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Onderwerp
Status officiële aanvragen initiatievenfonds gemeente Steenbergen sept.2018 - nov. 2019 

Steenbergen; 17 december 2019 

Aan de Raad,

In het kader van het door uw raad vastgestelde 'Plan van aanpak kerngericht werken en 
overheidsparticipatie' (BM1800210) is het initiatievenfonds voor inwoners van de gemeente 
Steenbergen ingericht. Sindsdien zijn er diverse aanvragen voor inwonerinitiatieven binnengekomen 
bij de gemeente. In deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van zaken aangaande het 
initiatievenfonds en informeren wij u kort over de verrichte inspanningen ten aanzien van 
kerngericht werken en overheidsparticipatie.

Samen met de kerncoördinatoren begeleidt de projectleider Kerngericht Werken 8i 
overheidsparticipatie de initiatieven van inwoners. De aanvragen verschillen enorm in aard, 
omvang, duur en impact. Soms gaat het om kleine initiatieven en bedragen, andere keren gaat het 
om grootschaliger projecten en hogere budgetten die een relatie hebben met onderhoud en 
investeringen in bijvoorbeeld de buitenruimte. Duidelijk is wel, dat er veel eigen initiatief en 
daadkracht in de kernen van de gemeente Steenbergen zit! Binnenkort biedt de rekenkamer
commissie u het rapport 'Kerngericht werken in Steenbergen' aan. Graag gaan wij met uw raad in 
gesprek over dit rapport.

Ook is de afgelopen periode gebleken dat met behulp van interne begeleiding initiatieven 'in de lijn' 
door de vakafdelingen zelf kunnen worden opgepakt, zonder een bijdrage vanuit het 
initiatievenfonds. Dit is te beschouwen als een gunstige ontwikkeling omdat het laat zien dat we op 
die momenten in staat zijn van buiten naar binnen te werken en kerngericht werken en 
overheidsparticipatie 'te ademen'.

Bijgaand overzicht geeft de status weer van de initiatieven die sinds september 2018 tot aan 
november 2019 bij de gemeente in behandeling zijn geweest. De aanvragen met groene markering 
zijn afgehandeld en gerealiseerd, met een blauwe markering zijn nog in behandeling; naar

ideling zijnde aanvragen nog voor het einde van ditverwachting zullen een aantal van deze in b 
jaar afgehandeld kunnen worden.
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