Beantwoording technische vragen de heer Baali (PvdA) over de Kadernota leefbaarheid en
kernen
Vraag:
Was de kadernota al grotendeels klaar voor de beeldvormende vergadering van 15 september?
Antwoord:
Nee. U heeft in de aanloop naar de beeldvormende vergadering een gespreksnotitie ontvangen.
Wel waren in het voorbereidingstraject in het voorjaar en zomer van 2020 al vele gesprekken
over het nieuwe beleid gevoerd. De contouren waren dan ook al gevormd, zowel van de nota als
ook de doe-agenda, zodat de nota direct na de beeldvormende vergadering verder kon worden
uitgewerkt.
Vraag:
Wat zijn de ambtelijke kosten geweest van het produceren van deze kadernota? Wij verwachten
ten minste een schatting.
Antwoord:
De directe kosten van het opstellen van de nota en het uitvoeringsprogramma (Doe-agenda) zijn
18.000 euro excl. BTW.
Vraag:
In het raadsvoorstel staat dat de kadernota de visie van de gemeente Steenbergen concretiseert
en operationaliseert (pagina 1). In de kadernota zelf zegt u dat de doe-agenda pas die rol gaat
innemen, en dat de raad hiervan alleen kennis kan nemen. Welke informatie is kloppend?
Antwoord:
Met deze Kadernota vraagt het college u de concrete richting en de operationalisatie hiervan in
drie pijlers vast te stellen. Wij gaan als college aan de slag om hieraan uitvoering te geven.
Vraag:
Kan het college begrijpen dat de raad meer grip zou willen dan wat hier nu wordt gepresenteerd?
Acht het college deze kadernota ‘het maximale’ passende binnen de kaderstellende rol van de
raad?
Antwoord:
Het college is van mening dat zij met deze kadernota de raad in staat stelt haar kaderstellende rol
te vervullen.
Vraag:
Technische vraag blz. 7: “Binnen de gemeentelijke organisatie maakt de coördinator collega’s
bewust van de waarde van (het belang en de mogelijkheden van) participatie: het tijdig betrekken
van inwoners bij plannen.” Kunt u aangeven hoe vaak en op welke manier dit binnen de
organisatie plaatsvindt. Kunt u dit verduidelijken d.m.v. verslagen of dergelijke documenten?
Antwoord:
De coördinator heeft de primaire taak om het proces van bewustwording binnen en buiten de
gemeentelijke organisatie vorm te geven en te coördineren. Uiteraard zijn daar veel meer
mensen bij betrokken: kerncoördinatoren, projectleiders (ook in het kader van de
Omgevingswet), vakambtenaren, communicatieadviseurs, management en college. De nadere

uitwerking wordt opgenomen in de Doe-agenda, die de raad begin 2021 ter kennisname
ontvangt.
Vraag:
Technische vraag blz. 7: Right to Challenge betekent dat burgers en maatschappelijke initiatieven
een deel van de reeds door gemeenten gecontracteerde publieke taken van zorgaanbieders
kunnen overnemen en uitvoeren indien het voorstel van de initiatiefnemers voldoet aan een
vooraf bepaalde maatschappelijke meerwaarde. Nu staat er in deze kadernota dat u aan de slag
gaat met het vaststellen van kaders hoe het Right to Challenge vormgegeven kan worden. De
raad moet kaders vaststellen en u stelt in deze kadernota dat u de kaders gaat vaststellen als de
raad deze kadernota heeft vastgesteld. Waarom kiest u voor deze weg? Ziet u in dat u hiermee de
kaderstellende rol van de raad verwatert?
Antwoord:
Right to Challenge is één van de drie pijlers waarmee we als gemeente in het kader van
Leefbaarheid en Kernen aan de slag willen. Dit is wat wij in de Kadernota aan u voorstellen. Right
to Challenge is, ook landelijk, voortdurend in ontwikkeling. Als er vanuit de samenleving vanwege
Right to Challenge concrete initiatieven en voorstellen komen, zal het college deze in eerste
instantie binnen haar huidige bevoegdheden afhandelen. Maar echte vernieuwing betekent ook
een andere inzet of verschuiving van (financiële) middelen. In de toekomst moet blijken in
hoeverre Right to Challenge ook een structurele aanpassing vraagt van de door uw raad gestelde
kaders.

