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Steenbergen; 16 januari 2019 

 

 

Aan het presidium, 

 

1. Inleiding 

In het griffieplan blikt de griffie terug op het afgelopen jaar en worden projecten en activiteiten 

voorgesteld voor het komende jaar. In uw vergadering van januari 2018 heeft u het griffieplan 2018 

vastgesteld. In het griffieplan 2018 stond het opstellen van een politiek jaarverslag als activiteit 

genoemd.  

 

Het politiek jaarverslag 2018 van de gemeenteraad van Steenbergen wordt u hierbij aangeboden. 

 

2. Achtergrond 

In meerdere gemeentes wordt een politiek jaarverslag opgesteld. Een politiek jaarverslag heeft als 

doel om publiek verslag te doen over de werkzaamheden en activiteiten van de gemeenteraad. De 

vorm waarin dit gebeurt is in gemeente anders.  

 

Voor dit politiek jaarverslag is gekozen voor een toegankelijke opzet waarin in woord en vooral in 

beeld een inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden en activiteiten van de gemeenteraad. Het 

afgelopen jaar is op diverse manieren inzet gepleegd om inwoners te betrekken bij het raadswerk. 

De opzet van het jaarverslag sluit hier goed op aan.  

 

3. Communicatie/Aanpak 

Na vaststelling van het jaarverslag wordt deze met een persbericht onder de aandacht gebracht.  

Van het jaarverslag wordt ook een lokale drukkerij een gedrukte versie gemaakt.  

De gedrukte jaarverslagen worden uiteraard aan uw raad aangeboden, aan het college en 

management, de stadsraad en de dorpsraden, de ondernemersverenigingen, de pers en onze 

buurgemeentes. Ook worden exemplaren neergelegd op de leestafel in de centrale hal. 

 

In de communicatie van de gemeenteraad op sociale media en in de gemeentelijke 

informatiepagina zullen periodiek ook onderdelen uit het politiek jaarverslag gepubliceerd worden. 

 

In het griffieplan 2018 was bij het politiek jaarverslag aangegeven dat het ging om een pilot. Indien u 

zich kan vinden in het politiek jaarverslag en dit concept ook wil handhaven, zal in de tweede helft 

van het jaar gestart worden met de opzet van het nieuwe jaarverslag. Ook dit jaarverslag zal u voor 

vaststelling aangeboden worden. 
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4. Voorstel 

U wordt voorgesteld het politiek jaarverslag vast te stellen. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


