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Agendanummer:

Onderwerp: Kadernota Leefbaarheid en Kernen

Steenbergen; 17 november 2020

Aan de raad,
1.
Inleiding
Leefbaarheid is een breed begrip. De leefbaarheid in onze dorpen en stad (kernen) hangt samen
met maatschappelijke ontwikkelingen zoals sociale veiligheid en sociale samenhang, verkeer en
mobiliteit, vergrijzing en verjonging, maar ook economische activiteit, detailhandel en
maatschappelijke voorzieningen.
Om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen, hebben we als gemeente een belangrijke
ondersteunende en faciliterende rol. We werken daarbij samen met inwoners,
inwonersorganisaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Onder de noemer Leefbaarheid en Kernen hebben we in de gemeente Steenbergen in 2019 de
krachten gebundeld rond leefbaarheid, participatie, kerngericht werken en de relatie tussen
gemeente en gemeenschap. De ambitie van het college is vastgelegd in een Bestuursopdracht
Leefbaarheid en Kernen (april 2019) (zie bijlage).
Met deze kadernota stellen we vast wat we verstaan onder het beleid Leefbaarheid en Kernen, de
hoofdlijnen en doelstellingen, en de drie pijlers van het uitvoeringsprogramma voor de komende
járen, namelijk: Participatie, Kerngericht werken en Right to Challenge.
2. Achtergrond
De gemeente Steenbergen is al een aantal jaar bezig met het ontwikkelen leefbaarheid en kernen.
Dit heeft geleid tot onder andere de volgende documenten:
De kaderstelling kwaliteitsimpuls welzijnswerk Steenbergen (2017)
Het plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie (2018)
De bestuursopdracht Leefbaarheid en Kernen (2019)
Onderdeel van de bestuursopdracht is om in 2020 met een nieuw en herijkt beleidsdocument te
komen. Leefbaarheid en Kernen houdt nauw verband met de Visie dienstverlening (2019) en de
implementatie van de Omgevingswet die per 1 januari 2022 ingaat. Begin 2020 is het
Rekenkamerrapport Kerngericht werken in Steenbergen verschenen en in de raad behandeld.
3. Overwegingen
- Door middel van de kadernota wordt de visie van de gemeente Steenbergen om te streven naar
sterke, zelfstandige gemeenschappen en kernen, en zelfredzame inwoners geconcretiseerd en
geoperationaliseerd.

-

De kennis en deskundigheid die in de samenleving aanwezig is wordt beter benut en inwoners
worden in hun kracht gezet.
Er worden kaders gesteld voor Right to Challenge waarmee voldaan wordt aan de wettelijke
vereisten vanuit de Wmo.

4. Middelen
Voor het vaststellen van de kadernota zijn geen extra middelen benodigd. Wanneer de raad de nota
vaststelt, stellen wij een doe-agenda op. Als voor de uitvoering van de doe-agenda extra budget
nodig is, volgen hiervoor aparte voorstellen. De inzet van het initiatievenfonds wordt gecontinueerd.
Hiervoor is jaarlijks een structurele bijdrage van C 50.000 beschikbaar.
5. Risico's
Wanneer uw raad de nota vaststelt ligt er een uitdaging voor de gemeentelijke organisatie (van
gemeenteraad tot uitvoering) om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Door het opstellen van een
doe-agenda en implementeren van een ontwikkelingstraject wordt hierop ingespeeld.
6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de kadernota leefbaarheid en kernen informeert uw college u op korte termijn
over de doe-agenda.
7. Voorstel
De kadernota leefbaarheid en kernen vast te stellen.
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