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Aan de Raad, 

Op 30 oktober 2015 heeft uw gemeenteraad een raadsmededeling ontvangen over het 

benchmarkonderzoek Gezondheidseconomie. Samengevat proberen gemeenten te bewerkstelligen dat 

inwoners zo lang mogelijk buiten het systeem van de professionele zorg blijven zonder inbreuk te doen op 

de kwaliteit van leven. Het vertalen van deze maatschappelijke opgave naar economische kansen biedt 

voor de gemeente Steenbergen de meerwaarde om gezondheideconomie een prominentere rol te laten 

spelen binnen het bestaand beleid. Ook het verbinden van andere sectoren met de zorgeconomie biedt 

kansen. Op welke wijze de uitdagingen worden omgezet in kansen wordt verder met lokale partners vorm 

gegeven. Terugkoppeling hierover zou in het eerste kwartaal van 2016 plaats vinden. Met deze 

raadsmededeling wordt hieraan voldaan. Veel actielijnen hebben om diverse redenen vertraging 

opgelopen en zullen in het tweede kwartaal van 2016 verder worden opgepakt. Onderstaand de stand 

van zaken per actielijn uit de benchmark van Gezondheidseconomie. 

 

1. Invulling geven aan de niche in Steenbergen 

 

In samenwerking met Bergen op Zoom, de lijn Biobased en gezondheidseconomie verder onderzoeken. 

De contacten over biobased met de gemeente Bergen op Zoom zijn intensief. Concrete verbindingen 

tussen gezondheidseconomie en biobased samen met Bergen op Zoom zijn nog niet gevonden. 

Voornamelijk doordat Bergen op Zoom zich richt op recycling van (plastic-)producten terwijl voor 

Steenbergen inzet op verbinding met het thema AgroFood/ biobased een best passende richting is.  

 

Eerste verkennende gesprekken met de GGD en ondernemers van de glastuinbouw uit het Westland 

hebben plaats gevonden. Beide gesprekken hebben de betrokkenheid van deze partijen vergroot en is 

aanleiding om een tweede gezamenlijk gesprek te organiseren. Het vervolggesprek moet leiden tot 

samenwerkingsvormen en formulering van een gezamenlijke opgave. 

 

Daarbij biedt het resultaat uit de verkenningsgesprekken nieuwe inzichten. De wens van ondernemers uit 

de Agrofood om lokaal, maatschappelijk betrokken te zijn, heeft ons geënthousiasmeerd, Volgende 

ontwikkelstappen om nieuwe activiteiten of projecten te intensiveren worden genomen. Resultaten 

hiervan zijn nog niet concreet genoeg om te benoemen maar verwachten dit in 2016 wel te kunnen 

communiceren. 

 

 

 

 

2. Faciliteren en inspireren van ondernemers 

Een inspirerende bijeenkomst binnen Steenbergen moeten leiden tot bewustwording bij ondernemers van 

de economische kansen bij maatschappelijke opgaven die liggen bij zorgaanbieders. Deze 
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inspiratiesessie zal optimaal gezien in samenwerking met het Care Innovation Center (CIC) te 

Roosendaal zijn. Hiervoor zal in eerste instantie aansluiting bij het CIC gevonden moeten worden, wat 

onder actiepunt 3. valt. 

 

3. Aansluiting zoeken bij CIC en samenwerkingsverband Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda 

De verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking met het CIC zal plaats vinden, de contacten zijn 

gelegd. Voor het einde van het 2
e
 kwartaal zal een verkenning hebben plaatsgevonden. Duidelijk moet 

daaruit volgend de voor- en nadelen van een mogelijke samenwerking naar voren komen. Naar 

verwachting zal de afweging meer tijd in beslag nemen dan voorzien. Voor het einde van het jaar 2016 zal 

een standpunt over de potentie van de samenwerking ingenomen worden. 

 

4. Zorgtoerisme Brabantse Wal 

Het project ‘Vakantie zonder zorgen’ van de Brabantse Kempen is een mooi voorbeeld wat voor de 

Brabantse Wal een interessante ontwikkeling voor de zorg in het toerisme is. De Brabantse Wal stichting 

is van het voorbeeldinitiatief op de hoogte en is de initiator van het eventueel invoeren van het ‘Vakantie 

zonder zorgen’. 

 

We beseffen dat concrete resultaten vooralsnog ontbreken. Wel leiden de gesprekken en ontmoetingen 

ertoe dat we vertrouwen hebben dat het resulteert in gezamenlijke initiatieven bij ondernemers en 

maatschappelijke partners dat de gezondheid (zorg) en economie meer verbindt tot een sterkere 

gezondheidseconomie in Steenbergen. Dit moet onze rol als gemeente zijn binnen deze 

gezondheidseconomie. Verbinden, inspireren en prikkelen zodat samenwerking ontstaat. 

 

In 2016 zullen we uw gemeenteraad blijven informeren wanneer concrete resultaten zijn behaald. 

 

Hoogachtend, 

Wethouder economische zaken 

 

 

 

Mevrouw M. Vos 


