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Aan de raad,
1.

Inleiding

Nadenken over de toekomst doen we iedere dag en doen we met zijn allen. Ook de gemeente is continu
bezig met de toekomst. We bereiden ons met onze partners voor op nieuwe taken, verbeteren onze
dienstverlening en ontwikkelen nieuw beleid op tal van werkvelden. De wereld om ons heen staat niet stil,
veranderingen gaan steeds sneller. Al deze ontwikkelingen in onze omgeving en in de samenleving
vragen om een integrale visie op de toekomst van de gemeente Steenbergen, een paraplu waar alles
onder gehangen kan worden.

2.

Achtergrond

Afgelopen jaren is op veel gebieden nieuw beleid ontwikkeld waarbij een integrale benadering met
verschillende partners en inwoners steeds meer een vanzelfsprekendheid is. Voorbeelden hiervan zijn
het Identiteitstraject, De Woonvisie, De Recreatieve Kansenkaart, Natuurbeleidsplan, Grondstoffenbeleid,
etc. Bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering daarvan is het goed wanneer er van te voren
piketpaaltjes zijn geslagen. Wat vind de gemeente en samenleving belangrijk, wat is de bedoeling? Het
hebben van een toekomstvisie geeft dan een duidelijke richting.

3.

Overwegingen

Kernvraag is "hoe ziet de relevante omgeving er voor ons uit in de toekomst". Waar willen we staan in
2030 en wat willen we dan bereikt hebben. Wat is onze gedroomde positie?
Met de verkiezing van volgend jaar in het vooruitzicht is het hebben van een toekomstvisie ook voor de
gemeenteraad een meer dan handig instrument. Het biedt partijen een richting waarbij ze zelf kunnen
nadenken op welke wijze ze invulling willen geven aan de visie. Hoe bereiken we onze gedroomde positie
en op welke wijze kunnen we de samenleving zo optimaal mogelijk bedienen. En wat mag de
samenleving van de gemeente verwachten en de gemeente van de samenleving?
Om tot een goede en breed gedragen toekomstvisie te komen is het belangrijk om dit samen met de
gemeenschap op te pakken. Hoofdgedachte is dat de inwoners en partners opgezocht worden. Hierbij,
waar mogelijk is, aansluiten bij bestaande evenementen zoals bijvoorbeeld jaarmarkten en
sportevenementen. Daarnaast separate bijeenkomsten organiseren en gebruik maken van digitale
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld enquêtes.
Deze werkwijze zorgt er voor dat niet alleen een gedragen toekomstvisie wordt ontwikkeld maar dat ook
de weg er naar toe een mogelijkheid biedt om de verbinding met de samenleving te versterken. We geven
op deze wijze ook invulling aan het thema "Van gemeente naar gemeenschap".
Ter inzage ligt:

Voorafgaand aan dit proces worden relevante zaken in beeld gebracht die bij eerdere
beleidsontwikkelingen en vraagstukken bij partners en inwoners zijn opgehaald. Vanuit de ambtelijke
organisatie zal via deskresearch hiernaar onderzoek worden verricht.
Naast een visie waarin omschreven staat wat deze inhoud moet er ook een herkenbare slogan komen
die kort en krachtig weergeeft wat de toekomstvisie voor Steenbergen betekent.
Het maken van een breed gedragen toekomstvisie is geen alledaags project en vraagt op een aantal
vlakken specifieke deskundigheid. Om tot een visie te komen worden vaak methoden gebruikt waarbij
trends in beeld worden gebracht en verschillende scenario's worden uitgewerkt. De exacte werkwijze
moet nog bepaald worden. Uiteindelijk zal de opgehaalde informatie vertaald worden naar een
herkenbare visie. Binnen de ambtelijke organisatie is onvoldoende expertise en capaciteit aanwezig om
dit gehele proces te doorlopen. De inzet van een extern bureau met ervaring op dit gebied is dan ook
noodzakelijk. Vanuit de ambtelijke organisatie zal zoveel mogelijk ondersteuning worden gegeven om
input (deskresearch) te geven en het proces mede te begeleiden. Maar ook de gemeenteraad zal op een
actieve wijze betrokken worden bij het traject. Dit wordt bij de uitwerking van de werkwijze meegenomen.

4.

Middelen

Voor de inhuur van externe expertise, de inzet van multimedia en het faciliteren van bijeenkomsten is een
budget geraamd van C 95.000,- Dit is een globale inschatting die gebaseerd is op visietrajecten die bij
vergelijkbare gemeente zijn gelopen. Dit bedrag kan gedekt worden ten laste van de algemene reserve.

5.

Risico's

Einddoel is om te komen tot een breed gedragen toekomstvisie waarbij ook het proces er naar toe
belangrijk is. Het enthousiasmeren van inwoners, partners en stakeholders is hierbij van essentieel
belang. Een visie die tot stand komt met weinig input vanuit de samenleving is minder waardevol.

6.

Communicatie/Aanpak

De aansturing van het traject zal gebeuren door een stuurgroep waarin de burgemeester, de
gemeentesecretaris, de griffier en een lid vanuit het managementteam zitten. Naast de stuurgroep zal een
projectgroep worden ingericht met ambtelijke vertegenwoordiging samen met de extern deskundige. De
projectgroep gaat inhoudelijk aan de slag om vorm te geven aan het traject.
Eén van de eerste stappen is het uitwerken van een plan van aanpak waarbij op een gedetailleerde wijze
inzicht wordt gegeven hoe het traject ingericht wordt. Duidelijk moet zijn welke stappen er genomen gaan
worden, wie er veder bij betrokken worden en wat voor eindproduct(en) opgeleverd gaat worden. Nadat
het traject is opgestart zal tussentijds steeds gemonitord worden of we op koers liggen of dat er
bijgestuurd moet worden.
Door tussentijdse informatieverstrekking zal de raad op de hoogte worden gehouden van de voortgang
van het proces. De gemeenteraad zal binnen het traject ook een actieve rol krijgen, dit dient nog nader
afgestemd te worden. Voor het gehele traject geld dat creativiteit en communicatie belangrijke aspecten
zijn.
Doelstelling is om uiterlijk in januari 2018 de toekomstvisie door de gemeenteraad te laten vaststellen.
Doordat de raad gedurende het traject betrokken wordt bij het proces mag de toekomstvisie op dat
moment niet meer als een verassing komen.
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7. Voorstel

1.

In te stemmen om een Toekomstvisie op te stellen en daartoe een traject op te starten waarbij
nadrukkelijk onze inwoners en belangrijke partners betrokken worden;

2. Voor het Visie traject C 95.000,- beschikbaar stellen en deze kosten te dekken vanuit de
algemene reserve;

Hoogachtend,
de secretaris

M.J.P

n Belt, MBA
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