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Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018

Steenbergen; 15 mei 2018

Aan de Raad,
De ‘Kaderstellende nota evenementen’ is op 13 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.
Hierin is opdracht gegeven aan het college onderzoek te doen naar een evenementenfonds. Tevens is 
het ‘plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie’ op 22 februari 2018 vastgesteld door u 
als gemeenteraad. Dit plan is een concretisering van de kaderstelling kwaliteitsimpuls welzijnswerk 
Steenbergen en stimuleert meer participatie en sterkere netwerken in de kernen. Het evenementenfonds 
is geïntegreerd in het initiatievenfonds. We maken hierin een ontwikkelslag van burgerparticipatie naar 
overheidsparticipatie. Hiermee bedoelen we de aansluiting van de gemeente op inwonerinitiatieven die 
bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale cohesie in de kernen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door initiatieven financieel te ondersteunen, maar ook door bijvoorbeeld het aanpassen 
van beleidsplannen, inzetten van een netwerk of delen van expertise. Om inwonerinitiatieven financieel te 
kunnen ondersteunen is een initiatievenfonds ingericht.

Met het initiatievenfonds stimuleren we inwoners om vanuit eigen initiatief mee te doen in de 
maatschappij en de betrokkenheid van inwoners in (een deel van) de gemeenschap te vergroten. 
Inwoners met een initiatief kunnen een beroep doen op het initiatievenfonds door hun initiatief, waaronder 
evenementen, kenbaar te maken bij de gemeente. Om als inwoner gebruik te kunnen maken van het 
initiatievenfonds is hiervoor de ‘subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018’ door het 
college van B&W op 1 mei 2018 vastgesteld. We willen zo veel mogelijk vrijheid en bewegingsruimte 
houden en maken daarom in het initiatievenfonds geen splitsing naar beleidsveld of kern. We willen 
inwoners stimuleren om activiteiten in de gemeente Steenbergen te initiëren en hen niet afschrikken met 
veel en strenge criteria. We geven initiatiefnemers hierin een bepaalde mate van vrijheid en creëren 
hiermee het gevoel dat het initiatief ook echt van de initiatiefnemers zelf is. Dit bevordert het 
verantwoordelijkheidsgevoel in de uitvoering van een initiatief, dat wat we willen bereiken met 
overheidsparticipatie. Echter moeten er wel bepaalde kaders en grenzen zijn, deze zijn verwerkt in de 
subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018.

Naast de subsidieregeling voor het initiatievenfonds zijn er meerdere ontwikkelingen in de uitvoering van 
het ‘plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie’. Verschillende initiatiefnemers weten 
de gemeente al te vinden. In gesprek met initiatiefnemers krijgen de eerste ideeën steeds meer vorm. We 
hopen de eerste toekenning voor een aanvraag op het initiatievenfonds binnenkort, met succes, te 
beoordelen. De voorbereidingen voor de implementatie van het burgerpanel zijn in volle gang.



En de invulling van het functieprofiel voor de projectleider kerngericht werken (kwartiermaker) wordt 
vormgegeven in de nieuwe organisatiestructuur en -ontwikkeling. Binnenkort zal gestart worden met de 
werving voor deze functie. Deze ontwikkelingen zullen meer en meer zichtbaar worden in de 
gemeenschap Steenbergen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemees
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