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Strategische visie Waalwijk 2025 en motie Bestuurskracht
Geachte Statenleden,
Via deze memo wil ik u graag in kennis stellen van de brief die wij op 23 januari
2018 aan de gemeente Waalwijk hebben gezonden.
Als antwoord op de motie die de Raad had aangenomen op 21 september 201 7,
bij vaststelling van de gemeentelijke visie.
Van de daartoe ontvangen brief van het college van Waalwijk bent u op 11
december 201 7 in kennis gesteld.
met vriéndelijke groet,
Anne-Marie Spierings
Gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling, Energie en Bestuur
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Geacht college,

C2187484/4294936

Bij brief d.d. 1 0 oktober 201 7, stelde U Gedeputeerde Staten in kennis van de
vaststelling op 21 september 2017 van de gemeentelijke Visie 2025 door uw
gemeenteraad. Daarbij reikte U tevens de door de Raad van Waalwijk
aangenomen motie Bestuurskracht aan.
Kern van deze motie was een verzoek aan Gedeputeerde Staten, om de leiding
te nemen in het proces tot versterking van de bestuurskracht van de
Langstraatgemeenten.
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Uw brief vormde de directe aanleiding voor gedeputeerde mw. Spierings om de
burgemeesters en gemeentesecretarissen van de gemeenten Waalwijk, Heusden
en Loon op Zand uit te nodigen, voor een bespreking over de samenwerking
binnen de Langstraat.
Op 1 8 december 201 7 heeft deze bespreking plaats gevonden; in een open en
constructieve sfeer.
Kern van de bespreking was:
»

»

»

De drie gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand staan positief
tegenover een hernieuwde impuls aan de gezamenlijke samenwerking.
Zij zien dat deze samenwerking op een aantal terreinen van
toegevoegde waarde is voor andere samenwerkingsverbanden, zoals
Hart van Brabant. Daarbij is de samenwerking in de Langstraat
belangrijk, om de individuele gemeentelijke kracht en kwaliteiten te
bundelen en daarmee te excelleren als Langstraat.
Begin 201 8 wordt gezamenlijk verkend, welke thema's op welke wijze
invulling en energie kunnen geven aan deze gewenste gezamenlijke
impuls. Daarbij worden ook de nu al gezamenlijk opgepakte thema's in
beschouwing genomen.
Rond de zomer van 201 8 wordt opnieuw, in dezelfde samenstelling als
op 1 8 december 201 7, gesproken over de stand en toekomst van de
samenwerking in de Langstraat.

Bijlage(n)
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»

»

Rekening houdend met individuele gemeentelijke visietrajeeten kijken de
gemeenten na de zomer naar de manier waarop gezamenlijke
maatschappelijke opgaven nader in beeld kunnen worden gebracht,
dan wel uitgewerkt en opgepakt worden.
De positie van de provincie bij dit totale traject is, vooralsnog, beperkt
tot 'aanmoedigen', op basis van frequent ambtelijk contact, om in
voldoende mate aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen in de
samenwerking binnen de Langstraat. Het staat de gemeenten overigens
vrij om met de provincie te overleggen of, en in welke vorm, eventueel
een sterkere provinciale betrokkenheid wenselijk is.
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De Raad van de gemeente Waalwijk heeft door middel van de eerder
genoemde motie een verzoek aan ons college gericht.
Gegeven het gesprek en de wens van de drie gemeenten om binnen de
Langstraat zélf gezamenlijk vervolginitiatieven te willen nemen ten aanzien van
samenwerking, constateren wij dat op dit moment voldoende basis aanwezig is,
om als drie gemeenten gezamenlijk binnen de Langstraat een verdere
samenwerking tot stand en sueees te kunnen brengen.
Wij zijn dan ook van mening dat wij de gevraagde leiding niet op ons moeten
en willen nemen.
Het antwoord op het in de Raadsmotie gedane verzoek is daarmee afwijzend.
Wij gaan ervan uit dat B en W van Waalwijk dit antwoord delen met de Raad.
De brief van B en W van Waalwijk en de daarbij horende Raadsmotie zijn,
conform het verzoek daartoe in de Raadsmotie, ter kennis van Provineiale Staten
gebracht. Zo ook wordt een afschrift van deze brief ter kennis van hen gebracht.
Onderhavige brief wordt eveneens in afschrift gezonden aan B en W van de
gemeenten Heusden en Loon op Zand. Opdat ook zij in staat zijn om de Ínhoud
van deze brief en het genoemde overleg met hun Raden kunnen delen.
Tot slot. Wij wensen u sueees toe bij het tot stand brengen van de verdere
samenwerking in de Langstraat.
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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