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RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
Kerngericht werken

Steenbergen; 14 februari 2023

Aan de Raad,

In de afgelopen vijfjaar hebben de onderwerpen kerngericht werken en participatie een 
prominentere rol gekregen bij de gemeentelijke organisatie. Een aantal onderwerpen, zoals het 
participatiebeleid, die hiermee te maken hebben, staan in de begroting van 2023 en andere 
acties worden in de lijn in actieve vorm opgepakt. Conform toezegging, ontvangt u deze 
raadsmededeling om u te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van het kerngericht 
werken en participatie.

Ontwikkelingen
Terugblik
In 2018 is de rol van kerncoördinator ontstaan, ingevuld door zes medewerkers voor 2 uur per 
week. De praktijk leerde dat er behoefte was aan deze verbindende rol. In 2020 is een vaste 
formatie ingesteld om die rol nader vorm te geven. Als volwaardige functie zijn dezelfde 
werkzaamheden vervolgd. In 2020 is de Kadernota leefbaarheid en kernen vastgesteld. In de 
afgelopen twee járen zijn er dusdanige ontwikkelingen geweest, die hebben gezorgd voor een 
dóórontwikkeling van de invulling van de kerncoördinatorrol. In het begin lag de nadruk van de 
rol op het verbinden van inwoners met medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Ook viel 
de uitvoering en het beheer van de Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 
2018 (verder: Initiatievenfonds) onder het kerngericht werken.

Op dit moment
Het aantal inwonersinitiatieven als ook subsidieaanvragen is toegenomen. De rol heeft zich 
daarnaast ontwikkeld richting een adviseurschap op het gebied van participatie bij interne 
projecten. Vanuit inwoners blijkt de verbindende factor van de rol nog steeds relevant. Vanuit de 
rol als kerncoördinator blijven we kijken naar hoe we dit kunnen vormgeven en ontwikkelen. Een 
mogelijkheid hiervoor is om de inwoners(groepen), maatschappelijke organisaties en de 
gemeentelijke organisatie in de kern te verbinden, denk aan een overlegtafel (stadsVdorpstafel).

Vanzelfsprekend worden lopende vraagstukken vanuit de kernen actief opgepakt. Onderwerpen 
die gerelateerd zijn aan gebiedsontwikkeling en ontwikkelplannen zijn in de begroting 
opgenomen als collegeprioriteit. Dit geldt ook voor het participatiebeleid.

Participatiebeleid
De totstandkoming van participatiebeleid is in de begroting van 2023 aangemerkt als één van de 
collegeprioriteiten. Bij de totstandkoming hiervan wordt ook aandacht besteed aan de thema's 
jongerenparticipatie en Right to Challenge.
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Hiervoor wordt een participatieproces doorlopen. Daarnaast zijn het kerngericht werken en 
participatie verweven in bijvoorbeeld de ontwikkelplannen en de omgevingsvisie.

Huidige werkwijze
Initiatieven
De werkwijze omtrent inwonersinitiatieven verandert niet. Inwoners kunnen initiatieven 
bespreekbaar maken via samen@gemeente-steenbergen.nl. Indien gewenst wordt meegekeken 
met het plan van aanpak, waarbij aan de hand van de participatieladder betrokken organisaties 
en de rollen worden bepaald. Daarnaast wordt gekeken welke gemeentelijke medewerker(s) bij 
de hulpvraag van de inwoner betrokken kan/kunnen worden. Indien door het inwonersinitiatief 
een verzoek tot financiële ondersteuning wordt gevraagd, kan de initiatiefnemer naast het plan 
van aanpak een subsidieaanvraag indienen. De aanvraag wordt getoetst aan de subsidieregeling 
van het Initiatievenfonds.

Bereikbaarheid
Voor de zojuist besproken onderdelen is en blijft er een centraal meldpunt. Concreet betekent dit 
dat inwoners(groepen) contactverzoeken kunnen doen door een e-mail te sturen naar 
samen@gemeente-steenbergen.nl. Meldingen die de openbare ruimte in algemene zin betreffen, 
kunnen worden gedaan via de (online) melddesk.

Voor alle kernen is er contact met de medewerkers van het kerngericht werken mogelijk. 
Kerncoördinatoren waren voorheen voor bepaalde kernen aangewezen. Dit is niet meer het 
geval. Wel zijn betreffende medewerkers bereikbaar via het mailadres. Dit geldt zowel voor kern 
gerelateerde zaken, als initiatieven en subsidieaanvragen ten aanzien van het Initiatievenfonds.

Er is geen garantie van één vast gezicht per kern. Dit heeft meerdere oorzaken, maar bovenal 
speelt de dóórontwikkeling van het kerngericht werken hierbij een rol. Ook wijst de tijd waarin we 
leven uit dat één gezicht voor lange tijd op eenzelfde functie niet haalbaar is. Continuïteit van de 
betreffende werkzaamheden is het belangrijkste. Door inzet (en beheer) van het mailadres is 
contact gegarandeerd.

Kernbezoeken
Op 8, 15 en 22 oktober 2022 heeft uw gemeenteraad de zes kernen bezocht. Inwoners hebben 
onder andere aangegeven dat de kerncoördinatoren onvoldoende zichtbaar zijn. In de 
raadsvergadering van 10 november 2022 is toegezegd dat het college hier schríftelijk op reageert, 
na ontvangst van het verslag van de kernbezoeken.

Op 19 januari 2023 heeft een evaluatiemoment met de griffie plaatsgevonden. Tijdens dit overleg 
is kort teruggeblikt op de kernbezoeken en is voornamelijk gesproken over de kernbezoeken die 
in mei en juni van dit jaar plaatsvinden. Vanwege miscommunicatie waren de kerncoördinatoren 
niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij de kernbezoeken eind 2022. Er is gesproken over een 
wensbeeld waar het gaat om toekomstige kernbezoeken: weg van detailniveau waar het gaat om 
de openbare ruimte en vooral de blik op leefbaarheid in brede zin en thema's die lokaal actief 
zijn. De daadwerkelijke invulling is uiteraard aan uw gemeenteraad.

Afsluitend
Het college hecht veel waarde aan heldere participatieprocessen en communicatie. Vandaar dat 
wij bij het opstellen van het participatiebeleid ook de kansen en dilemma's uit deze 
raadsmededeling meenemen, uiteraard in samenspraak met alle leefbaarheidsgroeperingen en 
andere belangstellenden.
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Om te bewaken dat er tot die tijd helderheid is waar men vanuit de kernen terecht kan, hanteren 
wij niet alleen één mailadres, maar zal de portefeuillehouder kerngericht werken en participatie 
bij alle leefbaarheidsgroeperingen langsgaan om toe te lichten hoe zij het komende jaar worden 
betrokken, met inachtneming van hun wensen daaromtrent.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locoburgąmeester,de loco-secreta

E.M.J. Pr.entr. N.M.H.C. Pot-Broos
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