
gemeente Steenbergen 
III III I III II III MM III 

BM1500564 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Ontwikkeling Steenbergse Visie op Samenwerking 

Steenbergen; 31 maart 2015 

Aan de Raad, 

Bij raadsmededeling van 16 december 2014 informeerden wij u over de afspraken die de drie Brabantse 
Wal gemeenten hebben gemaakt over de aanpak en uitvoering van een project gericht op de 
totstandkoming van een visie en een plan met betrekking tot bestuurskracht en samenwerking. Wij 
meldden toen al dat de aanpak in 2 fasen verloopt. In fase 1 ontwikkelt elk van de 3 Brabantse Wal 
gemeenten een eigen visie op samenwerken. De gemeente bepaalt dus eerst zelf wat voor haar 
belangrijke maatschappelijke opgaven zijn, wat de ambitie is zijn van de gemeente en wat de kansen, 
knelpunten en risico's zijn. In fase 2 zal tussen de drie gemeenten afstemming plaatsvinden over waar 
mogelijkheden liggen voor verdere verdieping van de samenwerking binnen het cluster Brabantse Wal. 
Wij informeerden u toen ook over de aanstelling van het bureau Common Eye als procesbegeleider. 
Toegezegd werd dat wij, zodra inzicht is verkregen over de kosten verbonden aan de inzet van Common 
Eye in de 1 s t e fase wij daarover bij uw raad terug zouden komen. 

Inmiddels is ons college samen met het managementteam en Common Eye van start gegaan met fase 1. 
Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij u nu kunnen laten kennis nemen van het procesplan en de planning 
voor de ontwikkeling van de Steenbergse visie op samenwerking. Op 14 december meenden wij nog dat 
fase 1 kon worden afgerond voor het begin van het zomerreces van uw raad. Dit blijkt nu toch te 
ambitieus te zijn geweest. Het procesplan is nu zodanig ingericht dat wij samen met Common Eye 
uiterlijk half juli een alliantieportfolio kunnen opstellen. In deze portfolio wordt op basis van de uitkomsten 
van in de komende maanden te houden themabijeenkomsten met stakeholders een strategisch overzicht 
gegeven van bestaande en eventueel gewenste samenwerkingsverbanden. 

De uitkomsten van de stakeholdersbijeenkomsten - die dus de basis zullen vormen voor het op te stellen 
portfolio - willen wij graag met uw raad bespreken op maandagavond 18 mei. In eerdergenoemde 
portfolio zal uiteindelijk een set van uitgangspunten en condities worden beschreven, die onze gemeente 
kan hanteren bij besluitvorming over toekomstige samenwerkingsverbanden. De portfolio bevat in feite de 
bouwstenen voor de uiteindelijk te formuleren Steenbergse visie op samenwerken. Deze portfolio zal u 
worden voorgelegd tijdens uw oordeelsvormende vergadering van 1 juli. 

Vervolgens gaan wij samen met Common Eye werken aan een concept voor de Steenbergse Visie op 
samenwerking. Deze zal aan uw raad worden voorgelegd op 9 september in uw oordeelsvormende 
vergadering waarna besluitvorming kan plaatsvinden in de raadsvergadering van 24 september. 



In onze eerder aangehaalde raadsmededeling gaven wij al aan dat voor de kosten van begeleiding en de 
organisatie van de bijeenkomsten in fase 1 en voor het uiteindelijk opstellen van de gemeentelijke visie op 
samenwerken, geen budgetten beschikbaar zijn. Wij gaven toen aan dat we daar, zodra die kosten 
bekend zijn, bij u op terug zouden komen. Juist deze dagen zijn wij in onderhandeling met Common Eye 
over die kosten. Wij hopen daarover snel uitsluitsel te kunnen geven. 

Voorts attenderen wij u nog op de subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant die de provincie 
heeft opengesteld en waar wij in samenwerking met de twee andere Brabantse wal gemeenten een 
aanvraag voor zullen doen. 

Wij geven u in overweging kennis te nemen van bijgaand "Procesplan voor de ontwikkeling van een visie 
op samenwerking" en van de daarbij behorende planning. 

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

t 

I 

Vos R.A.J.M 

2 


