Beschrijving
De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen.
Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op
wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de hele gemeenschap.
Toerisme en recreatie maken een gebied aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor
bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Steenbergen.
Portefeuillehouder(s):
• Wethouder Wilma Baartmans
• Wethouder Willy knop
• Wethouder Esther Prent
• Wethouder Koos Krook
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Wat hebben we bereikt in 2020?
Onze opgaven
Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de
volgende opgaven te herleiden:
Economische Kracht
Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een sterke,

Opstellen visie economische

De coronacrisis heeft de economie hard geraakt en

toekomstbestendige

kracht gericht op die onderdelen heeft ertoe geleid dat grotere groepen fysiek elkaar niet

lokale economie waar

die onze economie duurzaam,

bereiken?

konden ontmoeten. Dit heeft als gevolg dat de planning

zowel de grote bedrijven sterk en toekomstbestendig

is opgeschoven. Het proces is gestart eind 2020 en zal

als het MKB zich

worden opgeleverd later in het jaar 2021. In februari

maken.

onderdeel van voelen.

2021 is de eerste introductie aan de gemeenteraad
gegeven over de bestuursopdracht economische kracht.
Verdere uitwerking van analyse en een actieprogramma
met projectvoorstellen wordt gedaan in Q3 van 2021.
We gaan actief aan de slag

Momenteel verkennen we de mogelijkheid naar de

met een onderzoek tot het

ontwikkeling van een gezamenlijk sub regionaal

mogelijk maken van een

bedrijventerrein. Dit doen we in samenwerking met de

duurzaamheidspark.

Brabantse Wal gemeenten. Het duurzaamheidspark

Uitgesteld
door
Corona

in relatie tot circulaire economie worden hier aan de
voorkant in meegenomen.
Tevens zijn we in samenwerking met ParkConcepts
bezig met de transformatie van de bestaande
Steenbergse bedrijventerreinen. Vanuit verschillende
thema's, welke zijn verankerd in werkgroepen, kijkt de

Op

gemeente samen met ondernemers naar de concrete

schema

stappen die gemaakt kunnen worden ter verbetering
van de bedrijventerreinen. Deze verbeterslagen
hebben een relatie met het thema Duurzaamheid en
Circulariteit.
In aansluiting op de

Vanwege onvoldoende personele bezetting is het item

toekomstvisie opstellen van een

doorgeschoven naar 2021. De bezetting is begin 2021

integraal PR- en marketingplan

opgeschaald en een medewerker is specifiek bezig met

op.

dit thema. Naar verwachting wordt het Marketingplan in
Q3 2021 aan de raad aangeboden.

Uitgesteld
door
Corona

We zetten steviger in op

In samenwerking met de RWB (Regio West Brabant)

acquisitie (met hulp van onze

en REWIN zijn er nieuwe programmerings- en

regionale partners).

huisvestingsafspraken gemaakt eind 2019. vanuit een
intergemeentelijk CRM systeem wat beheerd wordt
door REWIN, worden belangrijke LEADS met elkaar
gedeeld om een betere- en meer kwalitatieve match
tussen vraag en aanbod te bewerkstellingen. Dit zal
ervoor zorgen dat er steviger ingezet kan worden op
acquisitie naar bedrijven binnen onze topsectoren

Op
schema

Agrofood/Biobased en hoogwaardig MKB.
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