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Een helder toekomstperspectief voor 
Steenbergen

In 2019 is in opdracht van de raad de toekomstvisie tot stand gekomen, met de inzet van honderden inwoners, meer dan 80 studenten 
van de Wageningen Universiteit, vele tientallen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Begin 2020 is de toekomstvisie 
aangeboden aan de raad. De raad heeft op 20 februari 2020 besloten de toekomstvisie in dank te aanvaarden en voor kennisneming aan 
te nemen.

Afgerond

Organisatieontwikkeling Op 18 maart 2019 is aan gemeenteraadsleden de transitie van de ambtelijke organisatie toegelicht. Er is indicatief inzicht gegeven in de 
financiële consequenties van de doorontwikkeling die voorgestaan wordt; een structurele uitbreiding van de formatie, vermindering van 
inhuur en advieskosten, en een transitiereserve om frictiekosten en organisatorische verbeteringen op te vangen. De reserve transitie 
organisatie voor 2020 tot en met 2023 is opgenomen in de begroting 2020 die door de raad in november 2019 is vastgesteld. Het verloop 
van de reserve wordt gevolgd door een op te stellen monitor.
De doelstelling en de reserve transitie organisatie zijn gebaseerd op een aantal onderzoeken uit 2019 en voorziene maatregelen. Deze zijn 
nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

Afgerond

Een verbeterde kwaliteit van onze 
dienstverlening

Op 4 september 2019 is de nieuwe applicatie voor het digitaal aanvragen van een evenementenvergunning gelanceerd. Belangrijkste doel 
van de applicatie is organisatoren te ondersteunen bij het indienen van een volledige en correcte aanvraag. De kracht van de applicatie is 
dat de informatie voor de jaarlijks terugkerende evenementen al ingevuld is. Nieuwe evenementen worden ook eenvoudig via het 
systeem ingediend bij de gemeente. Indien een jaar later de organisator besluit om het evenement nogmaals te organiseren, kunnen de 
eerder ingevulde gegevens worden hergebruikt. Tot slot helpt het systeem de gemeentelijke organisatie bij het afhandelen van de 
aanvragen omdat de aanvragen toenemen in kwaliteit. De visie dienstverlening Steenbergen is door de raad vastgesteld op 3 juni 2019. De 
visie is kaderstellend voor het op te stellen uitvoeringsprogramma dienstverlening.

Afgerond

In het vierde kwartaal 2019 is gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan dienstverlening, op basis van de kaderstellende visie 
dienstverlening Steenbergen. In het tweede kwartaal 2020, zal het uitvoeringsplan aangeboden worden aan het college en ter kennisname 
richting de Raad.

Afgerond

Versterkte rol van de gemeenteraad In samenspraak met het auditcommittee is met project "sturen met maatschappelijke effecten" in de begroting 2020 een eerste stap 
gezet. Voor de programma’s Mens en Samenleving en Bestuur en Dienstverlening is een compacte set van indicatoren opgenomen 
waarmee het maatschappelijk effect kan worden gemeten.

Afgerond

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft in 2019 een missie en visie document vastgesteld met een plan van aanpak. In 2019 zijn uit 
het plan van aanpak behandeld: evaluatie en vaststellen van het communicatie uitvoeringsplan voor de gemeenteraad en de 
voorbereiding van de beeldvormende vergaderingen. Ook is de voorbereiding van de herinrichting van de raadzaal aan de orde geweest. 
Dit laatste was geen onderdeel van het plan van aanpak. 

Afgerond

In de begroting 2020 is de financiële basis gelegd voor de investeringsagenda van Steenbergen. De gemeente Steenbergen kan daarmee 
een bedrag van ongeveer 15 miljoen investeren. In de perspectiefnota 2021 en begroting 2021 worden deze investeringen concreet 
gemaakt en vertaald in voorstellen waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen. 

Afgerond


