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smiley’s: status  omschrijving 

 

Goed 
 

Geen of nauwelijks problemen.  
Actie blijft binnen toleranties (scope, geld, tijd, risico, kwaliteit) 

 

Matig Kleine problemen / toleranties dreigen te worden overschreden 

 

Slecht Grote problemen en/of toleranties zijn reeds overschreden 

 



      
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Planning doe-
agenda 

Toelichting  Status 

 
Participatie 

 
Werkprocessen worden ingericht 

waar het gaat om participatie en 
kerngericht werken. 

Handelingskader opstellen 

 
 
 
 
 
 
 
Vervolgactie: 

Input leveren voor 
participatiebeleid 

April 2021 

 
 
 
 
 
 
 
Q2 2022 

Het handelingskader is opgesteld. Er was behoefte aan 

rolduidelijkheid, eigenaarschap en aansturing. Het bevat 
duidelijke richtlijnen en handvatten om vorm te geven aan 

het kerngericht werken. Het kerngericht werken wordt hierin 
samengevat als het in praktijk brengen van participatie. In 

die zin kan het gezien worden als proeftuin; dichtbij de 

inwoners kunnen we leren en ervaren hoe participatie werkt 
en wat dit van ons vraagt als organisatie.  

Dit levert input voor het te formuleren participatiebeleid 
waarmee we participatie koppelen aan de 

organisatieontwikkeling en verankeren. 

 

 

 
Als onderdeel van de bewustwording 

van het belang van participatie bij de 
gehele organisatie worden de 

adviesnota’s en raadsvoorstellen 

geëvalueerd. 

Inbedden participatie in de 

nota’s en raadsvoorstellen 
 

 
 
 
 
Vervolgactie: 
Opstellen participatiebeleid 

en koppelen aan 
organisatieontwikkeling en 

ambitieniveau raad 

April 2022 

 
 
 
 
 
 
Q3 2022 

Het kwaliteitsteam heeft een aantal ophaalsessies gehouden 

in de organisatie. Deze input wordt in het eerste kwartaal 
van 2022 verwerkt waarna concrete actiepunten worden 

uitgewerkt. Eén van de actiepunten is het opnemen van een 

paragraaf Participatie in nota’s en voorstellen.  

 
Daarnaast houdt de werkgroep organisatieontwikkeling zich 

bezig met een algemene boodschap: waar staan we als 
gemeente Steenbergen voor. Hierbij wordt het uitgangspunt 

werken vanuit de bedoeling geïmplementeerd. Hier ligt een 
belangrijke relatie met participatie en welke ambities we 

daarin nastreven als organisatie en raad. 

 

 

 

Helderheid in het gewenste doel en 
de bijbehorende kaders waar het 

gaat om de subsidie die inwoners de 
mogelijkheid geeft initiatieven te 

ontwikkelen. 

Evaluatie/herziening 
Subsidieregeling 

Initiatievenfonds gemeente 
Steenbergen 2018 

Q4 2021 

 
Uitgesteld naar Q4 
2022 

Sinds 2019 wordt er ervaring opgedaan met de huidige 
subsidieregeling. Op basis hiervan is er nog geen aanleiding 

om de huidige regeling te herzien. 
Daarnaast wordt organisatiebreed eerst ingezet op een 

nieuw subsidiebeleidskader. Specifieke regelingen volgen 

daarna. 
 

 

 



      
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Planning doe-
agenda 

Toelichting  Status 

De convenanten zijn in 2010 
afgesloten. Destijds was (de inhoud 

van het) convenant vooruitstrevend; 

met de huidige kennis, ervaring en 
denkrichting (denk hierbij o.a. aan 

kerngericht-/ gebiedsgericht werken) 
is het van belang te kijken naar een 

nieuwe passende 

samenwerkingsvorm. 
 

Herziening convenanten 
stads-/dorpsraden 

Start Q4 2021, 
voortzetting in 2022 

 

De herziening van de convenanten is geen doel op zich; wat 
we willen bereiken is dat er gebruik wordt gemaakt van de 

krachten die in een kern beschikbaar zijn zowel bij de 

inwoners als bij de professionals die in deze kern werkzaam 
zijn. Deze samenwerking kan vervolgens in een nieuwe 

vorm worden vastgelegd. Een dergelijk traject kost tijd. Hier 
is een start mee gemaakt in het vierde kwartaal in 2021 en 

dit wordt voortgezet in 2022.  
Een andere financiële tegemoetkoming om deze 
samenwerking door/in/met de kern te ondersteunen wordt 

in 2022 onderzocht. 
  

 

 

Het betreft het opstellen van een 

participatieverordening in het kader 
van Omgevingswet. Hierin worden 

de kaders vastgelegd met betrekking 
tot het in een vroegtijdig stadium 

betrekken van belanghebbenden bij 

het proces van de besluitvorming 
over een project of activiteit. 

Opstellen 

participatieverordening 

 
 
 
Vervolgactie: 
Opstellen participatiebeleid 

Q4 2021 

 
 
 
 
Q3 2022 

De participatieverordening is vastgesteld in de 

raadsvergadering van oktober 2021. Dit betrof een 
technische wijziging waarbij de inspraakverordening is 

vervangen door de participatieverordening.  
 

Tegelijk hebben wij daarbij geconstateerd dat hiermee 

participatie nog niet is geborgd. Er wordt een opdracht 
geformuleerd om te komen tot participatiebeleid in 2022 

waarna uitwerking van de participatieverordening kan 
plaatsvinden. 

 

 

 

Het doel is om jongeren meer te 
betrekken, mee te laten denken en 

te faciliteren om actief betrokken te 
zijn bij de samenleving. 

Plan van aanpak 
jongerenparticipatie 

 

Q4 2021 

 
Nieuwe planning 
Q3 2022 
 

De doelgroep jongeren is in het jaarplan van de 
buurtsportcoaches meegenomen. In samenwerking met de 

Jongerenwerkers en ’t Ravelijn willen zij sport en bewegen 
als middel inzetten om jongeren te stimuleren meer te 

participeren in de samenleving. Daarnaast helpen zij met het 

verzorgen van beweeginitiatieven voor of door jongeren. 
 

Daarnaast wordt Jongerenparticipatie vormgegeven door 
WijZijn met de jongerenwerkers; vanuit het jongerenwerk 

draait bijna alles om participatie. Als jongeren iets willen 

realiseren of organiseren zijn zij zelf verantwoordelijk en 
worden zij ondersteund door de jongerenwerkers. Zij 

werken vraaggericht t.a.v. de doelgroep en gaan enkel 
aanbodgericht aan de slag als er bij bepaalde signaleringen 

 

 



      
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Planning doe-
agenda 

Toelichting  Status 

reden is om iets in groepsverband te organiseren. Denk 
hierbij aan: 

- Help ik ga op Mezelf, wat in januari i.s.m. AMW zal starten.  

- Join Us, waar een plan onder ligt en van start zal gaan in 
2022.  

- Rots en watertraining i.s.m. CJG, wat januari 2022 zal 
starten 

 

De sportcoaches, jongerenwerkers en kerncoördinatoren 
staan in nauw contact met elkaar. 

 



      
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Planning doe-
agenda 

Toelichting  Status 

 
Kerngericht werken 

 
Een structurele borging van 

kerncoördinatoren. 

Aanstellen 

kerncoördinatoren 

Januari 2021 Met veel enthousiasme zijn in januari 2021 twee 

kerncoördinatoren (medewerkers die reeds 2 jaar twee uren 
per week in die rol actief waren) gestart. Vanaf maart 2021 

was er nog één kerncoördinator beschikbaar. Per 1 juli 2021 
is middels externe werving een tweede kerncoördinator 

gestart. Helaas is 1 kerncoördinator het derde en vierde 

kwartaal uit gevallen. 
De werkzaamheden zijn zoveel als mogelijk zowel intern als 

extern voortgezet.  

 

 

 

Relevante partijen worden 

uitgenodigd om over ontwikkelingen 

te spreken. Waar mogelijk wordt 
aangesloten op bestaande 

(overleg)structuren; wanneer dit niet 
of onvoldoende geborgd is, vervult 

de gemeente hierin een faciliterende 

rol. 

Organiseren kernoverleggen 

 
 
Vervolgactie: 
Op structurele basis 

dorpstafels organiseren en 

breed kernenoverleg 

Q2 2021 

 
 
2022 

De kerncoördinatoren hebben in 2021 de contacten met 

inwoners(groepen) en (maatschappelijke) organisaties 

aangehaald en er heerst een positief geluid uit de 
samenleving om elkaar per kern, maar ook met kernen 

onderling, te treffen aan een overlegtafel. 

 
Op 20 juli 2021 heeft het eerste gezamenlijke kernenoverleg 

plaats gevonden met de stads- en dorpsraden.  
In oktober is de eerste dorpstafel belegd in kern Dinteloord. 

De ervaringen waren hier zeer positief en een vervolg staat 

gepland voor januari 2022. Hierin staat centraal hoe 
participatie wordt toegepast en hoe de relatie wordt gelegd 

met o.a. de gebiedsgerichte aanpak die in de gemeentelijke 
organisatie wordt doorgevoerd (de gebiedstafels). De 

andere kernen volgen in 2022. 

Corona vormt hierin wel een beperkende factor omdat het 
sterk de voorkeur heeft deze dorpstafels in fysieke vorm te 

laten plaats vinden. 
 

 

 



      
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Planning doe-
agenda 

Toelichting  Status 

De inzet van wijkbudgetten voor 
invulling en onderhoud in de 

openbare ruimt wordt onderzocht.  

Inzet wijkbudgetten Q4 2022 

 
Zoals reeds eerder in dit document geschetst start het 
onderzoek hiertoe in 2022. Binnen de dorpstafels wordt dit 

op de agenda gezet om te peilen hoe de inwoners(groepen) 

en (maatschappelijke) organisaties hierover denken. 
Inzet van wijkbudgetten houdt daarbij in dat de raad 

zeggenschap over en deel van de begroting af zal staan. 
Hierover zal een nader standpunt moeten worden 

ingenomen. 

 
Het “Kwartje per inwoner” vervalt per 1 januari 2023 (deze 

besluitvorming is meegenomen in de herziening van de 
Subsidieregeling Welzijn).  

 

 

 

 

Right to challenge 
 

Het opstellen van een notitie met 
daarin de uitgangspunten van de 

right to challenge, het uitdaagrecht.  

Kaders right to challenge 

 
 
 
 
 
Vervolgactie: 

RtC meenemen in het 
participatiebeleid 

Q4 2021 

 
 
 
 
 
Q3 2022 

Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak 
uit te breiden naar ‘participatie’ en eventueel  ook 

‘uitdaagrecht’: de Wet versterking participatie op decentraal 

niveau. Er is in 2021 onderzoek gedaan naar right-to-
challenge.  

 
Deze input wordt meegenomen in het op te stellen 

participatiebeleid waarbij de ontwikkeling van de wetgeving 

op dit terrein blijvend wordt gevolgd. 

 

 

 

 

Ontwikkelpad 
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agenda 

Toelichting  Status 

Er wordt een scholing-
/opleidingstraject voor medewerkers, 

collegeleden en raadsleden 

opgesteld.  

Opstellen scholing- en 
opleidingsprogramma 

Q4 2021 

 
In samenwerking met P&O wordt een opleidingsplan 
samengesteld op basis van de geformuleerde vaardigheden 

die vanuit het gedachtegoed participatie, omgevingswet en 

dienstverlening van de medewerkers wordt verwacht. De 
focus ligt in eerste instantie bij het opleiden en trainen van 

de kerncoördinatoren en de coördinator. Vervolgens wordt 
dit de komende jaren organisatie breed uitgerold.  

In het inwerkprogramma voor nieuwe college- en 

raadsleden komen deze onderwerpen ook aan de orde. Dit 
wordt afgestemd met de griffie, naar verwachting na de 

verkiezingen in 2022.  

 

 

 

 

Communicatie 

 

Een communicatieplan wordt 

opgesteld waarin onder andere 
huidige en toekomstige 

communicatiemiddelen worden 

benoemd.  

Opstellen communicatieplan 

 
 
 
 
 

 
 

Vervolgactie: 
Werken volgens het 

communicatieplan 

Q3 2021 

 
 
 
 
 
 
 
2022 

Een eerste opzet van het communicatieplan ging over 

kerngericht werken en participatie in brede zin. In het 
bijgewerkte plan is kerngericht werken benaderd als 

proeftuin voor participatie en is het communicatieplan er 

vooral op gericht om de voorbeelden hiervan te laten zien. 
Hiermee borgen we dat we op vaste momenten in het 

proces in- en extern aandacht besteden aan de 
communicatie rond initiatieven van inwoners. Zo geven we 

meer inhoud aan het begrip participatie en brengen we 

kerngericht werken onder de aandacht. 
Daarnaast is, separaat van het communicatieplan, een 

mediaplanning doorlopen in het 2e kwartaal 2021 waarbij de 
focus op de bekendmaking van de (rol van de) 

kerncoördinatoren is gelegd. 
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Toelichting  Status 

Er wordt geëvalueerd of het 
IkPraatMee platform een passende 

vorm blijkt te zijn. 

Voortzetting Ik Praat Mee 

 
 
Vervolgactie: 

Na het opstellen van het 
participatiebeleid dit 

instrument evalueren 

Q2 2021 
 
 
Q4 2022 

Vastgesteld is dat het IkPraatMee platform nog weinig 
gebruikt wordt door verschillende teams.  

Het platform biedt daarnaast geen kaartfunctionaliteit in de 

uitvraag aan inwoners (denk hierbij aan herinrichting 
openbare ruimte).  

De toepassing en evaluatie van instrumenten zoals dit 
platform wordt meegenomen in het participatiebeleid. 

 

Aandachtspunt qua instrumentarium is de enquête tool 
Surveymonkey. Om de privacy van onze inwoners te 

garanderen, is het noodzakelijk over te schakelen op een 
andere tool die voldoet aan de Europese privacy-

voorwaarden. 
 

 

 

 


