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Motie verbetering relatie inwoners en bestuur 

wem. STEENBERGEN 

- 9 NOV 2015 Vertrouwelijk 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 5 
november 2015, aan de orde zijnde agendapunt 4 betreffende de begroting 2016 

Overwegende dat: 
Het vertrouwen van de inwoners van Steenbergen in hun Stadsbestuur, zoals onlangs 
nadrukkelijk is gebleken, een impuls kan gebruiken; 
De lage opkomst bij met name de lokale verkiezingen de democratische legitimiteit van 
het openbaar bestuur ondergraaft; 
Het wenselijk is dat het Stadsbestuur zich nader verdiept in de achtergronden daarvan en 
het op basis van de zo verworven inzichten gericht een verbeterplan kan uitwerken; 
Deze verdieping en planontwikkeling alleen maar mogelijk is als op professionele wijze 
onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar welke zaken moeten verbeteren om de 
inwoners van Steenbergen meer vertrouwen te geven in het functioneren van haar 
bestuur; 
Met dergelijk onderzoek en eventuele daaruit voortvloeiende acties kosten gemoeid zijn 
welke thans niet in de begroting zijn voorzien; 
Het niet wenselijk is om hiervoor de lasten van de burger te verhogen, noch dat 
verdedigbaar is om dit ten koste te laten gaan van de thans in de begroting opgenomen 
taken; 
De vrije reserve, ons spaarbankboekje zeg maar, hiervoor meer dan voldoende ruimte 
biedt; 

Draagt het college op: 

In de begroting een bedrag van C 20.000,- vrij te maken t.b.v. onder verantwoordelijkheid 
van de raad uit te voeren onderzoek naar op welke wijze het stadsbestuur haar relatie met 
de inwoners kan verbeteren, opdat het vertrouwen van onze inwoners in dit bestuur weer 
gaat toenemen, de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur wordt vergroot, wat zich 
dan hopelijk vertaalt in een groter politiek bewustzijn en een hogere opkomst bij met name 
de lokale verkiezingen en deze eenmalige uitgave te dekken uit de algemene (vrije) reserve. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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