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Steenbergen; 5 november 2014 

Aan de Raad, 

19 juni van dit jaar hebben we een ondernemersbijeenkomst gehouden op het gemeentehuis. U heeft in 
de beeldvormende vergadering kunnen luisteren naar de gegeven input vanuit ondernemers en andere 
belanghebbenden. De avond heeft veel gedachtelijnen opgeleverd die goed gebruikt kunnen worden voor 
de herijking. Het is gebleken dat het opstellen van de nieuwe visie meer tijd en inzet vergt dan van te 
voren geraamd. Gezien het belang van de vernieuwing van de visie voor iedereen is besloten om extra 
ondersteuning in te huren. Hierdoor blijft er vaart in het proces en zal de herijking van de visie het eerste 
kwartaal van 2015 gereed zijn. 

Proces 
Op dit moment wordt hard aan de visie op hoofdlijnen geschreven. Maikel Gijzen van BMC ondersteunt 
als extern medewerker hierbij. Nadat de hoofdlijnen door diverse partijen, waaronder de 
ondernemersverenigingen, is bekeken en goedgekeurd zullen wij dit gebruiken voor de opzet van de visie 
per sector. Hiervoor worden aparte bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden binnen iedere 
sector apart. Gezamenlijk met belanghebbenden, maatschappelijke groeperingen en het college van 
B&W bespreken we het eindresultaat. Het eindrapport zal in concept aan het college ter vaststelling 
worden aangeboden en vervolgens oordeelvormend en besluitvormend aan u worden aangeboden. 

Tijdsplanning 
Het streven is om de herijkte economische visie in het eerste kwartaal van 2015 bij het college en de raad 
ter vaststelling voor te leggen. Bij de vaststelling zal direct wenselijk zijn om op basis van de nieuwe visie 
een helder actie-/ uitvoeringsprogramma uit te werken. 

Belanghebbenden 
In het proces willen we graag de mening van de ondernemer, ondernemersverenigingen, 
vertegenwoordigers van werknemers en andere belanghebbenden ophalen en verwerken. Naast 
bijeenkomsten zullen we ook per mail terugkoppeling vragen over de stukken. Eind november zullen wij 
diverse partijen vragen te reageren op het concept hoofdlijnen. Half december zullen bijeenkomsten 
worden georganiseerd om per sector van gedachten te wisselen. Het totaal zal ook gezamenlijk worden 
besproken. De belanghebbenden worden per mail benaderd en op de hoogte gehouden. 



We hebben er vertrouwen in ieders inzet een mooie en breed gedragen visie kan worden vastgesteld. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
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