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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Wij werken al jaren samen met diverse partijen uit onze omgeving. Niet alleen met andere overheden; 
ook met (maatschappelijke) instellingen, ondernemers, regionale en lokale platforms en inwoners. 
Samenwerken is van belang om de ambities en opgaven van onze gemeente en onze gemeenschap te 
realiseren. In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met samenwerken. We zijn 
verbonden met naburige gemeenten in diverse gemeenschappelijke regelingen. Ook hebben we aan een 
aantal belangrijke ontwikkelingen in onze gemeenschap nadrukkelijk in samenwerking met 
maatschappelijke) partners invulling gegeven. We hebben ervaren hoe samenwerken bijdraagt aan de 
kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van onze dienstverlening, maar ook aan meer gedragen en 
duurzamere oplossingen. 
We zien dat er vragen op ons afkomen die ons verder uitdagen om ons met burgers, instellingen, 
bedrijven, naburige gemeenten te verbinden. We willen onze geleerde lessen verzilveren en verbinden 
aan de toekomstige samenwerkingsopgaven. Hoe willen wij samenwerking benaderen? Op welke 
thema's willen wij ons met welke partners verbinden? Welke randvoorwaarden stellen wij voor onszelf en 
onze partners als het gaat om samenwerken? 
Onze visie op samenwerken zoals wij die in de bij dit raadsvoorstel behorende document beschrijven 
moet antwoord geven op deze en meer vragen. De visie vormt als het ware ons kompas om met een 
(nog) groter bewustzijn samenwerkingsrelaties vorm te geven. Voor onze samenwerkingspartners en 
andere belanghebbenden bieden wij helderheid over waar de gemeente Steenbergen voor staat en gaat. 

2. Achtergrond 
Onze visie op samenwerken is het resultaat van een interactief proces van de afgelopen maanden. In 
diverse bijeenkomsten met uw raad, met de ambtelijke organisatie(s), partners en andere 
belanghebbenden is gesproken over de belangrijkste opgaven en ambities van de gemeente en 
gemeenschap Steenbergen en op welke wijze samenwerken hierbij nuttig en noodzakelijk is. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal prioritaire thema's en een samenwerkingsstrategie per thema. 
Door terug te blikken op onze ervaringen met samenwerken tot nu toe, zijn wij gekomen tot handvatten 
voor de aanpak en inrichting van toekomstige verbindingen. We benoemen hiermee een aantal condities 
en uitgangspunten waaronder wij samenwerking willen en kunnen aangaan. Tevens wordt duidelijk wat 
samenwerken vraagt van gemeentebestuur, ambtelijke organisatie, gemeenteraad en de wisselwerking 
tussen deze gremia. 

Ter inzage ligt: de concept Visie op samenwerking 



3. Overwegingen 
De totstandkoming van de visie op samenwerking vindt plaats tegen de achtergrond van het traject 
'Veerkrachtig Bestuur'. In dit kader heeft de provincie Noord-Brabant gemeenten gevraagd zich een beeld 
te vormen van hoe zij kijken naar hun (bestuurlijke) toekomst. Wij hebben dit initiatief benut om onze visie 
op samenwerking vorm te geven. Ook Bergen op Zoom en Woensdrecht zijn aan de slag met deze vraag 
in een soortgelijk proces. Hiermee bereiden wij ons voor op een vervolgproces waarin wij mogelijkheden 
voor verdere samenwerking gezamenlijk verkennen. Deze fase vangt aan na vaststelling van de visies op 
samenwerking per gemeente. 

4. Middelen 
Uw raad stelde eerder al de middelen beschikbaar voor de inschakeling van een extern bureau dat ons 
heeft bijgestaan in de ontwikkeling en totstandkoming van deze Visie op samenwerking. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Zoals onder 3. al is aangegeven zal onze Visie op samenwerking, nadat deze door uw raad is vastgesteld 
dienen als basis voor het vervolgproces met de twee andere Brabantse Walgemeenten waarin de 
mogelijkheden voor verdere samenwerking worden verkend. 
Voorts zal onze lokale Visie op samenwerken ter kennis worden gebracht aan de Gedeputeerde staten 
van Noord-Brabant als antwoord op de vragen, gesteld in de provinciale nota "Veerkrachtig Bestuur". 

7. Voorstel 
U wordt voorgesteld de bij dit voorstel behorende "Visie op samenwerking" te bespreken in uw 
oordeelsvormende vergadering van 28 september en vervolgens vast te stellen in uw vergadering van 
22 oktober 2015. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester de I secretaris 

J.M. Bogers 
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