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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 11 maart 2015 is de economische visie behandeld in de oordeelsvormende vergadering van de raad. 
Daarvoor heeft het college op 24 februari 2015 het besluit genomen om de visie ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voor te leggen, Case: BP1500109. In de oordeelsvormende vergadering zijn meerdere 
vragen en aanvullingsverzoeken gedaan en is besloten de bestuurlijke behandeling van de visie met een 
maand uit te stellen. 
Op basis van een inhoudelijk behandeling van alle gestelde vragen zijn veel suggesties ter aanvulling 
overgenomen. Veel vragen zijn gesteld over de praktische uitvoering. In de bijgesloten 'Q&A-lijsť wordt 
een doorkijk verstrekt en wordt verder verwezen naar, het nog op te stellen, uitvoeringsprogramma. De 
aangevulde en versterkte visie (waarbij wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt door middel van 'wijzigingen 
bijhouden in WORD') alsmede de uitgebreide vraag en antwoord lijst wordt u hierbij aangeboden. 

2. Achtergrond 
In maart 2014 is met de ondernemersverenigingen een start gemaakt voor het herijken van het 
economisch beleidsplan. Op 19 juni 2014 is een beeldvormende vergadering gehouden. In de maanden 
november en december 2014 zijn sessies georganiseerd met lokale stakeholders. Op 24 februari 2015 is 
door het college besloten om de economische visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden 
In de oordeelsvormende vergadering van 11 maart 2015 is de visie uitgesteld met één maand. De 
commissie wilde het college de mogelijkheid bieden om de gestelde vragen te beantwoorden en de 
gegeven opmerkingen te benutten om de visie te versterken. Daarbij biedt het tevens de politieke partijen 
om zich nog beter te verdiepen in deze belangrijke visie. 

3. Overwegingen 
Naar aanleiding van de input uit de oordeelsvormende vergadering is een vraag/antwoord document 
opgesteld, Q&A commissie EZ visie raad. Hier zijn alle vragen en opmerkingen uit de commissie en 
antwoorden van het college in opgenomen. Wanneer aanleiding is om de visie te wijzigen is dat 
aangegeven. De eerst bedoelde vragen (sectie A) geven veelal aanleiding tot verduidelijking van de tekst 
van de visie en vragen geen politieke afweging, waar de politiek-inhoudelijke vragen (sectie B) dat juist 
wel doen. 

De economische visie is inhoudelijk versterkt en aangepast na de oordeelsvormende vergadering van 11 
maart 2015. In het document 'WIJZ economische visie 2020 Steenbergen' zijn de aanpassingen 
uitgelicht. Ter besluitvorming wordt het document 'Economische visie 2020 Steenbergen' u aangeboden. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Voor het opstellen van het economisch uitvoeringsprogramma wordt een werkbudget gevraagd aan de 
gemeenteraad van C 6.500, », Hiervoor zijn in de begroting 2015 geen middelen opgenomen. Dekking 
kan geschieden ten laste van de post onvoorziene uitgaven. 

5. Risico's 
Mogelijke risico's bij vaststellen van de visie zijn niet veranderd. Voor de volledigheid zijn ze onderstaand 
opnieuw opgesomd: 

Politiek/ bestuurlijk 
Doordat de visie enkel wordt aangeboden zonder een uitvoeringsprogramma bestaat de kans dat 
meningen en gedachten over de visie onbewust worden doorvertaald naar uitvoeringsplannen. De reden 
voor deze keuze om eerst de visie vast te stellen door het college en de raad en daarbij direct de 
opdracht op te halen om het uitvoeringsprogramma op basis van deze visie op te stellen is: 
Wanneer het uitvoeringsprogramma gelijktijdig met de herijkte visie wordt aangeboden voor vaststelling 
bestaat de kans wanneer de inhoud van de visie vanuit het college of de gemeenteraad wordt gewijzigd 
dit direct gevolgen heeft voor het uitvoeringsprogramma. Daarbij zal door het apart aanbieden van de 
visie het inhoudelijk overleg/ de discussie over de visie gaan en zich niet verplaatsen naar het 
uitvoeringsplan. 

Economisch 
Het niet vaststellen van de visie betekent dat de lokale economie richtlijnen mist. Economische 
stakeholders hebben dan samen met de gemeente geen gedragen visie om kansen te benutten. De 
gemeente mist kaders om als partner gericht op economische initiatieven in te spelen. 

De vaststelling van de visie geeft een ambitie weer. Die ambitie moet worden waargemaakt door andere 
partijen te stimuleren. De gemeente moet ondersteunen en participeren waar nodig. Dat nalaten kan tot 
ongewenste bijwerkingen leiden. 

Financieel 
Voor de uitvoering van de visie en het programma is het structureel beschikbaar stellen van middelen 
onontbeerlijk. Het vaststellen van de visie zonder daar uiteindelijk financiële middelen aan toe te kennen 
heeft als gevolg dat de vastgestelde ambitie niet (volledig) waargemaakt kan worden. 

Maatschappelijk 
De visie biedt focus en keuzes. Hierdoor komen bepaalde thema's en sectoren zwaarder aan bod dan 
andere. Dit kan als negatief worden ontvangen en gelezen. Echter de keuzes zijn goed te motiveren en 
biedt de visie krachtige ontwikkellijnen voor elke sector. 

6. Communicatie/Aanpak 
Woensdag 8 april 2015 zal de visie volgens planning in de commissie vergadering oordeelsvormend 
worden besproken om het uiteindelijk 23 april 2015 ter besluitvorming in de gemeenteraad voor te leggen. 
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De gedetailleerde planning ziet er als volgt uit: 

» 24 maart 2015: College besluit - vaststelling economische visie 
» 08 april 2015: Commissie vergadering - oordeelsvormende vergadering economische 

visie 
» 23 april 2015: Raadsbesluit - vaststelling economische visie 
» Vanaf 23 april 2015:Opstellen economisch uitvoeringsprogramma 
» 16 juni 2015: Vaststelling economisch uitvoeringsprogramma 2015-2018 
« 01 juli 2015: Commissie vergadering - oordeelsvormende vergadering economisch 

uitvoeringsprogramma 
» 16 juli 2015: Raadsbesluit - vaststelling economisch uitvoeringsprogramma 

7. Voorstel 

1. De definitieve economische visie vaststellen. 
2. Ten laste van de post onvoorziene uitgaven een werkbudget van 6 6.500,- voor het opstellen van 

het economische uitvoeringsprogramma beschikbaar stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de Iqţíc^şecrîtaris de burgemeester 


