosten op het gebied van bedrijfsvoering
(ICT, etc.) die niet meer in de reguliere exploitatie zijn op te
vangen. Het aangescherpte voorstel hierop vanuit het SB is
hierna nog eens afgestemd met portefeuillehouders Economie.
b. Er is geen sprake van uitstel voor de plannen betreffende kennisdiensten en Vrijetijdseconomie. Beiden programma’s zijn
momenteel in ontwikkeling. Op basis van de programma’s die
voorgelegd worden zijn er incidentele middelen beschikbaar
vanuit het rekeningresultaat, als met deze constructie wordt ingestemd door het Algemeen Bestuur. De uiteindelijke besluitvorming over de toekenning hiervan ligt ook bij het algemeen
bestuur.

Overzicht zienswijzen resultaatvoorstellen 2018 en begroting 2020, Actieprogramma RWB 2019-2023
V:/Nieuw/Algemeen/Bedrijfsvoering/Financien/Zienswijze
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