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Onderwerp: Even bijpraten zomer 2022

Steenbergen, 25 augustus 2022.

Beste (burger)raadsleden,

Na een druk voorjaar - met het unlocken vanuit de coronaperiode, de opvang van 
oorlogsvluchtelingen uit in Oekraïne, maar natuurlijk ook start van de jubileumfestiviteiten, de 
gemeenteraadsverkiezingen, de formatie en de wisseling van de wacht in het college - is er deze 
zomer gelukkig even tijd (geweest) om op adem te komen.

Voor je het weet, is zo'n periode van reces echter ook weer voorbij, stromen de e-mails weer 
binnen en de agenda's weer vol. Voordat onze vergadercyclus weer begint, praat ik uw raad - 
naar goed gebruik - daarom graag even bij met deze "zomerse" raadsmededeling.

Vakantietijd wil bovendien niet zeggen dat de wereld stil staat en dat kunnen we ook allemaal 
volgen in het nieuws. Veel dringende zaken vragen de voortdurende aandacht van het openbaar 
bestuur en hebben onvermijdelijk ook hun weerslag op gemeenten. En dat is bij ons niet anders.

Met name uit de coronacrisis is de afgelopen járen gelukkig gebleken hoezeer het in ons DNA zit 
om samen de schouders eronder te zetten, zodat onze inwoners en ondernemers de problemen 
die op hen afkomen het hoofd kunnen (blijven) bieden, nu en in de toekomst.

Opeenvolgende en samenvallende crises vereisen eens te meer dat we ons goed voorbereiden 
op wat er van ons wordt verwacht en de gevolgen in kaart brengen van alles wat er om ons heen 
verandert. Hiertoe waren we al bezig met een transitie van onze ambtelijke organisatie, maar zijn 
aanpassingen nodig om te anticiperen op alle ontwikkelingen in de maatschappij en de werkdruk 
behapbaar te houden.

Organisatie-ontwikkeling

In onze laatste vergadering voor het zomerreces, heb ik u een toelichting gegeven op de Interne 
Analyse van bureau Seinstra, aan de hand waarvan met medewerking van bureau Seinstra een 
plan van aanpak is gemaakt voor de "bijsturing" van onze huidige, tot en met 2023 lopende 
organisatie-transitie. Naar aanleiding hiervan heeft er onlangs in BNDeStem een artikel gestaan, 
dat u vermoedelijk niet is ontgaan.

In dit artikel is mijn (schríftelijke) reactie op de vragen die de krant heeft gesteld slechts 
gedeeltelijk verwoord, wat uiteraard het goed recht is van de journalist. Tegelijkertijd sterken de 
in het artikel opgenomen reacties die bij een aantal leden van uw raad zijn opgehaald mij in de
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overtuiging dat we deze uitdaging samen als gemeente - zijnde de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie - tot een succes gaan maken.

Samenspel

We steken de kop niet in het zand, maar beseffen met z'n allen dat we - net als vele andere 
gemeenten, diverse overheidsorganisaties en het bedrijfsleven - voortdurend moeten inspelen 
op eerdergenoemde crises, veranderingen in de samenleving en de soms lastige opgaven die 
hieruit voortvloeien niet uit de weg gaan. Daartoe zetten we nu juist in op een (nog) beter 
samenspel tussen uw raad, het college en de ambtelijke organisatie.

De kracht van de interne Seinstra-analyse hierbij is, dat alle ontvangen signalen vaak over de 
organisatie gaan, terwijl deze opgehaalde input juist vanuit onze organisatie komt. Met een breed 
gedragen plan van aanpak streven we zo de komende tijd naar een omschakeling van een 
traditionele beheerorganisatie naar een meer ontwikkel- en projectgerichte organisatie, om 
daarmee de ambities beter te kunnen beheersen en uit te kunnen voeren in een gewenste, 
hybride werkomgeving.

Bovendien heb ik er alle vertrouwen in, dat deze lopende transitie - met een andere wijze van 
aansturing en de bijgestelde organisatiestructuur die hieruit voortvloeien - in goede handen zijn 
bij de algemeen directeur/secretaris, het managementteam, en al onze medewerkers.

Jubileumjaar

Dit alles uiteraard weer in het belang van onze inwoners, ondernemers en bezoekers van onze 
mooie gemeente, die dit jaar bruist als nooit tevoren dankzij de haast ontelbare en succesvolle 
jubileumactiviteiten. Het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen en 25 jaar één gemeente 
wordt in alle kernen, voor en door alle doelgroepen, naar hartenlust en massaal gevierd.

We hebben daadwerkelijk samen (nieuwe) geschiedenis geschreven, met een keur aan 
succesvolle evenementen als "Verenigd 8c Vereeuwigd", het Vestingweekend, The Passion in 
Nieuw-Vossemeer, Fortissimo'22, de Steenbergse Saboteur en de doorkomst van de Vuelta.

De komende maanden kunnen we onder meer nog uitkijken naar de Burendag(en) in alle kernen, 
de Bietentocht en niet te vergeten het slotfestijn dat momenteel in de steigers wordt gezet.
Graag geef ik uw raad de suggestie mee om op 1 oktober actief mee te doen aan de Kern&Kwis, 
waarover u nadere informatie kunt vinden op www.kernenkwis.nl

Samen op stap

Dat zo'n bruisende en betrokken gemeenschap goud waard is, lijkt me evident. Hetzelfde geldt 
voor uw betrokkenheid als raadslid. Vandaar dat ik er naar uitkijk om met alle raadsleden 
afzonderlijk een dagdeel "op stap" te gaan, zoals ik dat vier jaar geleden ook heb gedaan met de 
toenmalige raadsleden. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze cyclus in 2020 te herhalen, 
maar dat liet de coronacrisis helaas niet toe.
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Ondertussen hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan in de samenstelling van de raad, 
maar ook met degenen die zich onze "uitstapjes" van 2018 nog kunnen herinneren maak ik graag 
weer een nieuwe afspraak. U wordt hiervoor de komende tijd benaderd door mijn kabinet. Waar 
we naartoe gaan en/of wat we gaan doen is aan u om te bepalen, zolang zich dit maar afspeelt 
binnen onze gemeentegrenzen.

Gelet op de agendadruk waar we allemaal mee te maken hebben, zeker nog in de tweede helft 
van ons Jubileumjaar, zullen de afspraken noodzakelijkerwijs moeten worden verspreid over de 
periode die loopt van dit najaar tot aan volgend jaar zomer.

Bezoeken in de gemeenschap

Terugkijkend op de afgelopen weken, acht ik zeker nog mijn bezoek aan de korpsavond van het 
Kruislandse brandweerkorps vermeldenswaardig. Dit was de eerste korpsavond sinds de 
coronacrisis, waarbij mij werd gevraagd om - samen met de postcommandant - enkele trouwe 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten vanwege hun 20- en 25-jarig jubileum. Zulke huldigingen 
neem ik met groot plezier voor mijn rekening, want het belang van onze brandweervrijwilligers, 
op wie we altijd een beroep kunnen doen, is van onschatbare waarde. Omgekeerd laten zij 
steevast hun waardering blijken voor de belangstelling van mijn kant.

In de toch iets rustigere zomermaanden is er ook wel eens tijd voor een bezoekje waar je door 
het jaar heen vaak niet aan toekomt. Zo heb ik een "oude belofte" ingelost door een lunch bij te 
wonen in de Dinteloordse dagbestedingsinstelling Bee At Home, dat zogezegd een extra thuis 
biedt aan ouderen. Ook dit werd bijzonder op prijs gesteld en zelf ben ik weer een mooie 
ervaring rijker.

Zoals velen, volg ik deze week met grote belangstelling de Kleine Tour, die deze zomer gelukkig 
weer zonder beperkende maatregelen kan worden verreden. In verband met de hoge 
temperaturen is er dagelijks contact met de organisatie over het hitte-protocol, om ervoor te 
helpen zorgen dat de warmte geen spelbreker wordt. Naar een inmiddels goede gewoonte, rijd ik 
zaterdag in de slotetappe mee met de voorzitter, waarna ik ook weer graag mijn steentje bijdraag 
aan de finale-prijsuitreiking.

Rattenoverlast

Minder positief was het bericht dat deze week in de media verscheen over een "rattenplaag" in 
Kruisland, waar inwoners uit verschillende straten hadden geklaagd over overlast van dit 
ongedierte. Erg onwenselijk, dat spreekt voor zich. Vandaar dat er inmiddels een gespecialiseerd 
bedrijf is ingeschakeld om de situatie, samen met onze buitendienst, deze week nog nader in 
kaart te brengen en de nodige maatregelen te treffen om deze overlast adequaat te bestrijden. 
De betreffende melders worden ook bezocht en op de hoogte gehouden. Onze inwoners moeten 
immers uit kunnen gaan van een veilige en hygiënische leefomgeving.

Goud verzilveren

Op 14 juli zijn we zogezegd uit elkaar gegaan na de behandeling van het coalitieakkoord en de 
vaststelling van de perspectiefnota. In de vier maanden na de verkiezingen hebben we samen 
een voortvárende start gemaakt met de nieuwe raadsperiode, die zonder enige twijfel nog vol
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uitdagingen zal zitten om onze kernen vitaal te houden en het goud dat we in handen hebben 
(verder) te verzilveren.

Op 5 september staat de eerste oordeelsvormende vergadering gepland en pakken we met 
elkaar de draad officieel weer op. In oktober staan bovendien de kernbezoeken weer op de 
agenda; een beproefde manier om te horen en te zien wat er allemaal in onze kernen leeft en 
speelt.

Kortom, er ligt werk te over in het verschiet, dus geniet - voor zover u in de gelegenheid bent - 
nog even van uw vakantie, vrije tijd en/of het mooie weer en graag tot binnenkort.

Met vriendelijke groeten, .z
Uw burgemeester, f

Ruud van den Belt
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