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Onderwerp
Viering 750 jaar Steenbergen

Steenbergen; 21 mei 2019

Aan de raad,
1. Inleiding
In 2022 vieren we dat de naam Steenbergen 750 jaar geleden voor het eerst met zekerheid werd
genoemd. Dit betrof een zogenaamde keur, uitgegeven door de heer van Breda, die bepaalde
rechten toekende aan de inwoners van Steenbergen. Deze keur is te beschouwen als het begin van
de opbouw van stadsrechten van Steenbergen, een proces dat rond 1340 voltooid was toen
Steenbergen een volwaardige stad was geworden. Het jaar 2022 is ook het jaar dat de gemeente
Steenbergen 25 jaar bestaat.
2. Achtergrond
Doel van de viering is
1. Om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van onze gemeente zich
nog meer bewust te laten zijn van de rijke geschiedenis van het grondgebied van
Steenbergen en zo een gevoel van trots, verbinding en eigen identiteit verder te ontwikkelen.
2. Bezoekers en inwoners attent maken op al het moois dat onze gemeente te bieden heeft
aan landschap, cultuur, recreatie en erfgoed.
3. De viering dient bij te dragen aan de marketing van de hele gemeente Steenbergen zodat
bezoekers een duidelijker beeld krijgen wat onze gemeente te bieden heeft.
Het resultaat van de viering is
1. De herinnering aan een reeks activiteiten voor alle inwoners in alle kernen. Dit maakt dat
inwoners uit de verschillende kernen elkaar ook bij volgende activiteiten en evenementen
beter weten te vinden en samenwerken.
2. Een aantal concrete producten en plekken die verwijzen naar landschap, cultuur en erfgoed
van de gemeente zodat inwoners en bezoekers daar ook na afloop van de viering nog plezier
van hebben. Dit kunnen zowel fysieke (kunstwerk, boek, etc.) als digitale (app, website)
uitingen zijn. Meest aansprekend is als de viering samenvalt met de realisatie van de eerste
projecten uit Expeditie Nassau: Levensboek, Vestinghuys en Vesting 5.0 (reconstructie
vesting).
3. De waarden en kracht van de gemeente Steenbergen zijn beter bekend gemaakt naar buiten
zodat meer mensen de gemeente bezoeken. De viering is er mede op gericht het rijke
vestingverleden te benadrukken zodat het benut kan worden voor toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van economie en toerisme.
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Uitgangspunten
Uitgangspunt bij de viering van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen is dat het
zo'n belangrijk historisch moment is dat het uitstijgt boven de jubilea van de afzonderlijke kernen.
Het moet een feest zijn voor alle inwoners met een uitstraling voor en over de hele gemeente .Dit
betekent dat de festiviteiten zich over het hele grondgebied van de gemeente afspelen en de
verschillende activiteiten samen zoveel mogelijk inwoners bereiken.
Het programma bestaat uit een paar grote activiteiten voor een breed publiek ( Vestingstedendagen,
groot volksfeest, officiële herdenking, historisch jubileumboek) waarvan de organisatie centraal
gebeurt vanuit het Comité van Uitvoering. Verder is er een groot aantal activiteiten (deels bestaande
activiteiten die in het kader van het jubileum worden geplaatst) vanuit de samenleving en
verenigingen die door de betrokken organisaties zelf worden georganiseerd, wel met centrale
coördinatie en afstemming. We gebruiken hierbij ook de ervaringen en resultaten van Expeditie
Nassau.
De organisatie van de grote activiteiten en het budgetbeheer liggen zoveel mogelijk in handen van
een Comité van Uitvoering, Comité van Aanbeveling (in de vorm van een nieuw op te richten
stichting) en het Genootschap van de Meermin (zie onder bij organisatie). De kleinere activiteiten
worden georganiseerd door inwoners, stads- en dorpsraden en groepen uit alle kernen van de
gemeente. Om deze verbindingen te leggen spelen de nieuwe kerncoördinatoren een grote rol. De
gemeente faciliteert het hele programma in ondersteuning van de organisatie en de inzet van
kennis, netwerk, communicatie en middelen.
3. Overwegingen
Organisatie
Voor de organisatie van 750 jaar Steenbergen wordt een aparte stichting opgericht met een bestuur
waarin het college, enkele inwoners en de grootste sponsoren zitting hebben. Deze stichting
beheert het budget, vraagt externe middelen aan en besluit in laatste instantie over de ínhoud van
het programma. Artikel 160 lid 2 Gemeentewet zegt dat voor het oprichten van een stichting de raad
in de gelegenheid gesteld moet worden om wensen en bedenkingen te uiten.
Voor de inhoudelijke input en de organisatie wordt het Genootschap van de Meermin opgericht
waarin Vertegenwoordigers uit alle kernen vertegenwoordigd zijn, liefst vanuit verschillende
geledingen, o.a. cultuur, heemkunde, onderwijs, sport, bedrijfsleven, en waarin raadsleden zitting
kunnen hebben. Voor alle duidelijkheid, dit genootschap neemt geen financiële besluiten.
Tenslotte is er een politieke lijn die loopt van de gemeenteraad - college van B&W - stuurgroep naar
het Comité van Uitvoering. Zie schema hieronder.
Belangrijkste redenen voor deze organisatievorm zijn:
* De verschillende verantwoordelijkheden zijn duidelijk gescheiden (politiek, financieel, ínhoud,
organisatie).
* Alle geledingen van de gemeente en bevolking hebben een plek in de organisatie wat het draagvlak
ten goede komt.
* Anders dan een overheid kan een stichting cofinanciering bij externe geldgevers aanvragen.
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QRQ#

Gemeenteraad
kaderstellend/contro
lerend

Sí8®nb©iţi®n

College van B&W

Stuurgroep
Burgemeester
Wethouder 1 DT-fld

25 jaar
gemeente Steenbergen

Comité van uitvoering
Wethouder 1 Ambtenaren

Comité van aanbeveling/
Stichting
Burgemeester t div inwoners

Overige openbare
activiteiten:
Communicatie

Genootschap
van de Meermin

Officiële herdenking

Planning
* Augustus 2019: Stuurgroep en Comité van Uitvoering samengesteld.
* Herfst 2019: bestuur samengesteld en stichting opgericht.
* Herfst 2019: Genootschap van de Meermin samengesteld.
* Herfst 2019: startbijeenkomst en eerste inventarisatie activiteiten.
* Herfst 2019: start voorbereiding grote activiteiten, w.o. de jubileumuitgave.
* Eind 2019: contouren programma bekend met eerste begroting, start werving externe financiering
* Eind 2019: Werkgroep samengesteld die de inventarisatie en uitvoering begeleidt.
* December 2020: Chapeau, nog 750 dagen tot de officiële herdenking.
* Medio 2020: programma en definitieve begroting vastgesteld, start uitvoering.
NB. Met het historisch naslagwerk wordt al in 2019 begonnen om het op tijd af te krijgen.
Programma
De invulling van het programma gebeurt deels vanuit de samenleving. De viering kent daarnaast
een aantal grote publieksactiviteiten:
* Feest voor de hele bevolking
* Vestingstedendagen
* Officiële herdenking op 20 december, de datum van uitvaardiging van de keur.
* Historisch naslagwerk
Zowel de grote als kleinere activiteiten zijn naar verwachting vooral gericht op muziek, theater,
erfgoed, geschiedenis en sport.
Na de viering
Van tevoren dienen gemeente en bestuur te bedenken tot welke blijvende en tastbare resultaten de
viering van 750 jaar voor Steenbergen kan leiden, waar de inwoners en bezoekers ook daarna nog
profijt en plezier van hebben. Dit betreft in ieder geval een historisch naslagwerk over Steenbergen
maar daarnaast b.v. ook een kunstwerk, monument, verdere uitwerking van Expeditie Nassau, etc.
Partners
Naast de eigen inwoners en bedrijven legt het bestuur contact met netwerkpartners als Waterpoort,
VW Brabantse Wal, Zuiderwaterlinie, Vereniging Nederlandse Vestingsteden, Staatbosbeheer,
Natuurmonumenten (i.v.m. Fort Henricus), bibliotheek, etc. Vraag aan hen is zelfactiviteiten te
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plannen binnen het thema 750 jaar dan wel aan te haken bij of bij te dragen aan activiteiten uit het
programma.

4. Middelen
De gemeente heeft de volgende bedragen in de begroting gereserveerd:
2019 - C20.000
2021 - C50.000
2022 - C50.000
In de motie 'Oormerken gereserveerde budget 750 jaar Steenbergen' van 8 november 2018 heeft
de gemeenteraad het college opgedragen het gebudgetteerde bedrag van C100.000 te oormerken
en pas geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen als de organisatie van het evenement een
sluitend plan heeft ingediend waarin naar redelijkheid en evenwichtigheid door de gemeente
financieel in bijgedragen wordt. Het college dient er op toe te zien dat de organisatie in belangrijke
mate het benodigde budget zelf bij elkaar verzamelt. Zoals hierboven aangegeven schept het college
de randvoorwaarden voor het verwerven van externe middelen door het oprichten van een stichting
en het neerzetten van een goede organisatie. Praktisch alle externe financiers (fondsen, sponsoren,
andere overheden) stellen echter eigen financiering van de aanvrager voorwaardelijk voor een
bijdrage. Het gebudgetteerde bedrag van C100.000 vormt daarmee de noodzakelijke en onmisbare
basis waarop het bestuur de begroting aan kan vullen met financiering vanuit fondsen, sponsoren,
andere subsidies. Het college geeft het bestuur in ieder geval de opdracht mee om zoveel mogelijk
naar de letter van de motie te handelen en zich maximaal in te spannen externe middelen te
verwerven om het ambitieuze programma uit te kunnen voeren.
De totale begroting is afhankelijk van het programma. Omdat de organisatie en uitvoering deels in
handen is van de initiatiefnemers, zal veel met vrijwilligers gebeuren. Zodra het programma vorm
heeft gekregen stelt het bestuur een financieringsplan op om bijdragen van derden te verkrijgen.
Het bedrag van C20.000 voor 2019 wordt ingezet voor het historisch naslagwerk dat al dit jaar moet
beginnen om het in het lustrumjaar af te hebben.
Belangrijk aandachtspunt is de btw-positie van de stichting. Dit moet van tevoren met de
belastingdienst worden geregeld zodat de stichting btw in vooraftrek kan brengen en het zodoende
geen extra kostenpost vormt.
Naast de vrijwillige inzet van veel inwoners, organisaties en bedrijven kan het hierboven geschetste
plan van aanpak voor opzet en uitvoering van de viering alleen slagen met een substantiële
ambtelijke inzet. De gemeente moet rekenen houden met de navolgende inzet voor projectleiding
en communicatie:
Projectleider:
2019: 8 uur per week, totaal 250 uur
2020:12 uur per week, totaal 500 uur
2021: 20 uur per week, totaal 800 uur
2022: 36 uur per week, totaal 1400 uur
Totaal project ca. 3.000 uur
Communicatie
2019: 2 uur per week vanaf najaar, totaal 40 uur
2020: 4 uur per week, totaal 160 uur
2021: 8 uur per week, totaal 300 uur
2022: 30 uur per week, totaal 1200 uur
Totaal project ca. 1700 uur
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Omdat deze personele capaciteit niet in de organisatie beschikbaar is, zullen we dit met extra
medewerkers moeten invullen. Voorstel is de capaciteit voor communicatie en projectleiding in
2020, 2021 en 2022 in tijdelijke dienst te nemen omdat externe inhuur voor zo'n periode en het
aantal benodigde uren nogal kostbaar is. Voor 2020 en 2021 komen de kosten dan uit op
respectievelijk C52.000 en C83.000. Het minimumbedrag voor 2022 is C83.000 waarbij ook een forse
inzet van bestaande capaciteit noodzakelijk is.
Middelen
2020 - C52.000
2021 - C83.000
2022 - C83.000
De extra capaciteit nemen we op in de perspectiefnota voor de járen 2020, 2021 en 2022.
5. Risico's
- Participatie: voelen de andere kernen zich voldoende betrokken om mee te doen in de organisatie
en activiteiten voor hun rekening te nemen? Door de stads- en dorpsraden kandidaten te laten
voordragen voor het bestuur van de stichting en door deelname van raadsleden willen we dit risico
minimaliseren.
- Financiering: krijgen het bestuur voldoende externe middelen bij elkaar om een betekenisvol
programma te realiseren, minimaal verdubbeling van het gemeentelijk budget? De ervaring in
andere gemeenten wijst uit dat veel bedrijven en fondsen willen participeren in zo'n evenement,
mits ruim tevoren wordt gestart met de werving. Bovendien is een aparte stichting - anders dan een
gemeente - wel in staat externe middelen te verwerven.
- Capaciteit: is er ambtelijke capaciteit om de voorbereiding in 2019 te starten en de járen 2020-2022
het project te begeleiden? Het betreft zowel projectleiding als communicatie. De middelen die de
raad beschikbaar heeft gesteld (C20.000 in 2019, C50.000 in 2021 en 2022) zijn bedoeld voor
financiering van activiteiten, niet van personele inzet. Het college dient hierover een besluit nemen,
zie financiële paragraaf.
- De raad kan wensen en bedenkingen indienen tegen het oprichten van een stichting door de
gemeente voor de organisatie van de viering van 750 jaar Steenbergen. In dat geval dient de opzet
van de organisatie gewijzigd te worden.
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6. Communicatie/Aanpak
Communicatie is een cruciale succesfactor voor het jubileum. Niet alleen tijdens de viering zelf om
de activiteiten onder de aandacht te brengen maar ook in de aanloop (draagvlak) en na afloop.
Vanaf de start schuift daarom een communicatieadviseur van de gemeente aan bij de organisatie
van het evenement. Voor de zomer is de eerste ruwe versie van het communicatieplan gereed.
Omdat het een op zichzelf staand evenement is, speelt de viering zich af onder eigen logo en
huisstijl. Voor de inzet zie financiële paragraaf.
Het jubileumjaar wordt voorjaar 2020 officieel aangekondigd tijdens Chapeau.
7. Voorstel
1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de viering van 750 jaar Steenbergen, met de nadruk
op een viering voor de hele gemeente.
2. In te stemmen met de extra inzet van benodigde ambtelijke capaciteit vanuit de organisatie en
daartoe extra financiële middelen zoals genoemd in dit raadsvoorstel in de perspectiefnota op te
nemen voor de járen 2020, 2021. en 2022.
3. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen met betrekking tot het
oprichten van een stichting voor de organisatie van de viering 750 jaar Steenbergen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen/
de secretaris,
de burgemeester,
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