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Onderwerp
Economische visie 2020 Steenbergen

Steenbergen; 24 februari 2015

Aan de raad,
1 . Inleiding
De aangenomen motie om met een voorstel te komen om de economische slagkracht te versterken en de
wens om het huidige economisch beleidsplan te herijken is aanleiding tot een nieuwe economische visie
voor de gemeente Steenbergen. In februari/ maart 2014 is gestart met het opstellen van de economische
visie van de gemeente Steenbergen. Dit ter verdieping en herijking van het bestaande beleidsplan. Nadat
met de lokale ondernemersverenigingen is teruggeblikt op het huidig beleidsplan en
uitvoeringsprogramma, is op 19 juni 2014 een beeldvormende vergadering georganiseerd. Diverse
schriftelijke en mondelinge consultatiemomenten hebben uiteindelijk geleid tot een visie die is geschreven
met de kennis en visiebeelden van lokale, regionale en provinciale stakeholders, belanghebbenden en
(beleids-) documenten. De definitieve versie is als bijlage bijgevoegd en wordt ter vaststelling
aangeboden. Als gevolg van de vaststelling wordt gevraagd een werkbudget vrij te maken voor het
opstellen van het uitvoeringsprogramma.
2. Achtergrond
Het Proces tot nu toe:
Met de ondernemersverenigingen is in maart 2014 een bijeenkomst gehouden over de huidige
economische visie. In deze bijeenkomst stond centraal wat goed is gegaan en wat minder goed, wat nog
actueel is en wat er is veranderd. Deze bijeenkomst bood daarmee het startpunt voor de herijking van
deze visie. Op 19 juni 2014 is vervolgens een beeldvormende vergadering gehouden over de
Steenbergse economie. Op basis van enkele thema's is een discussie gevoerd tussen ondernemers en
professionals en heeft de gemeenteraad zich een beeld gevormd van kansen en ontwikkelingen. De visie
op hoofdlijnen, als eerste opzet, is mondeling besproken met de wethouder economische zaken en
schriftelijk voor reactie toegestuurd aan diverse samenwerkingspartners en het college.
In de maanden november en december 2014 zijn sessies georganiseerd met lokale stakeholders. Per
sector werden visies, beelden, kansen en ontwikkelingen opgehaald. De input diende als basis voor de
sectorale visies. Met de opzet van de sectorale visies is het document in basis compleet. In concept is het
totaal opnieuw als schriftelijk consultatiemoment aan de samenwerkingspartners voorgelegd nadat eerst
met de wethouder EZ het mondeling inhoudelijk is voor besproken. Het eindconcept is voor kennisgeving
en reactie aan het college aangeboden. De reacties zijn meegenomen in de visie en heeft geleid tot de
definitieve economische visie van de gemeente Steenbergen. Op 24 februari is door het college besloten
om de economische visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
3. Overwegingen
Positionering van de visie
De visie is een verdieping en herijking van het bestaand economisch beleidsplan. Het vigerende
beleidsplan blijft van kracht waarbij de visie complementair is en een visie op de lokale economie biedt
Ter inzage ligt:

met de kennis van nu. De visie straalt ambitie uit en biedt een vergezicht van de economische kansen in
de gemeente. Hierin verschilt het van het vigerende beleidsplan. Uiteindelijk moet de visie de richtlijn zijn
voor het uitvoeringsprogramma om concrete acties op te stellen die wij als gemeente, samen met onze
samenwerkingspartners moeten oppakken. De uitvoering leidt tot een optimaal ondernemersklimaat
waarbij ondernemers(-verenigingen) in hun kracht worden gezet en kansen kunnen benutten.
Het visiedocument
Met de economische visie als resultaat zijn de toekomstperspectieven voor de lokale economie van
Steenbergen vastgesteld. Het document is de schakel tussen lokaal en regionaal, gemeente en
gemeenschap, behoud en innovatie, arbeid en ondernemerschap. Het document dient de komende jaren
als "handvest" om de economische slagkracht van Steenbergen te versterken. Hiermee geeft de visie
antwoord op de aangenomen motie (stuknr. 1306096) om met een voorstel te komen om de economische
slagkracht te versterken.
Inhoudelijk biedt de visie veel informatie waarbij duidelijk keuzes worden gemaakt en kansen worden
aangewezen waar we als (economische) maatschappij op moeten inspelen. De herijkte visie is als volgt
opgebouwd:
«
In hoofdstuk 1 is een kernachtige samenvatting weergegeven.
»
»

Hoofdstuk 2 betreft de in- en aanleiding, leeswijzer en proces.
Hoofdstuk 3 bevat een herijking van het economisch profiel door weergave van de relevante
beleidscontext op verschillende schaalniveaus (paragraaf 3.1), de belangrijkste kerncijfers
(paragraaf 3.2) en een actualisatie van de SWOT analyse (paragraaf 3.3).

»

In hoofdstuk 4 is de herijkte visie geformuleerd op basis van een viertal hoofdthema's,
namelijk werkgelegenheid S arbeidsmarkt, regionale samenwerking, marketing S promotie en
dienstverlening.

»

Hoofdstuk 5 geeft een visie over de vijf sectoren, industrie S bedrijventerreinen, agrofood S
biobased, landbouw, detailhandel en toerisme S recreatie.

De samenvatting in de visie (pagina 4 en 5) biedt kernachtig een helder beeld van de economische visie.
Om de visie te vertalen naar concrete actiepunten is een uitvoeringsprogramma (van denken naar doen)
nodig. De in het uitvoeringsprogramma opgenomen actiepunten worden benoemd per thema en/of sector,
met een duidelijke omschrijving van het doel, de rol van de gemeente, de rol van de
samenwerkingspartners en de wederzijdse verwachtingen. Voor de uitvoering van de visie en het
programma is het structureel beschikbaar stellen van middelen onontbeerlijk. Over de hoogte van de
benodigde middelen zullen u bij de perspectiefnota 2015 nader voorstellen worden gedaan.
Gezien het bovenstaande stellen wij u voor de economische visie vast te stellen.
4. Middelen
Om de visie te vertalen naar concrete actiepunten is een werkbudget nodig.
Ten laste van de post onvoorziene uitgaven een werkbudget van 0 6.500,- voor het opstellen van het
economische uitvoeringsprogramma beschikbaar te stellen. Hiervoor zijn in de begroting 2015 geen
middelen opgenomen.
5. Risico's
Mogelijke risico's bij vaststellen van de visie zijn:
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. Er is
gekozen om eerst de visie vast te stellen door de raad en daarbij direct de opdracht op te halen om het
uitvoeringsprogramma op basis van deze visie op te stellen.
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Wanneer het uitvoeringsprogramma gelijktijdig met de herijkte visie wordt aangeboden voor vaststelling
bestaat namelijk de kans dat 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.
Bij het niet vaststellen van de visie z e t j e beperkt in op het werkveld economie als gemeentelijk
bestuursorgaan. Het nalaten kan tot ongewenste bijwerkingen leiden.
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) waar gemaakt 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 is dit goed te motiveren en biedt de
visie krachtige ontwikkelingen voor elke sector.
6. Communicatie/Aanpak
»

Vanaf 19 maart 2015: Opstellen economisch uitvoeringsprogramma

«

26 mei 2015:

Vaststelling economisch uitvoeringsprogramma 2015 - 2018

«

10 juni 2015:

Commissie vergadering - oordeelsvormende vergadering economisch
uitvoeringsprogramma

»

25 juni 2015:

Raadsbesluit - vaststelling economisch uitvoeringsprogramma

7. Voorstel
1. De definitieve economische visie vaststellen.
2. Ten laste van de post onvoorziene uitgaven een werkbudget van C 6.500,- voor het opstellen van
het economische uitvoeringsprogramma beschikbaar stellen.
Hoogachtend,
Burgemeeste/ en wethouders van Steenbergen,
de loco-secrétaris
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