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Voortgang organisatie Jubileumjaar 2022

Steenbergen; 7 juli 2020

Aan de Raad,

Op 27 juni 2019 heeft uw raad het plan van aanpak en de financiering van de viering van 750 jaar 
Steenbergen en 25 jaar gemeente in het jaar 2022 vastgesteld (raadsbesluit BM1902223). Met 
deze raadsmededeling willen wij u informeren over de voortgang van de organisatie van dit 
jubileumjaar.

Organisatie
De stuurgroep (onder voorzitterschap van de burgemeester) en het uitvoerende kernteam 2022 
(onder voorzitterschap van de portefeuillehouder) zijn beide gestart en bezig met o.a. de 
planning en het opstellen van programma en begroting van het project.

De stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 is eind juni opgericht met als doel fondsen, subsidies 
en sponsoren te werven. Vanwege de coronacrisis zal de sponsorwerving later starten dan 
voorzien. Met het aanschrijven van fondsen en subsidies is een begin gemaakt.

Na de zomer is de eerste bijeenkomst van het Genootschap van de Meermin gepland, waarin 
vertegenwoordigers uit alle kernen en vele geledingen zitting hebben. Doel van het Genootschap 
is het activeren en verbinden van de gemeenschap en het initiëren van activiteiten over de hele 
gemeente.

De projectleiding is handen van twee projectleiders gelegd, ondersteund door een medewerker 
communicatie.

Programma
Als eerste en voorbereidende activiteit was eind 2020 de opvolger van "Chapeau!" gepland, het 
feest van trots, (h)erkenning en verbinding. Vanwege de coronacrisis bleek het niet mogelijk een 
volwaardig evenement te organiseren dat recht doet aan de intenties van dit feest, om 
bijzondere personen en prestaties uit onze gemeenschap in het zonnetje te zetten. Om die reden 
hebben we het feest uitgesteld naar voorjaar 2022, als volwaardig onderdeel van het 
jubileumprogramma.

De feestelijke aftrap en aankondiging van het Jubileumjaar vindt nu plaats tijdens de 
Vestingstedenroute die eerst in april van dit jaar gehouden zou worden maar is verplaatst naar 
medio april 2021. Omdat Steenbergen de finishplaats is van deze historische toertocht van auto's 
en vaartuigen worden vele duizenden bezoekers verwacht op deze dag, die als thema Mobiel 
erfgoed heeft. Op het eind van die dag starten we de nominaties voor de opvolger van 
"Chapeau!". Alles uiteraard onder voorbehoud van de maatregelen die dan gelden.
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De andere grote onderdelen van het programma zijn:
Eind 2021 presentatiejubileumboek over de geschiedenis van Steenbergen 
Begin 2022 startmanifestatie 
Voorjaar 2022 Sportfeest 
Najaar 2022 Cultuurfeest

- 20 december (dag van verschijnen van de Oude Keur in 1272) afsluiting jubileumjaar.

Daarnaast vinden er vele kleinere activiteiten plaats, voor het grootste deel geïnitieerd en 
gecoördineerd door het Genootschap van de Meermin. Deels zullen dit bestaande activiteiten 
zijn die een jubileuminvulling krijgen.

Eind van dit jaar zullen wij u verder informeren over de verdere uitwerking van het programma 
en de stand van cofinanciering op dat moment.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van : ;én,
De secretaris, Dé 4ster,

.J.P. deļopgh, RA P. vairden Belt, MBA
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Uitvoeringsprogramma dienstverlening 2020-2022

Steenbergen; 7 juli 2020 

Aan de Raad,

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 ingestemd met de visie Dienstverlening gemeente 
Steenbergen. In de visie zijn uitgangspunten verwoord die kaderstellend zijn voor het opstellen en 
uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2022. De visie en het 
uitvoeringsprogramma zijn bijgevoegd.

Voor de opstelling van het uitvoeringsprogramma is gebruik gemaakt van de inbreng van de 
gemeentelijke organisatie, diverse inwoners en ondernemers via de website www.ikpraatmee.nl, en 
leden van uw raad tijdens een informatiebijeenkomst in 16 december 2019.

De 6 uitgangspunten/doelen uit de visie zijn vertaald naar praktische bouwstenen. Gedurende de 
opstelling van het uitvoeringsprogramma werd duidelijk dat de basis voor het verbeteren van de 
dienstverlening op een aantal vlakken nog niet (volledig) op orde is. Daarmee bedoelen wij onder 
meer het inzicht in lopende processen, management- en stuurinformatie, en klantfeedback over de 
kwaliteit van de dienstverlening van de verschillende serviceprocessen en -kanalen. Ook de interne 
samenwerking kan voor de dienstverlening versterkt worden, ondersteund met de juiste ICT- 
voorzieningen. Het uitvoeringsprogramma legt hierom voor de komende periode de focus op het 
verbeteren van dat fundament om de dienstverlening verder toekomstbestendig te maken.

Uw raad heeft op 7 november 2019 unaniem de motie aangenomen inzake de ambitiecijfers voor 
dienstverlening. Het voorstel hiertoe zal in het derde kwartaal tot uitvoer gebracht worden, zodat de 
raad op kaderstellende wijze haar ambitie kan uitspreken.

Voor de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening is jaarlijks structureel C 60.000 
opgenomen in de begroting 2020.
Het Uitvoeringsplan Dienstverlening zal jaarlijks geëvalueerd worden, en eventueel aangepast 
worden indien de lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Hoogachtend, Z

burgemeester en wethouders van Steenberge' 
De secretaris, De burgemeej

www.gemeente-steenbergen.nl


