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Aan de Raad, 

Gemeente Steenbergen is partner van het StartersCentrum Bergen op Zoom. Het StartersCentrum 
Bergen op Zoom ondersteunt en begeleidt starters in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, 
Woensdrecht en omgeving met als doel om meer mensen een eigen onderneming te laten starten en 
deze onderneming tot een succes te maken. Bijgevoegd als bijlagen vindt u de factsheet en het 
jaarverslag over het jaar 2013 ter informatie. Dit geeft een beeld van de resultaten en activiteiten van het 
centrum in zijn geheel in de regio. Onderstaand zijn de door het Starterscentrum georganiseerde 
activiteiten en behaalde resultaten voor de gemeente Steenbergen in 2013 opgesomd. 
Het starterscemtrum Bergen op zoom heeft in 2013 verschillende activiteiten uit gezet. Dit alles is te lezen 
in het jaarverslag 2013 van het StartersCentra West-brabant. De resultaten over 2013 zowel financieel als 
in activiteiten worden hierin benoemd. 

In 2013 hebben 107 starters zich aangemeld bij de starterscentra. Naar verwachting gaat het hierbij om 
een totaal van 28 arbeidplaatsen. 

Wanneer een starter vanuit de bijstand een eigen onderneming start en uiteindelijk geen aanspraak meer 
maakt op de bijstand maar een inkomen gegenereerd vanuit zijn eigen onderneming levert dit een 
besparing op van C 17.628^ per jaar. 
Wanneer een starter geen aanspraak meer maakt op de WW maar inkomen gegenereerd vanuit de eigen 
onderneming dit een besparing oplevert van C 33.324,- per jaar. Dit bedrag is exclusief overheadkosten. 
In Steenbergen zijn 3 personen bezig als ondernemer met behoud van uitkering en 13 personen zijn 
uitgestroomd en verder als ondernemer zonder uitkering (peildatum november 2013). 

Het startercentrum heeft voor de gemeente diverse activiteiten georganiseerd en resultaten behaalt. In 
juni 2013 is het bedrijfsverzamelgebouw Nova Plug&Play office geopend. Als partner van 
StartersCentrum Bergen op Zoom zijn hier instapklare bedrijfsunits gerealiseerd. Dergelijke huisvesting is 
zeer geschikt voor startende ondernemers. 10 starters zijn begeleid vanuit gemeente Steenbergen. Twee 
bijeenkomsten zijn georganiseerd bij Heijnen Stuij. Een netwerkbijeenkomst Qredits en een bijeenkomst 
Sales. Het centrum maakt gebruik van coaches. Uit Steenbergen zijn 2 coaches actief. Het 
StartersCentrum heeft een presentatie gehouden bij OPS (Ondernemers Platform Steenbergen) en een 
kennismakingsgesprek bij RPS (Retail Platform Steenbergen). Tevens is Steenbergen opgenomen in het 
promotiefilm SCWB. 



In 2014 zal het StartersCentrum zijn rol pakken voor de starter uit Steenbergen. Als overheid worden 
initiatieven ondersteund en gefaciliteerd. Samen met de ervaren, gevestigde ondernemers van de 
gemeente moet de starter een kans hebben om zelfstandig te ondernemen binnen de gemeente. De 
volgende activiteiten en initiatieven staan gepland voor 2014: 

Lokale ondernemers activeren om samen te werken met het StartersCentrum. Ondernemers 
kunnen naast financiële steun ook hun kennis en kunde delen in de vorm van 
netwerkbijeenkomsten, workshops, bedrijfsbezoeken, en/of verdiepingsprogramma's met een 
breed scala aan onderwerpen voor starters. 
Er wordt samen met het StartersCentrum en de ondernemersverenigingen gekeken of het 
mogelijk is dit jaar een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een starterbijeenkomst of de 
starters award uitreiking. Wanneer concreet en het animo hiervoor binnen de gemeente aanwezig 
is zal gekeken worden naar de mogelijkheden. 
Het StartersCentrum organiseert voor starters een bedrijfsbezoek bij Unipak in Steenbergen. 

De activiteiten, netwerk en faciliteiten bieden de startende ondernemer de kans om in gemeente 
Steenbergen te vestigen en te ondernemen. Het StartersCentrum heeft hierin een actieve en grote rol om 
het startend ondernemerschap te ondersteunen. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
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