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Aan de Raad, 
In het raadsprogramma 2014 - 2018 is opgenomen: "Het college moet collegiaal besturen. Portefeuilles 
worden verdeeld. Maar het collectief treedt naar buiten. De kernwethouder treedt op als aanspreekpunt 
voor de kern". Tijdens de behandeling van de perspectiefnota (op 10 juli 2014) hebben wij, in het 
verlengde daarvan uw raad een notitie toegezegd over de rol van de kernwethouder. Deze notitie geeft 
daaraan invulling. 
Binnen de huidige portefeuilleverdeling zijn de volgende kernwethouders benoemd: 
Steenbergen: wethouder Van den Bosch 
Dinteloord: wethouder Lepolder 
Kruisland: wethouder Zijlmans 
Nieuw-Vossemeer: wethouder Van Geel 
Welberg: wethouder Van den Bosch 
De Heen: wethouder Zijlmans 

In het kader van faciliterende, vraaggestuurde overheid moet de afstand tussen bestuur en burgers zo 
klein mogelijk zijn. Het kiezen voor kernwethouders is een van de middelen om hieraan invulling te geven. 
Het beste overlegplatform is daarvoor het overleg met de dorpsraden (waaronder de Stadsraad en 
Leefbaarheid De Heen). De leefbaarheidsagenda's zijn een geschikte leidraad voor deze gesprekken. 
Deze agenda's worden daar ook steeds actueel gehouden. Op 10 juni 2014 is overleg gevoerd met de 
meeste dorpsraden en is er sprake van een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van rol en functie 
van de toekomstige overleggen: 

Alles overwegende hebben wij de rol van de kernwethouder als volgt ingevuld: 

1. De kernwethouder is, namens het college, het aanspreekpunt voor de dorpsraden; 
2. Hij treedt daarbij op als vertegenwoordiger van het college; 
3. De kernwethouder heeft geen besluitvormende bevoegdheden; 
4. Besluiten worden door het college genomen; 
5. De kernwethouder is ervoor verantwoordelijk dat er tussen het college en de dorpsraad over en 

weer informatie wordt verstrekt over het door hen gevoerde beleid, voor zover van belang voor 
de betreffende kern; 

6. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen kern- en vakwethouder; 
7. De kernwethouder heeft in dit opzicht vooral een coördinerende rol; 
8. Indien van toepassing worden zaken door de kernwethouder doorgegeven aan de juiste 

vakwethouder; 
9. In grote lijnen is de kernwethouder op de hoogte van projecten die in de kern spelen; 
10. Het overleg met de dorps- en stadsraad vindt in elk geval plaats aan de hand van de 

leefbaarheidsagenda die daar ook steeds wordt geactualiseerd; 



11. De kernwethouder ziet erop toe dat de afgesproken acties uit de leefbaarheidsagenda's binnen 
de afgesproken tijd worden nageleefd; 

12. Als er in het overleg tussen de kernwethouder en de dorpsraad de wens wordt geuit om te 
overleggen met het voltallige college, zal de kernwethouder ervoor zorgen dat dit overleg tot 
stand komt; 

13. Over de wijze van overleg (frequentie, aard, vorm, agenda etc.) worden per kern afspraken 
gemaakt door de dorpsraad en de kernwethouder. Er wordt zoveel mogelijk gehoor gegeven aan 
de wensen van de dorpsraad; 

14. Het overleg gaat over beleidsmatige zaken; voor eenvoudige beheersklachten etc. bestaat een 
goed werkend meldingssysteem; 

15. Indien de gezamenlijke dorpsraden daartoe de wens te kennen geven vindt (jaarlijks) 
beeldvormend overleg plaats tussen het college en alle dorpsraden gezamenlijk; 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-seçŗeiarļs, de burgemeester, 


