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Geachte colleges en gemeenteraden,
De afgelopen periode hebben we als samenwerkende gemeenten het “RWB Actieprogramma 20192023” opgesteld en vastgesteld. Als vervolg willen we onze ambities omzetten in een waardevolle
uitvoering en concrete resultaten. Hiermee werken we samen aan een #krachtigeregio WestBrabant.
Focus op een goed vestigingsklimaat
In ons Actieprogramma kiezen we voor focus en gezamenlijke inzet op opgaven waar de regioschaal
écht meerwaarde heeft. Hiermee geven we invulling aan ons gezamenlijke doel, namelijk een goed
vestigingsklimaat en daarmee ook écht iets toevoegen aan onze economie en samenleving. Ons
meerjaren actieprogramma draagt bij aan de Economische Agenda West-Brabant: “Hub voor
vernieuwend ondernemerschap”.
Bedankt voor uw betrokkenheid
Wellicht heeft u een zienswijze ingediend op de inhoud van het Actieprogramma. Dat toont uw
betrokkenheid bij onze regionale ambities. De zienswijzen– inclusief de reactie van het strategisch
beraad – zoals behandeld in het algemeen bestuur op 3 juli, vindt u in de bijlage.
Samen werken aan de uitvoering
Het RWB Actieprogramma 2019-2023 is van alle gemeenten samen. Samen staan we voor een
krachtige regio! Samenwerking in de uitvoering is een cruciale succesfactor: door onze krachten te
bundelen maken we massa en bereiken we meer. Wij nodigen u en alle partners in uw gemeente van
harte uit om samen vorm en inhoud te geven aan de uitvoering.
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Bestuurlijke kopgroepen aan de slag
Bestuurlijke kopgroepen zijn aan de slag met verschillende opgaven, zoals: het verkennen van de
vrijetijdseconomie, het komen tot regionale afspraken over bedrijventerreinen, de nieuwe OVconcessie en vitaal platteland.
Ontmoeting & inspiratie
In het najaar ontmoeten wij u als gemeenteraad graag tijdens een inspirerende
raadsledenbijeenkomst in de regio. Wij nemen u dan mee in de geboekte resultaten tot dan toe. En
wisselen graag met u van gedachten over wat onze regio nog nodig heeft en wat u daar eventueel
aan bij kunt dragen. Daarnaast besteden we in de RWB nieuwsbrief periodiek aandacht aan de
voortgang. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Ga dan naar www.west-brabant.eu.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

Erik Kiers
directeur-secretaris

Paul Depla
voorzitter
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