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Aan de Raad,

In december 2020 heeft u ingestemd met de Kadernota Leefbaarheid en Kernen. In vervolg 
hierop is het uitvoeringsprogramma, de zogenaamde Doe-agenda, begin 2021 door het college 
vastgesteld. Over de uitvoering wordt periodiek gerapporteerd en er vindt halfjaarlijks een 
evaluatie plaats om bij te kunnen sturen. De bestuursrapportages worden ter kennisname 
beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. De rapportage over 2021 treft u hier als bijlage aan.

Achtergrond en context
In de Doe-agenda zijn acties opgenomen, gericht op de drie pijlers die in de Kadernota 
Leefbaarheid en Kernen staan vermeld: participatie, kerngericht werken en right to challenge.

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. 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.

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 en ervaring op te doen met verschillende vormen van 
participatie. Hiervoor zijn de functies van de coördinator participatie 8* kerngericht werken en de 
kerncoördinatoren essentieel. Zij vormen samen de verbinding tussen de zes kernen en de 
gemeentelijke organisatie. De kerncoördinator is een verbinder tussen de gemeente en de 
inwoners, verenigingen, ondernemers en andere (sociale) partners. Zij spelen een belangrijke rol 
waar het gaat om het begeleiden en binden van inwoners aan initiatieven in de kernen. Binnen 
de gemeentelijke organisatie maakt de coördinator collega's bewust van de waarde van 
participatie: het tijdig betrekken van inwoners bij plannen.
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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.

Voortgangsrapportage

In de voortgangsrapportage zijn behaalde resultaten kort toegelicht en de stand van zaken is met 
een smiley aangegeven. De meeste acties liggen op koers en er zijn een aantal vervolgacties 
benoemd. Kort samengevat is het afgelopen jaar vooral ingezet op in- en extern positionering 
van het kerngericht werken en daarmee het versterken van de relatie met de kernen en het 
ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Vervolg

In de Doe-agenda is in eerste instantie ingezet op een vrij instrumentele benadering van 
participatie. Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan een breder kader als we het hebben over 
participatie. Hoe willen we ambtelijk en bestuurlijk invulling geven aan participatie, welke 
ambities streven wij na en hoe brengen we dit vervolgens in de praktijk? Deze vragen staan 
centraal in het in 2022 verder vorm te geven participatiebeleid. Het onderdeel Right to Challenge 
als een bijzondere vorm van participatie zal daarin worden meegenomen.

Uiteraard blijven de coördinator participatie 8t kerngericht werken en de kerncoördinatoren zich 
inzetten in en voor de kernen. In 2022 zal de focus daarnaast komen te liggen op het organiseren 
van bredere overleggen in de kernen en het verbinden van de ontwikkelingen binnen met kansen 
die zij buiten signaleren. In de communicatie zal meer structureel aandacht worden besteed aan 
initiatieven: in de externe communicatie ligt hierbij de focus op de initiatiefnemers, in de interne 
communicatie ligt de focus op de samenwerking met de betrokken collega's.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

It, MBA
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