
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Samen aan de slag! 
 

 
Doe-agenda 
Leefbaarheid en Kernen 

 
 
 
Februari 2021 
 

 
 
 
 
 
 
1. Inleiding 

 
Op 17 december 2020 is de kadernota leefbaarheid en kernen vastgesteld in de gemeenteraad. In deze 

nota staat de ambitie verwoord dat de gemeente Steenbergen gaat voor een fundamentele omslag in de 

relatie van de gemeente en de gemeenschap. “We willen de behoeften van inwoners en de kernen kennen 
en initiatieven vanuit de samenleving stimuleren en ‘belonen’. Als gemeente vinden we het belangrijk dat 
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inwoners actief deelnemen aan de samenleving waarin zij wonen en zich bewegen.” Het is vervolgens van 

belang om deze kaders te operationaliseren en uit te voeren. De kadernota en deze doe- / 

uitvoeringsagenda dienen als leidraad voor de uitvoering van de opgave leefbaarheid en kernen voor de 
komende jaren.   

 

2. Drie pijlers 
 
In de kadernota leefbaarheid en kernen is opgenomen dat de opgave leefbaarheid en kernen wordt 
vormgegeven aan de hand van drie pijlers. 

 
We gaan aan de slag met participatie: inwoners en organisaties werken mee aan het maken van het 

gemeentelijk beleid en het ontwerpen van plannen van de gemeente. Andersom geldt ook: de gemeente 

denkt en werkt mee in de plannen van onze inwoners. 
 

We werken kerngericht: iedere kern heeft zijn eigen karakter. Dat willen we behouden en daarom sluiten 
we daarop aan.  

 

We geven ruimte aan Right to Challenge: inwoners mogen de gemeente ‘uitdagen’.  
 

De drie pijlers worden in deze doe-agenda verder uitgewerkt. Voor elk van de drie pijlers geven we aan 
wat we concreet gaan doen. Dit vraagt een ontwikkelpad voor de organisatie en zorgvuldige communicatie. 

De gemaakte opdeling biedt de mogelijkheid faseringen in tijd te maken (en prioriteiten te stellen). Niet 
alles kan immers tegelijkertijd. Verder biedt het de mogelijkheid eigenaarschap toe te wijzen en te sturen 

op de voortgang.   

 

3. Wat willen we bereiken? 
 

In de kadernota leefbaarheid en kernen staan de volgende uitgangspunten en doelstellingen benoemd: 
- Met het beleid leefbaarheid en kernen streven we naar verbondenheid in gemeenschappen en 

kernen. 
- Het unieke karakter en identiteit van onze kernen willen we behouden en versterken.  

- We streven naar veilige en leefbare kernen. Het gemeentelijke beleid is hieraan ondersteunend 

en integraal. 
- We streven naar een passende sociale én fysieke infrastructuur en voorzieningenniveau, gericht 

op ontmoeting. Inwoners denken mee over moderne maatschappelijke voorzieningen en 
functies die passen bij de kern.   

- Er is alle ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Deze worden zoveel als mogelijk omarmd 

en gefaciliteerd. Gemeente, initiatiefnemers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
partners werken in partnerschap samen om initiatieven te realiseren.  

- Gemeente en inwoners ontmoeten elkaar en experimenteren met nieuwe manieren om inwoners 
mee te laten denken, beslissen en doen. 

- We werken aan een sterk netwerk van maatschappelijke partners in de kernen en tussen de 
kernen. 

- We werken steeds aan vertrouwen tussen inwoners en gemeente. 

 

4. Samenwerking college en gemeenteraad 
 

Tijdens de bespreking van de kadernota in gemeenteraad op 17 december 2020 is aangegeven dat ook de 
gemeenteraad zelf ambities heeft om aan de slag te gaan met participatie en kerngericht werken. Het is 

logisch om de trajecten aan elkaar te koppelen en dubbelingen te voorkomen. In nader overleg worden 
momenten bepaald om de onderwerpen samen te bespreken. Daarbij wordt bepaald op welke manier dit 

gebeurt: digitaal, fysiek op locatie of tijdens een kernenbezoek. Deze doe-agenda wordt ter informatie 

toegestuurd aan de gemeenteraad.  
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5.  We gaan aan de slag met participatie 

 

Participatie houdt in dat inwoners en organisaties actief meedoen aan de samenleving en actief bijdragen 
aan het maken van beleid en plannen van de gemeente, en ook zelf actief zijn in het ontwikkelen van 

initiatieven en plannen. Participatie kan in mate en vorm verschillen. Dit is vaak afhankelijk van het doel en 
welke inzet hiervoor nodig is. Dit is maatwerk en vraagt van de gemeente en initiatiefnemers de 

verwachtingen goed af te stemmen. Om te kunnen bepalen welke vorm van participatie passend is, maken 

we gebruik van de participatieladder. De participatieladder is een rangschikking van participatievormen 
naar de mate waarin participatie binnen de samenleving mogelijk is. Dit varieert van informeren door de 

gemeente tot eigen planvorming van inwoners / initiatiefnemers (zelfbestuur). Er wordt dan ook geen 
onderscheid meer gemaakt tussen overheids- en burgerparticipatie. Het doel is om participatie als een 

vanzelfsprekendheid onderdeel uit te laten maken van het gemeentelijk beleid. Participatie vergroot het 

draagvlak voor besluiten en beleid en bevordert het wederzijds vertrouwen tussen overheid en inwoner. 
Bovendien voelen inwoners zich medeverantwoordelijk voor het resultaat. Voor de operationalisering is het 

noodzakelijk dat er duidelijke richtlijnen en handvatten zijn waar iedereen zich aan kan houden (een 
handelingskader).    

 

5.1 Wat gaan we doen?  

 
- Opstellen en implementeren van een intern handelingskader. In dit handelingskader worden 

concrete handvatten opgenomen op basis waarvan participatie en het kerngericht werken 

vormgegeven wordt. Het gaat hierbij b.v. onder andere om de interne werkprocessen, het 

organiseren van kernoverleggen, het werken met de participatieladder, het benutten en 
afhandelen van subsidieaanvragen voor het Initiatievenfonds. Het handelingskader dient als 

leidraad voor de uitvoering. 
- Als onderdeel van het primair proces worden de adviesnota voor het college en het 

raadsvoorstel geëvalueerd. Bij de herziening wordt in beide documenten het onderwerp 

“participatie” opgenomen. Hierbij geldt het uitgangspunt “pas toe of leg uit”, met indien van 
toepassing een verwijzing naar de participatieladder.  

- Er wordt helderheid gegeven over de kaders voor het inzetten van het Initiatievenfonds en 
afspraken over het proces van indiening en toekenning. Hierin wordt het kwartje per kern 

meegenomen. Dit loopt gelijk op met de evaluatie van de evaluatie  / herziening van de 
Subsidieregeling Welzijn.  

- Opstellen van een participatieverordening in het kader van de Omgevingswet. Hierin worden de 

kaders vastgelegd met betrekking tot het in een vroegtijdig stadium betrekken van 
belanghebbenden (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij 

het proces van de besluitvorming over een project of activiteit.  
- Opstellen en uitvoeren plan van aanpak jongerenparticipatie. Doel is om jongeren meer te 

betrekken, mee te laten denken en te faciliteren om actief betrokken te zijn bij de samenleving.  

- Actief de samenwerking oppakken met de gemeenteraad (bijvoorbeeld met de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing).  

 

5.2 Relatie 
 
De relatie wordt gelegd met het raadsprogramma, de opgave Sociaal Domein, de Omgevingswet en 
jongerenparticipatie.  
  



 

     4 
 

5.3 Planning  
 

Handelingskader Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen handelingskader  Coördinator participatie en 

kerngericht werken  

Februari 2021  

b. Bespreking MT, directie en 

portefeuillehouder 

Idem Maart 2021 

c. Vaststellen door college Idem Maart 2021 

d. Uitvoering handelingskader Idem Vanaf april 2021 

 

Primair proces (sjabloon) college-
/raadsvoorstel 

Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Evaluatie primair proces Kwaliteitsteam Q2 2021 

b. Bespreking MT, directie, college en 
raad 

Idem NTB 

c. Invoering MT NTB 

 

Subsidieregeling Initiatievenfonds 
gemeente Steenbergen 2018 

(verder: Initiatievenfonds) 

Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Evaluatie/herziening 
Initiatievenfonds; loopt gelijk op 

met de evaluatie van de 
evaluatie/herziening van de 

Subsidieregeling Welzijn 

Coördinator participatie en 
kerngericht werken in samenspraak 

met beleidsadviseur subsidies en 
juridisch adviseur 

Q2 2021  

b. Opstellen advies Idem Q2 2021 

c. Bespreking advies 

portefeuillehouder 

Idem  Q3 2021 

d. Vaststellen regeling door het 
college 

Idem Q3 2021 

e. Informeren van de gemeenteraad Idem Q4 2021 

f. Invoering en uitvoering Idem, in samenwerking met de 

kerncoördinatoren  

Q4 2021 en 

verder  

 

Convenanten stads-/dorpsraden Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Herziening, (ook) in relatie tot het 
Kwartje 

Coördinator participatie en 
kerngericht werken, 

kerncoördinatoren 

Q2 2021  

b. Opstellen advies  Idem Q3 2021 

c. Bespreking advies met 

portefeuillehouder 

Idem Q3 2021 

d. Bespreking met stads-/dorpsraden Idem Q3 2021 

e. Accorderen convenant door college Idem Q3 2021 

f. Stads- en dorpsraden informeren 

(of samenwerken met, het gaat om 
afspraken die je samen maakt, 

Idem Q4 2021 
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tweerichtingsverkeer- belangrijk 
dat de andere partij dan ook een 

stem heeft in het proces) 

 

Participatieverordening  Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen uitgangspuntennotitie 
participatieverordening 

Coördinator participatie en 
kerngericht werken en 

programmamanager Omgevingswet 

Q2 2021 

b. Bespreking MT, directie, college Idem  Q2 2021 

c. Opstellen participatieverordening  Idem Q3 2021 

d. Accorderen participatieverordening  Idem Q3 2021 

e. Vastellen participatieverordening in 
de gemeenteraad 

Idem Q4 2021 

 

Jongerenparticipatie Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen notitie inclusief plan van 

aanpak in samenwerking met 

jongeren 

Coördinator participatie en 

kerngericht werken, 

kerncoördinatoren, 
beleidsmedewerker jeugd, 

jongerenwerk 

Q2 2021  

b. Bespreking notitie met 
portefeuillehouder  

Idem Q3 2021 

c. Bespreking MT en college Idem Q3 2021 

d. Bespreking gemeenteraad Idem Q4 2021 

e. Uitvoering plan van aanpak Idem Q4 2021 e.v. 
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6. Aan de slag met kerngericht werken 
 
Het kerngericht werken is een manier van werken om de sociale cohesie te bevorderen in de lokale 
gemeenschap. Het bieden van maatwerk is hierbij het uitgangspunt. De kern hiervan is vraaggericht en 

dichtbij de mensen waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de krachten die in de kern 
beschikbaar zijn (zowel bij de inwoners als bij de professionals die in deze kern werkzaam zijn). Het doel is 

om door middel van kerngericht werken zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de lokale behoefte. Hiervoor 

zijn de functies van de coördinator participatie en kerngericht werken en de kerncoördinatoren essentieel. 
Zij vormen samen de verbinding tussen de zes kernen en de gemeentelijke organisatie. Inmiddels zijn twee 

kerncoördinatoren voor 24 en 28 uur per week per functie als doorontwikkeling van het bestaande 
kerncoördinatorschap. De kerncoördinator is het aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen, ondernemers 

en andere (sociale) partners. Taken hierbij zijn: sparringpartner zowel intern als extern voor de 

leefbaarheid in de kernen, een verbinder, brugfunctie tussen gemeente en inwoners. Daarnaast speelt de 
kerncoördinator een belangrijke rol waar het gaat om het werven, begeleiden en binden van inwoners aan 

initiatieven in de kernen. Binnen de gemeentelijke organisatie maakt de coördinator collega’s bewust van 
de waarde van (het belang en de mogelijkheden van) participatie: het tijdig betrekken van inwoners bij 

plannen. 
 

6.1 Wat gaan we doen? 
 
- De kerncoördinatoren stellen in samenwerking met coördinator participatie en kerngericht werken 

jaarlijks een werkplan op. In het werkplan 2021 komen in ieder geval de volgende taken terug: 

opzetten van interne en externe overlegstructuren voor coördinatie, participatie en kerngericht 
werken, het opbouwen van een netwerken, het adviseren bij projectparticipatie en het 

begeleiden en afhandelen van aanvragen in het kader van het Initiatievenfonds. 
- Het gaan werken met kernoverleggen. Voor deze overleggen worden (per kern) alle  

relevante partijen (intern en extern) die werkzaam zijn in de stad of dorp uitgenodigd met als 

doel om ontwikkelingen of specifieke initiatieven te bespreken. Waar mogelijk wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij de structuren die er nu al zijn en goed werken (dubbelingen moeten 

worden voorkomen). Voorwaarde is wel dat het overleg doeltreffend wordt ingericht en dat snelle 
stappen kunnen worden gemaakt. De kerncoördinator heeft als taak om te verbinden en te 

faciliteren. Hierdoor worden de krachten die er zijn gebundeld en ook beter benut. En t evens kan 
men elkaar helpen, zodat het sociale wijkteam, vrijwilligers en de kerncoördinatoren het gevoel 

hebben er niet alleen voor te staan. 

- We integreren en borgen kerngericht werken binnen de gemeentelijke organisatie  en we  
onderzoeken tevens de mogelijkheid van de inzet van wijkbudgetten voor deeltaken, zoals 

onderhoud van de openbare ruimte, of wijkbudget voor een dorpscoöperatie die onderlinge 
ontmoeting en hulp in een kern wil organiseren.  

 

6.2 Relatie 
 
De relatie wordt gelegd met de organisatieontwikkeling en de perspectiefnota.  

 

6.3 Planning 
 

Aanstelling kerncoördinatoren Wie organiseert dat Afgerond per 

a. Standpuntbepaling inzet 

kerncoördinatoren  

Opgaveregisseur, MT Oktober 2020 

b. Besluit directie / college Opgaveregisseur, MT Oktober 2020 

c. Werving en selectie Opgaveregisseur, MT, Coördinator 

participatie en kerngericht werken, 

kerncoördinatoren 

November 2020 

d. Aanstelling MT, college December 2020 
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e. Start en implementatie 
kerncoördinatoren 

Coördinator participatie en 
kerngericht werken, 

kerncoördinatoren 

1 januari 2021 
e.v.  

 Wie organiseert dat Wanneer klaar 

f. Opstellen jaarplan 

kerncoördinatoren 

Kerncoördinatoren, in afstemming 

met Coördinator participatie en 
kerngericht werken 

Maart 2021 

g. Bespreking MT, directie en 

portefeuillehouder 

Kerncoördinatoren, in afstemming 

met Coördinator participatie en 
kerngericht werken 

April 2021 

 

Organiseren kernoverleggen Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Inventariseren partijen die zitting 

nemen in het kernoverleg 

Kerncoördinatoren Februari 2021 

b. Vasstellen kaders kernoverleg Kerncoördinatoren, in afstemming 
met Coördinator participatie en 

kerngericht werken 

Februari 2021 

c. Start kernoverleggen Kerncoördinatoren Maart 2021 

d. Periodieke bijeenkomsten 

kernoverleggen 

Kerncoördinatoren Periodiek 

e. Aansluiten bij bestaande 

overlegstructuren 

Kerncoördinatoren Periodiek  

f. Tussenevaluatie werking 
kernoverleggen 

Kerncoördinatoren, in afstemming 
met Coördinator participatie en 

kerngericht werken 

Oktober 2021 

g. Evaluatie Kerncoördinatoren, in afstemming 

met Coördinator participatie en 

kerngericht werken 

Q1 2022 e.v.  

 

Inzet wijkbudgetten Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Onderzoek inzet wijkbudget Coördinator participatie en 
kerngericht werken, 

kerncoördinatoren 

Q2 2022, in de 
nieuwe 

collegeperiode 

b. Bespreking MT, directie, college  Idem  Q3 2022 

c. Vervolgstappen (in ieder geval 

benoeming in perspectiefnota, 
afhankelijk van de conclusies bij 

a.)  

Idem Q4 2022 
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7.  Right to Challenge 
 
Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’ en is vastgelegd in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) 

bewoners taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of 

goedkoper kan. Deze ontwikkeling past binnen een dynamische samenleving waarin gemeenten zich 
realiseren dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving kunnen toevoegen. Het 

ministerie van VWS heeft aangegeven dat er voorlopig geen Amvb (algemene maatregel van bestuur) 
hoeft te komen. Gemeenten kunnen hun eigen invulling geven aan het Right to Challenge op het gebied 

van de Wmo. Laten (te veel) gemeenten dit na, dan komt er alsnog een Amvb. Met het kerngericht werken 

en participatie wordt al geanticipeerd op het Right to Challenge (RtC). Het voornemen om meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoners te leggen en als overheid daarin te ondersteunen en faciliteren is de 

kern van beide ontwikkelingen. 
 

7.1 Wat gaan we doen? 
 
- Het opstellen van een notitie met daarin de uitgangspunten van Right to Challenge, specifiek 

voor de gemeente Steenbergen. Duidelijk moet namelijk zijn welke onderwerpen wel en welke 
niet voor Right to Challenge in aanmerking komen. Hierin wordt de nadrukkelijke relatie gelegd 

met de opgave Leefbaarheid en Kernen en de stappen die hierin worden gezet.  
- Het opstellen van kaders op basis waarvan het Right to Challenge vormgeven kan worden. 

Belangrijke aspecten hierin zijn het stellen van kaders, het vastleggen van de rollen en 

verantwoordelijkheden en de criteria op basis waarvan voorstellen worden getoetst.  
 

7.2 Relatie 

De relatie wordt gelegd met de ambities van de gemeenteraad en de actiepunten die in hoofdstuk 5 
(participatie) en 6 (kerngericht werken) worden benoemd.  

 

7.3 Planning  
 

Right to Challenge Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen uitgangspuntennotitie 

Right to Challenge 

Coördinator participatie en 

kerngericht werken 

Q2 2021 

b. Bespreking MT, directie, college Idem  April / mei 2021 

c. Opstellen kaders RtC Idem Q2 2021 

d. Vastellen kaders in de 

gemeenteraad 

Idem Q3 2021 

e. Invoering RtC Idem Q4 2021 e.v.  
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8. Ontwikkelpad van de organisatie 
 

Met de inzet op participatie en kerngericht werken wordt beoogd dat de gemeentelijke organisatie zich op 
een andere manier gaat verhouden tot haar inwoners. De plannen en ideeën van de inwoners zijn leidend 

(binnen de wettelijke kaders) en het is aan de gemeente om daar in te faciliteren en te ondersteunen. Dit 
houdt in dat de gemeente flexibel moet kunnen anticiperen op aspecten die in de omgeving gebeuren en 

dat de medewerkers toegerust zijn om de juiste verbindingen te maken. Het managen van de 

verwachtingen is hierin essentieel. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de participatieladder. Daarnaast 
betekent dit dat de gemeente (van de gemeenteraad tot de uitvoering) ‘los moet kunnen laten’ en moet 

vertrouwen in de kennis en kunde van de inwoners en dat andersom wordt vertrouwd op de expertise van 
de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een andere manier van werken. Door middel van deze doe-

agenda wordt een ontwikkelpad neergelegd met als doel om expertise op te doen met betrekking tot deze 

manier van werken. Tevens wordt het mogelijk om van elkaar te leren, elkaar bij te sturen en vertrouwen 
te hebben in elkaar.  

 

8.1 Wat gaan we doen? 
 
- Het opstarten van een scholing- en opleidingstraject voor de gemeentelijke medewerkers, 

collegeleden en raadsleden. Doel is om een lerend traject te maken waarin betrokkenen 

meegenomen in de ontwikkelingen. Tevens wordt commitment gecreëerd voor de aanpak. 
Daarnaast is er ruimte om te leren van best practises en elkaar. Doel hiervan is het zorgen voor 

een lerende organisatie die zichzelf continu reguleert en aanpast. Hierbij wordt de relatie gelegd 

met het strategisch opleidingsplan.  
- Periodiek rapporteren over de voortgang. Tevens halfjaarlijks opstellen van een evaluatie om bij 

te kunnen sturen. Hiermee wordt een relatie gelegd met de organisatieontwikkeling. Deze 
rapportages worden via het college beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad zodat zij op de 

hoogte gehouden worden en bijsturing plaats kan vinden.  

 

8.2 Relatie 
 
De relatie wordt gelegd met de organisatieontwikkeling en het strategisch opleidingsplan.  

 

8.3 Planning  
 

Scholing- en opleidingsprogramma Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen scholing en 
opleidingsprogramma 

P&O in samenwerking met 
Coördinator participatie en 

kerngericht werken 

Februari 2021 

b. Bespreking MT, directie Idem  Maart 2021 

c. Uitvoering programma Idem Q2 2021 e.v. 

d. Evaluatie Idem Q3 2021 

e. Standpuntbepaling vervolg, o.b.v. 

evaluatie 

Idem Q4 2021 e.v.  

 

 
 

 

Monitoring Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen voortgangsrapportages Coördinator participatie en 

kerngericht werken 

Periodiek, 

aansluitend bij 
de PDCA cyclus 

b. Opstellen tussenevaluatie  Idem  Oktober 2021 
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c. Opstellen evaluatie Idem Q1 2022 

d. Standpuntbepaling vervolg, o.b.v. 

evaluatie 

Idem Q2 2022 e.v.  
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9.  Communicatie 
 

Het creëren van draagvlak is in het traject heel belangrijk. De ervaring is dat het bewerkstelligen van  
cultuurveranderingen er één van de lange adem is, die soms jaren kan duren. Dit vraagt om commitment 

bij de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie over de aanpak. Communicatie wordt als 
middel ingezet om dit te begeleiden. Tevens willen we de inwoners en belanghebbenden bekend laten zijn 

met de mogelijkheden om te kunnen participeren in de samenleving.  

 

9.1 Wat gaan we doen? 
 
- Opstellen van een communicatieplan voor de interne en externe communicatie van de opgave 

leefbaarheid en kernen. Onderdeel hiervan is het inventariseren van diverse 

communicatiemiddelen voor participatie en waar nodig ontwikkelen.  
- Participatie en de relatie tot communicatie opnemen in het uitvoeringsplan van het 

communicatiebeleid van de gemeente Steenbergen 
- Onderzoeken van de effectiviteit en het eventueel verder uitbouwen van de website / tool 

‘ikpraatmee’. 

 

9.2 Relatie 
 

Communicatie heeft een relatie met alle opgaven die in deze doe-agenda staan benoemd.  
 

9.3 Planning 
 

Communicatieplan Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Opstellen communicatieplan Team communicatie, in 
samenspraak met de coördinator 

participatie en kerngericht werken 

Q1 2021 

b. Bespreking MT, directie, college  Idem  April / mei 2021 

c. Uitvoering geven aan het 

communicatieplan 

Idem Juni 2021 e.v.  

 
 

 

Website / tool ‘ik praat mee’ Wie organiseert dat Wanneer klaar 

a. Analyse huidige website / tool ‘ik 

praat mee’ 

Team communicatie Q1 2021 

b. Bespreking analyse MT, directie, 

college  

Idem  Q2 2021 

c. Bepalen vervolgstappen o.b.v. 
analyse 

Idem Q2 2021 
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10.  Planning 
  
De opgave leefbaarheid en kernen raakt de haarvaten van de gemeentelijke organisatie in volle omvang 
(gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie). Dit houdt in dat participatie, kerngericht werken en 

right to challenge onderdeel uitmaakt van onze gemeentelijke manier van werken. Dat wil echter niet 
zeggen dat we vanuit een nulpunt starten. Voor een deel werken we al op deze manier, echter door middel 

van de doe-agenda wordt hier vernieuwing (waar gebeurt het niet of te weinig) en verdieping (waar 

kunnen we intensiveren) in aangebracht. Deze verandering / verdieping kan niet meteen, daar is tijd voor 
nodig.  

 
Randvoorwaarden 

 

We doen dit samen! 
 

Het nieuwe team van coördinator en kerncoördinatoren doet en kan dit niet alleen. De gehele organisatie 
is verantwoordelijk voor het slagen van alle doelen die we als organisatie stellen. We helpen en vertrouwen 

op en in elkaar: met die basis ontstaat een belangrijke, onmisbare samenwerking, die ook de andere 
betrokken pijlers (dienstverlening, organisatieontwikkeling en Omgevingswet) vragen. Het is een 

dynamisch proces waarbij continu nieuwe kennis en inzicht verworven over deze manier van werken.  

 
Bovenstaande houdt in dat er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar moet zijn / moet worden 

gesteld om de ambities waar te kunnen maken.  
 

Door de Coronacrisis wordt participatie en kerngericht werken bemoeilijkt. Voor zowel participatie als 

kerngericht werken is het van belang om contacten op te bouwen en te onderhouden met de partijen die 
zich begeven in de kernen. Het digitaal contact is een werkzaam alternatief maar niet zo doeltreffend als 

fysiek bij elkaar kunnen komen. Bij de realisatie van de doelstellingen zal hier rekening mee gehouden 
moeten worden.  


