Beschrijving
De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen.
Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, en heeft direct invloed op wonen,
onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de totale gemeenschap. Toerisme
en recreatie maken een plaats 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

Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?
• Een sterke lokale economie waarin het groot bedrijf en MKB zich herkent, met de focus
op agrofood en recreatie & toerisme.
• Een aantrekkelijke gemeente zijn voor eigen inwoners, dagrecreanten en meerdaagse
recreanten.
Effectindicatoren programma Economie, Toerisme en Recreatie

Omschrijving effectindicator

Bron

Waardering van het ondernemersklimaat

Waarstaatjegemeente -

Jaar laatste

Vorige

meting

meting

2017

5,69

6,73

7,00

2017

6,15

6,61

7,00

2017

5,41

5,58

7,00

2018

30,00%

Landelijk

Ambitie
2022

ondernemerspeiling
Waardering van het vestigingsklimaat

Waarstaatjegemeente ondernemerspeiling

Waardering van de samenwerking met ondernemers

Waarstaatjegemeente ondernemerspeiling

Het percentage toegevoegde waarde van Agrofood ten

Economische

opzichte van het totaal van de Steenbergse economie

Barometer

niet bekend 30,00%

Programma's

57

Wat zijn onze doelen en activiteiten?
Economie
Wat willen we bereiken?
Een strategische economische agenda met duidelijke focus op 2 pijlers: 'agrofood' en 'recreatie en toerisme'.
Een sterke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven.
Een sterke, toekomstbestendige lokale economie in (sub-) regionale context waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich
onderdeel van voelen.
Bedrijventerreinen waar ondernemers de ruimte krijgen voor innovaties, symbiose en nieuwe sectoren binnen de kenniseconomie/
creatieve dienstverlening.
Het centrumgebied in Steenbergen met stakeholders herdefiniëren en ordenen.
Extra aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van Steenbergen.
Een regionale aanpak voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
Toegankelijke, proactieve en betrouwbare dienstverlening naar onze ondernemers.

Wat gaan we doen?
Een strategische economische agenda ontwikkelen die herkenbaar is en de betrokkenheid van ondernemers, onderwijs, en
instellingen borgt. De focusthema's 'recreatie en toerisme' en 'agrofood' maken hier onderdeel van uit.
Verkenning van transformatiemogelijkheden van het winkelcentrumgebied Steenbergen ten behoeve van een toekomstbestendig
centrumgebied.
De economie is zwaar getroffen door de gevolgen van corona. Vanuit beleid en uitvoering trachten we de gevolgen voor de
economie zo goed als mogelijk te monitoren en waar mogelijk en nodig onze uitvoering en beleid daarop aan te passen
Samenwerking bevorderen met ondernemers en brancheverenigingen.
Een account- en acquisitieplan opstellen en op basis daarvan gerichte acquisitie operationaliseren.
Goede vertegenwoordiging in de (sub-)regio en een regionale aanpak bedrijventerreinen.
In 2021 wordt ingezet op kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de conditie van de Steenbergse economie.
Verder opbouwen en beheren van de relaties met ondernemers en zo initiatieven ondersteunen.
Het faciliteren van de ontwikkeling van een hotel in Steenbergen
We onderzoeken de mogelijkheden van een duurzaamheidspark, in relatie tot circulaire economie.
We werken een marketingstrategie uit en leggen deze voor aan de raad.

Recreatie en Toerisme
Wat willen we bereiken?
Steenbergen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreanten en meerdaagse recreanten.
Een actievere stimulerende of faciliterende rol van de gemeente om bij te dragen aan (versnelling van) projecten en het oppakken
van kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.

Wat gaan we doen?
Het VVV Informatiepunt verder uitbouwen als uithangbord van de gemeente. De samenwerking wordt nog meer versterkt met de
openstelling van de Gummaruskerk.
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