
 
Bijdrage verbonden partijen. 
 
Voorzitter, voor ons ligt het Raadsvoorstel, zienswijzen begrotingen 2022 Verbonden Partijen ter goedkeuring.  
Wij als Gemeentebelangen hadden eigenlijk willen cq kunnen volstaan met een stemverklaring, want wij zullen 
instemmen met het voorliggende voorstel.  
 
Dat we de stemverklaring toch omzetten in een korte bijdragen heeft alles te maken met het ongenoegen wat 
er binnen onze groepering heerst ten aanzien van die Verbonden Partijen.  
Het mag duidelijk zijn dat we de nut en de noodzaak er van in zien om in regionaal verband de krachten 
bundelen. Gezamenlijk producten inkopen en ontwikkelen draagt bij aan efficiëntie en wat ook de uitgave voor 
overhead ten goede komt. 
 
Wat wij niet willen, is afhankelijk zijn van die regionale regelingen, dat we de vinger aan de pols houden en grip 
houden op de uitvoering van ‘verlengd’ bestuur, immers het gezag van deze raad zal primair zijn hierin. 
 
Dat de belangstelling voor de Verbonden Partijen maar minimaal is binnen deze raad, mag duidelijk zijn.  
Voor de twee afgelopen webinairs werd door slechts een Oosterhouts raadslid ingeschreven, dat was ikzelf, 
ook geen wethouder was actief en verder nog wel een enkele toehoorders, dit terwijl de financiële bijdrage aan 
de Verbonden Partijen toch een behoorlijk hap zijn uit onze begroting. 
 
Laat duidelijk zijn dat er ook producten zijn die vooral niet ter discussie staan en die we lokaal zeker niet 
moeten willen en kunnen uitvoeren. 
Voorzitter, wat ons als Gemeentebelangen op valt, is dat de presentaties tijdens de webinairs vooraal gericht is 
op de behoeften en de ontwikkelingen in West Brabant, Moerdijk en Breda, terwijl onze Gemeente hierin 
amper aan bod komt.  
Eerdere opmerkingen hierover richting de wethouder werd tegengesproken maar door ons anders ervaren, 
maar onze ervaring is anders. 
 
Voorzitter, ik wil tot slot enkele ervaring met deze raad delen;  
- hoe trots zijn wij over onze bedrijfsterreinen, denk daarbij aan de uitbreiding van Everdenberg, geen woord 
werd hierover gerept tijdens de ontwikkeling over de industrie, wel veel aandacht voor Borgwerf in Roosendaal 
en uitbreiding bedrijventerrein Moerdijk.  
- Het item mobliteit, ook hierin maken wij vordering, de bijna realisatie van de turbo-rotonde Bromtol en de 
oplevering van fase 1 van de N629, niks van gehoord zelfs niet over de ontwikkelingen van Knooppunt 
Hooipolder, een hot item voor ons en de regio. 
 
Voorzitter  ik sluit af, Gemeentebelangen spreek de hoop uit dat wij als Gemeente Oosterhout een serieuze 
partner zullen zijn en blijven in de toekomst en ervan doordrongen zijn dat onze gelden voor die Verbonden 
Partijen, op een goede manier worden besteed! 
 
Tot zover! 
Ad Jespers 


