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Aan de Raad, 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het project dat wordt opgestart om te komen tot een Steenbergse 
visie op samenwerking, later te volgen door een gezamenlijke visie op samenwerken van de Brabantse 
Wal gemeenten. 
Inmiddels is door ons college, in nauwe samenwerking met Common Eye een planning gemaakt die erop 
gericht is om uiteindelijk in de vergadering van uw raad van 22 oktober 2015 de Steenbergse visie te 
doen vaststellen. Deze planning treft u hierbij ter kennisname aan. 

Wij willen u graag in bijzonder attenderen op het feit dat wij graag een uur voor aanvang van de reguliere 
raadsvergadering van 28 mei u mondeling een terugkoppeling willen geven van de resultaten van een 
werksessie die wij twee dagen daarvoor (op 26 mei) hebben ter benoeming van 3 tot 4 verbonden 
thema's die nader bezien zullen worden en waarop ambities geformuleerd zouden kunnen gaan worden. 
Het verrijken van bedoelde thema's met ambities vindt vervolgens plaats tijdens een bijeenkomst met 
stakeholders, die staat gepland voor dinsdagavond 2 juni 2015 vanaf 19.30 uur. Wij stellen het op prijs als 
u daarbij als toehoorder aanwezig zult willen zijn. Drie weken later staat een werksessie gepland van uw 
raad, ons college en het gemeentelijk managementteam. Op die 22 juni bespreken we de uitkomsten van 
de rondetafelgesprekken en van de stakeholdersbijeenkomst die in de weken daarvoor dan zijn 
gehouden. 

Wij realiseren ons dat sprake is van een strakke planning en een aanzienlijk beslag op uw zo kostbare tijd 
in de avonduren. Gelet echter op onze gezamenlijke ambitie om eind oktober een Steenbergse visie te 
kunnen presenteren menen wij te kunnen en mogen rekenen op uw medewerking. 

Hoogachtend, 
burgemeester» en wethouders van Steenbergen, 
de loco^sęcre/aris, de burgemeester, 

İ R.A.J.M. Bdjers 



Planning opstellen visie op samenwerken 

Datum Wie Wat 

18 mei 
Vanaf 12.00 uur 

MT en 
Common Eye 

1. Voorbereiden werksessie MT en col lege voor 
het benoemen (3 à 4) verbonden thema's 
waarop de ambities worden geformuleerd 

2. Voorbereiden bijeenkomst met stakeholders in 
het spoor ambities 

26 mei 
12.00 - 13.30 uur 

Col lege B&W-en 
MT 

Werksessie voor het benoemen (3 à 4) verbonden 
thema's waarop de ambit ies worden geformuleerd 

28 mei 
18.30 - 19.30 uur 

Col lege, MT en Raad Terugkoppeling van thema's waarop de ambities 
worden geformuleerd aan de raad 

2 juni 
19.30 - 22.00 uur 

Col lege B&W (gastheer) 
Common Eye (begeleiding) 
Raad? 

Verrijking van de thema's met ambities samen 
met stakeholders (spoor ambit ies B1) 

4 juni middag MT en 
Common Eye 

Voorbereiden ronde tafel gesprekken (spoor 
condities A1) 

10 juni ochtend MT en 
Common Eye 

Ronde tafel gesprekken per casus evt aangevuld 
met interviews 

12 juni 
9.00 - 12.00 uur 

MT en 
Common Eye 

Voorbereiden werksessie Raad voor het 
bespreken van de uitkomsten van de ronde tafel 
gesprekken en stakeholdersbi jeenkomst 

22 juni 
19 .30 -22 .00 uur 
(reserve 17 juni) 

MT/Col lege B&W 
Common Eye 
(ondersteuning) 

werksessie Raad voor het bespreken van de 
uitkomsten van de ronde tafel gesprekken en 
stakeholdersbi jeenkomst 

Common Eye Uitwerken resultaten spoor condities 
1 juli 
9.00 - 12.00 uur 

MT en 
Common Eye 

Voorbereiden verdiepingssessie van de thema's 
(spoor ambities B2) 

15 ļ'ufi ochtend College B&W/MT 
Common Eye (begeleiding) 

verdiepingssessie van de thema's (spoor ambities 
B2) 

Common Eye Samenstel len gewenste portfolio voor actuele 
thema's (spoor ambities B3) 

Common Eye Opstellen visie op samenwerken 
15 september 
14.00 - 17.00 uur 

Col lege B&W/MT 
Common Eye (begeleiding) 

Bespreken visie op samenwerken 

28 september 
19.30 - 21.00 uur 

Raad 
Burgemeester 

Bespreken visie op samenwerken in een 
oordeelsvormende raad 

22 oktober Raad Vaststellen visie op samenwerken 


