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B-20241-1 schriftelijk Pagina11: Wat doet een schoonmaakcoach ? KK WZ Als gevolg van stijgende kosten in het Sociaal Domein onderzoeken we mogelijkheden om een effecienter en effectiever aanbod aan Wmo 
voorzieningen te realiseren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de ondersteuningsbehoefte. Met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning willen we 
experimenteren met de inzet van een schoonmaakcoach. Uit overleg met zorgaanbieders en Wmo consulenten blijkt dat een aantal cliënten geholpen 
zou zijn als zij een andere wijze van schoonmaken aangeleerd krijgen. De schoonmaakcoach helpt hen bij het aanleren van deze vaardigheden. 
Langdurige inzet van een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning kan hiermee naar verwachting worden voorkomen of uitgesteld. 
Tegelijkertijd zal een lichte (goedkopere) categorie aan het product huishoudelijke ondersteuning worden toegevoegd. Na invoering van het 
abonnementstarief, dat in 2019 heeft geresulteerd in een stijging van circa 20% in het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning, constateren 
zorgaanbieders dat bij een deel van de cliënten alleen de zware huishoudelijke taken overgenomen hoeven te worden. De reguliere voorziening 
huishoudelijke ondersteuning is niet passend en staat financieel niet in verhouding tot de ondersteuning die wordt geboden.

Gewoon 
lokaal

B-20241-2 schriftelijk Pagina12: stopzetten vaste telefoonkosten: zijn hier risico’s aan verbonden vanwege vergroten 
afhankelijkheid van mobiele netwerken ? Hoe groot zijn die risico’s?

EP SC Er zitten geen onacceptabele risico’s verbonden aan de afhankelijkheid van mobiele netwerken, in elk geval niet meer dan aan een modern vast 
netwerk.  De vaste telefonie blijft op de centrale plekken bestaan, zoals bijvoorbeeld bij het telefonisch informatiepunt (TIP) en secretariaat.  De 
verwachting is dat mobiele telefonie bij medewerkers de bereikbaarheid van de medewerkers op kantoor en thuis verbetert.

Gewoon 
lokaal

B-20241-3 schriftelijk Pagina12: om wat voor abonnementen gaat het?; Welke abonnementen blijven gehandhaafd ? Voor 
het leveren van kwalitatief goed beleidswerk is het noodzakelijk om ontwikkelingen op de diverse 
vakgebieden te kunnen volgen, bv door tijdschriften te lezen. Gaat het vervallen van abonnementen 
ten koste van kwalitatief goed beleidswerk?

KK IO Het betreft diverse abonnementen binnen verschillende teams. Doel is om opnieuw kritisch, de vaak automatisch doorlopende abonnementen tegen het 
licht te houden en te beoordelen op bruikbaarheid, noodzakelijkheid en doelmatigheid. Abonnementen die aan deze criteria voldoen, zullen worden 
aangehouden. Overbodig geworden abonnementen zullen worden opgezegd.

Gewoon 
lokaal

B-20241-4 schriftelijk Pagina18-20: wat is de verhouding tussen kosten voor “Overhead” op het totaal aan 
personeelskosten ?

KK IO De verhouding kosten overhead op het totaal personeelskosten is 57%

Gewoon 
lokaal

B-20241-5 schriftelijk Pagina 23, pagina 46, pagina 72-73. Beleidsindicatoren: 
Hoe verhouden zich de indicatoren hernieuwbare energie (elektriciteit, en warmte), en omvang huish 
restafval  per inwoner op p. 45 zich tot de indicatoren restafval, resp, hernieuwbare elektriciteit 
genoemd op p.73 ? Waarom is geen gebruik gemaakt van de voor handen zijn indicatoren van GDI 
subterrein “Milieu en Energie” met vaak als bron Klimaatmonitor? 
Hoe wordt rekening gehouden met het energieverbruik en de hernieuwbare energieproductie van de 
grotere, energie-intensieve bedrijven in de gemeente Steenbergen ?

WB Opgaven Wat betreft de indicatoren voor huishoudelijk restafval en hernieuwbare elektriciteit: dat zijn dezelfde indicatoren. Echter, de indicatoren op pagina 73 
maken deel uit van de verplichte indicatoren volgens het BBV. Wij hebben deze twee indicatoren ingezet voor het monitoren van de gewenste 
maatschappelijke effecten. Ze staan in beide overzichten, maar het zijn dezelfde indicatoren. Er is dus op dit punt overlap. Met de drie indicatoren zoals 
opgenomen in het overzicht op pagina 45 hebben we een beperkte set waarmee we de gewenste maatschappelijke effecten kunnen monitoren. In de 
ogen van het college zijn dat vooralsnog de meest geschikte indicatoren. Wij willen er op wijzen we een eerste aanzet hebben gegeven. Het werken 
met indicatoren wordt samen met het auditcommittee geevalueerd.  Zowel de geschiktheid van de indicatoren als de streefwaarde vormen daarbij 
onderdelen van het gesprek.

PvdA B-20243-1 schriftelijk Pagina 32: Voor Steenbergen-stad en Dinteloord worden streefbeelden vastgesteld. Wat zijn dit? 
Heeft dit met Masterplannen te maken? Wat zijn de overwegingen om onze kleine kernen niet mee te 
nemen? 

EP/WK Opgaven Een streefbeeld is een integraal samenhangende beschrijving van alle – bestaande en nieuwe – accommodaties waarmee de gemeente Steenbergen 
haar beleidsdoelen en strategische doelen (bijvoorbeeld een wijkontwikkeling) wil ondersteunen. De leefbaarheid van een kern is bijvoorbeeld een 
beleidsdoel. De ontwikkeling van een wijk is een voorbeeld van een ruimtelijk strategisch doel. In een streefbeeld geven we geografische uitwerking aan 
de voorzieningen die we in een kern willen hebben: soort, omvang, spreiding, beheervormen, rol van de gemeente. De bedoeling is de komende jaren 
voor alle kernen een streefbeeld op te stellen. We kunnen niet alles tegelijk. Gegeven (te verwachten) ontwikkelingen in zowel de stad Steenbergen als 
in Dinteloord zijn deze twee kernen op dit moment het meest urgent. Een streefbeeld kan een belangrijk onderdeel zijn in een breder masterplan voor 
een kern.

PvdA B-20243-2 schriftelijk Pagina 72: Waarom is het absoluut verzuim zo hoog in onze gemeente? Wat moet er gebeuren om dit 
te veranderen? Is er meer inzet nodig en kan de raad daarin its betekenen? 

EP WZ Dit betreft  vooral een administratieve discrepantie tussen verschillende meetmomenten:  De betreffende indicator komt van 'Waarstaatjegemeente.nl'. 
De cijfers hieruit zijn gebaseerd op de artikel 25 rapportage die we ieder jaar bij DUO aanleveren. Deze rapportage wordt in september gedraaid, vlak 
nadat de scholen weer zijn begonnen. Vaak zijn de jongeren al wel ingeschreven op een school, maar moet de officiële inschrijving via DUO nog 
ontvangen/verwerkt worden. Hierdoor wordt er automatisch een werkproces absoluut verzuim opgestart en lijkt het alsof er relatief veel jongeren niet 
staan ingeschreven. De jongeren die daadwerkelijk nog geen inschrijving hebben, worden door de leerplichtambtenaar benaderd en in de meeste 
gevallen is er na 1 oktober geen sprake meer van een openstaand werkproces absoluut verzuim. Betreffende leerlingen blijken verhuisd of zijn 
inmiddels (weer) ingeschreven bij een school. In het afgelopen schooljaar zijn er 10 registraties absoluut verzuim geweest, waarvan er 8 terug naar 
school zijn gegaan. Er zijn geen leerlingen buiten beeld geweest. Regionaal gezien wijkt gemeente Steenbergen overigens cijfermatig niet af van 
vergelijkbare gemeenten. 

PvdA B-20243-3 schriftelijk Pagina 72: Het hoge aantal Halt-doorverwijzingen baart ons grote zorgen: hoe is dit aantal te 
verklaren en wat kunnen we doen (eventueel als raad) om daarin verandering aan te brengen?

RvdB/KK WZ De cijfers die in de begroting gebruikt zijn, komen uit  waarstaatjegemeente.nl. Dit maakt dat een vergelijking kan worden gemaakt tussen de 
gemeenten onderling. Voor de gemeente Steenbergen is daarin opgenomen dat het gaat om 201 afgegeven verwijzingen per 10.000 jongeren in de 
leeftijd van 12-18 jaar. Naast deze cijfers hebben wij rechtstreeks vanuit Halt een rapportage, waarin de absolute aantallen zijn opgenomen. Voor 2019 
zijn dit in de gemeente Steenbergen 30 jongeren met een HALT verwijzing.  De trend die je ziet in beide bronnen komt overeen. Ten opzichte van 2018, 
zie je in 2019 een stijging in het aantal Haltverwijzingen. Als je daar 2016 en 2017 bij pakt zie je nog steeds een daling ten opzichte van die eerdere 
jaren.  
Een verklaring voor die stijging is niet direct te geven. Het gaat o.a. om verwijzingen vanwege baldadigheid, openbare orde, vermogensdelicten, 
vuurwerk en schoolverzuim. Er is niet een duidelijke trend te zien binnen deze onderdelen.  Het wisselt per jaar waar het zwaartepunt ligt, er is wel een 
duidelijke afname te zien in het aantal jongeren dat verwezen wordt vanwege schoolverzuim. Hier wordt door leerplicht al een tijd stevig op ingezet. 
Verder zetten we al in op zaken als vuurwerkoverlast en groepsdruk d.m.v. voorlichtingen door HALT.  Ook het jongerenwerk speelt een belangrijke rol 
in het preventief signaleren van overlast in de openbare ruimte en daarmee het voorkomen van HALT verwijzingen. Op dit moment is niet aan te geven 
hoe u als raad of wij als college nog specifieker in kunnen zetten om deze cijfers te beïnvloeden, gezien de langjarige trend nog steeds dalend is en er 
al behoorlijk preventief wordt ingezet. 

PvdA B-20243-4 schriftelijk Algemeen: in de begroting 2020 stond budget opgenomen voor het vervangen van de toplaag in het 
tennispark van Steenbergen. Klopt het dat die vervanging nog niet heeft plaatsgevonden? Zo ja, hoe 
komt dit? Wanneer gaat dit gebeuren? 

EP Beheer In de begroting van 2020 staat een bedrag opgenomen van € 161.920.- voor de vervanging van de toplaag m.b.t. de tennisbanen op tennispark 
Steenbergen. De toplaag m.b.t. de tennisbanen zijn tot op heden niet vervangen. Er is specialistisch onderzoek gedaan naar de onderhoudconditie van 
de toplaag, de conclusie vanuit het onderzoek is dat de theoretische levensduur nog 3-5 jaar zou zijn, derhalve zal de investering worden 
doorgeschoven (maw dat de bestemming gereserveerd blijft).

PvdA B-20243-5 schriftelijk Algemeen: wat zijn de overwegingen om niet te gaan experimenteren met een ruimhartigere 
kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen (momenteel 100% van de bijstandsnorm)? Op welke 
wijze worden 'werkende armen'/ondernemers in financiële malaise hierin gefaciliteerd?

KK WZ Als iemand geen vermogen en onvoldoende betalingscapaciteit heeft, kan de gemeente kwijtschelding (100% van de bijstandsnorm) verlenen. De 
belastingaanslag hoeft dan niet of maar gedeeltelijk betaald te worden. De gemeente Steenbergen volgt het landelijk beleid van Nederlandse 
gemeenten hierop.
Als er tijdelijk onvoldoende geld is en niet in aanmerking voor kwijtschelding komt, dan is er een mogelijkheid om een betalingsregeling afspreken. Die 
regeling kan inhouden dat er meer tijd mogelijk is om de belastingschuld te betalen.

PvdA B-20244-1 schriftelijk Kunt u aangegeven of het uitvoeringsplan 2021 Laaggeletterdheid al gereed is en kunt u hierbij 
tevens aangeven of de voorleesexpres als instrument hierin terugkomt

EP WZ Het uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid is op 21 april 2020 vastgesteld door het college en ter informatie toegestuurd aan de Raad met 
raadsmededeling  BM2001789. De Voorleesexpress is hierin niet expliciet genoemd als instrument; wel zijn welzijns- en vrijwilligerspartners genoemd 
als belangrijke partners in de aanpak.


