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Geachte heer Remery, 

Steenbergen, 13 december 2016 

Op basis van artikel 40 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van 
Steenbergen heeft u op 22 november 2016 per e-mail een aantal vragen gesteld over het 
marketingplan voor de gemeente Steenbergen. Dit marketingplan maakt onderdeel uit van 
het uitvoeringsprogramma voor de Economische visie. Daarbij ligt ook een duidelijke 
relatie met het gemeentelijke communicatiebeleid en de gemeentelijke identiteit, 
aangezien ook een (marketing)communicatieaanpak onderdeel van het marketingplan zal 
zijn. Hieronder beantwoorden wij de vragen die u over het marketingplan heeft gesteld: 

7. Wat is de identiteit van Steenbergen ? 
Uit het identiteitstraject is naar voren gekomen dat inwoners van de gemeente 
Steenbergen het unieke van de gemeente Steenbergen vooral vinden in het feit dat 
ze hier 'iemand zijn' en ze zich in de gemeente Steenbergen in hun waarde gelaten 
voelen. De identiteit van de gemeente Steenbergen is daarmee volgens onze 
inwoners: 'De gemeente waar je iemand bent'. 

Vanuit de begrotings vergadering komt het beeld naar voren dat volgend op de 
vastgelegde identiteit, stap voor stap het marketingplan wordt ontwikkeld, dit "going 
concern"gaat, dit niet wordt vastgelegd in een plan en van binnenuit dient te 
komen. De vragen die hieruit voortkomen zijn: 

2a Welke visie heeft het college betreffende marketing van de gemeente Steenbergen 
voor ogen? 
Er is een verschil tussen het gemeentelijke marketingplan en het uitdragen van de 
identiteit van de gemeente Steenbergen. Het uitdragen van de identiteit van de 
gemeente Steenbergen moet inderdaad 'going concern' gebeuren, namelijk door 
(de kern van) dit verhaal als rode draad door álle gemeentelijke communicatie te 
weven. Het marketingplan komt voort uit de Economische visie. 
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In het marketingplan worden doelen vastgesteld op het gebied van economie, 
wonen en recreatie, waarna wordt bekeken hoe deze gemeentelijke 'producten' het 
beste in de markt gezet kunnen worden om de economische doelen te behalen. 
(Marketing)communicatie is één van de methoden die daarbij ingezet kan worden. 
Ook in de marketingcommunicatie komt dan de gemeentelijke identiteit terug. 

2b Vanuit bovenstaande visie, welke missie/beeld wil het college gaan uitdragen 
middels marketing betreffende de gemeente Steenbergen? 
Het maken van deze keuzes is de kern van het marketingplan: juist op deze vragen 
zal het marketingplan antwoord gaan geven. 

2c Welke doelstelling worden geformuleerd betreffende het marketingplan en op 
welke termijn/tijdspad denkt het college deze te bereiken? 
Zie de antwoorden op vraag 2a en 2b. 

2d Hoe worden vanuit deze doelstellingen, campagnes ingezet en hoe doelgroepen 
bereikt en resultaten gemeten? 
Zie het antwoord op vraag 2b. 

2e Op welke doelgroep(en) gaat de gemeente Steenbergen zich richten ? 
Zie het antwoord op vraag 2b. 

2f Is de voor ogen staande marketing kwa doelgebied tevens geografisch 
vastgelegd? 
Zie het antwoord op vraag 2b. 

Bij Gewoon Lokaal bestaat vanuit de begrotingsvergadering het beeld dat i. 1.1. 
hetgeen in de begroting vermeldt staat, geen marketingplan wordt ontwikkeld. In 
de begroting staat op pag. 49 het volgende geciteerd: 
"Het opstellen van een marketingplan in samenwerking met de afdeling 
communicatie voor het definiëren en bereiken van de juiste doelgroep, formuleren 
van de juiste boodschap, realiseren van communicatiemiddelen en keuze voor de 
juiste taal. Vanaf het 3e kwartaal 2017 zal dit worden opgepakt". 
Hiernaast wordt bovenstaande bevestigd middels de door Gewoon Lokaal gestelde 
technisch vragen t.b. v. de begroting (zie bijlage 1) 
De vragen die hieruit voortkomen zijn: 

3a. Komt er nu wel of geen marketingplan ? En zo ja, wanneer zal deze concreet zijn ? 
Er komt wel een marketingplan. Het streven is om dit plan in het 3 e kwartaal van 
2017 gereed te hebben. Wat er níet komt is een apart plan of campagne rond de 
identiteit. De identiteit is geen 'boodschap op zich' maar vormt een onderlegger 
voor uiteenlopende communicatieplannen en acties, waaronder ook het 
communicatiebeleid en het marketingplan. De identiteit is de rode draad die de 
verschillende communicatieacties van de gemeente Steenbergen met elkaar in 
verband brengt. 



3b. Wat is de motivatie dat vanaf heden de uitvoering van marketing concreet wordt 
ingevuld middels acties (identiteits /promotie film) en dat in 2017pas intern wordt 
nagedacht over de invulling en uitvoering van het marketingplan? Eerst toch 
nadenken watje witten wilt bereiken en dan doen? 
De identiteit, in beeld gebracht met het filmpje dat tijdens Chapeau is 
gepresenteerd, is een onderlegger voor het marketingplan, een rode draad die 
hierin én in andere communicatieplannen verweven zal worden om ze met elkaar 
te verbinden. Daarom was het noodzakelijk om eerst de identiteit vast te stellen 
alvorens met het marketingplan gestart kan worden. 

3c. In de begroting wordt aangegeven dat in samenwerking met de afdeling 
communicatie het marketingplan wordt opgesteld. Wie is de andere 
samenwerkende partner naast de afdeling communicatie? 
Het opstellen van het marketingplan is vastgelegd in de Economische visie van de 
gemeente Steenbergen en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt 
zo veel mogelijk verbinding gezocht met aan de economie gerelateerde 
beleidsvelden als recreatie S toerisme en wonen. Dit zal uiting krijgen in de 
doelstelling en opdrachtformulering in het marketingplan. 

3d. Marketing is meer dan communicatie en niet alleen communicatie. Is het college 
van mening dat er binnen de organisatie voldoende marketing expertise aanwezig 
is (binnen afdeling communicatie) om een volwaardig marketingplan te 
ontwikkelen? Kunnen stagiaires gemiste expertise van marketing opvullen? 
In de voorbereidende fase voor het marketingplan is dit inderdaad één van de 
belangrijke vragen die beantwoord moet worden. Vooruitlopend daarop zijn wij als 
college wel al van mening dat stagiaires de gemiste expertise niet volledig kunnen 
opvullen, gezien het feit dat dit nog geen volledig opgeleide en getrainde 
marketingmensen zijn die de noodzakelijke ervaring hebben om zelfstandig te 
kunnen opereren. Wel zullen stagiairs wellicht kunnen ondersteunen en een deel 
van eventueel gemiste kennis kunnen opvullen door bijvoorbeeld onderzoek te 
doen. Vanuit het uitvoeringsprogramma van de Economische visie zijn er middelen 
gereserveerd om, waar nodig, op onderdelen van het plan externe expertise in te 
kunnen huren. 

e. Naamsbekendheid, uitstraling, beeldbepaling, imago 3 exposure dient zeer 
zorgvuldig neergezet Z opgebouwd te worden aangezien een verkeerde 
beeldvorming niet eenvoudig meer om te buigen is. Hoe wil het college dit 
waarborgen ? Hoe staat het college in de vraag om ter waarborging van goede 
kwaliteit, bewezen marketing expertise in te huren? 
De kwaliteit van de gemeentelijk communicatie wordt gewaarborgd via het 
communicatiebeleid. Naamsbekendheid, imago en identiteit zijn specifiek 
communicatieonderwerpen en maken geen deel uit van een marketingplan. Het 
zijn manieren waarop uitwerking kan worden gegeven aan het 
communicatiebeleid. 



Het onderdeel (marketing)communicatie in het marketingplan beschrijft hoe door 
middel van communicatie (daarbij uiteraard ook rekeninghoudend met het 
communicatiebeleid) de gestelde marketingdoelen kunnen worden behaald. Het 
kan inderdaad wenselijk zijn bij het ontwikkelen van het marketingplan externe 
ondersteuning in te schakelen. Vanuit het uitvoeringsprogramma van de 
Economische visie zijn hier middelen voor beschikbaar gesteld. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

de Jongh RA 


