
Technische vragen mbt Perspectiefnota 2015-2019 per programma 
 
Bestuur en veiligheid 
Gewoon Lokaal 
1. Integrale handhaving: welke druk / reactie vanuit onze gemeente is er richting de landelijke 

politiek gegaan om de vergoeding voor een door de BOA uitgeschreven boete of proces 
verbaal niet af te schaffen?  
In het besluitvormingstraject is door de VNG, die de belangen van de gemeenten behartigt, 
bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit. 
Wordt het op enige wijze gecompenseerd? Zo nee, welke gevolgen heeft dit voor de BOA 
inzet in onze gemeente? 
Compensatie vindt niet plaats. In het jaarverslag integrale handhaving 2014 is hierover reeds 
opgemerkt dat de inkomsten uit de pv-vergoeding gemiddeld 12% van de handhavingskosten 
van een Boa dekken. De inzet van Boa’s hangt dus niet of slechts zeer ten dele af van het 
ontvangen van een vergoeding. Daarnaast hebben gemeenten een zorgplicht. Het belang en 
de noodzaak om handhavend op te treden tegen misstanden is groot en kan niet zomaar 
beëindigd worden. 

2. Wat is de reden om een gedeelte van de opbrengst reclamebelasting in te zetten om de BOA’s 
te laten controleren op fout parkeren in het centrum van Steenbergen? Hoe wordt dit in de 
overige kernen geregeld? 
Een belangrijk deel van de inzet van de BOA’s is gericht op het controleren van het parkeren 
in de binnenstad van Steenbergen. Omdat deze inzet heeft geleid tot een beter parkeergedrag 
in het centrum, waar de ondernemers ook baat bij hebben, wil het college het gesprek 
aangaan met de ondernemers om een deel (€ 10.000,- van € 50.000,-) in te zetten om de inzet 
van de BOA’s op de controle van het parkeren in de binnenstad op peil te houden. 
In de overige kernen is geen blauwe zone en daarom is de controle daar veel minder intensief. 
 

 
VVD 

1. Bij de visie op samenwerking wordt gespreken over een subsidie die bij de provincie 
aangevraagd kan worden, is deze ondertussen al aangevraagd? 
Hoe groot is het subsidiebedrag?  
De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend. Het subsidiebedrag is maximaal 50%, dus voor 
de gemeente Steenbergen € 18.000,-. 

2. integrale handhaving: de gemeente ontvangt niet langer de vergoeding voor uitgeschreven 
processen verbaal. Heeft het college overwogen om andere middelen in te zetten ? Hierbij 
kijkende naar best-practices van andere gemeenten. Heeft het college bijvoorbeeld de 
mogelijkheden verkend gebruik te maken van: de bestuurlijke boete of de bestuurlijke 
strafbeschikking. Wat is hierin de afweging geweest ?  
Op dit moment is er geen enkele gemeente die gebruik maakt van de bestuurlijke boete. Het is 
denkbaar dat een deel van de gemeenten de bestuurlijke boete zal gaan verkiezen boven de 
bestuurlijke strafbeschikking. Echter, gezien het feit dat gemeenten dan zelf voor de inning en 
bezwaarprocedures zorg moeten gaan dragen en hier ook kosten en inspanning mee gemoeid 
zijn, zal waarschijnlijk slechts een klein deel van de gemeenten deze keuze maken. Daar komt 
bij dat parkeerfeiten (ruim 90% van de uitgeschreven processen-verbaal) niet door middel van 
de bestuurlijke boete geïnd kunnen worden. In samenwerking met de gemeenten Bergen op 
Zoom en Woensdrecht zal dit jaar onderzocht worden of, en zo ja in welke gevallen, er gebruik 
gemaakt zal worden van de bestuurlijke boete. 

3. Ter dekking van de kosten van BOA's wordt 10.000 euro opbrengsten reclamebelasting 
ingezet. Te lezen valt dat de geraamde opbrengsten tot 2015  30.000 euro waren. Maar wat 
zijn de totale kosten van de BOA's ? 
Wij hebben 1,5 FTE in dienst als BOA. De gemiddelde salariskosten (zonder overhead zoals 
huisvesting, ICT, ed) bedragen € 85.000,-. Daarnaast beschikt de BOA over een auto waarvan 
de kosten € 4.500,- per jaar bedragen. Daarnaast huren wij voor 500 uur een BOA in via de 
gemeente Bergen op Zoom. De kosten hiervan bedragen € 30.000,-. Verder zijn er geen 
noemingswaardige kosten. 
 

 
 
 
 



Dienstverlening 
Gewoon Lokaal 

1. Wat is de reden dat er geen budget was opgenomen voor het onderhoud applicaties 
burgerzaken? 
Zoals in de tekst van de perspectiefnota is opgenomen, zijn we abusievelijk vergeten deze 
kosten op te nemen in de begroting 2015.  

2. Beter contact; 
hoe wordt de terugkoppeling en opvolging richting de klant geborgd? 
Wat wordt er tot op heden gedaan om zoveel mogelijk te voorkomen dat er een bezwaar wordt 
ingediend?  
In het kwaliteitshandvest van de gemeente Steenbergen zijn hierover  normen  
opgenomen. In het kader van het project wordt bezien hoe hieraan wordt voldaan en of er 
wijzigingen plaats moeten vinden. 
Op een aantal vakgebieden wordt door middel van intensief overleg met aanvragers dan wel 
potentiële bezwaarmakers geprobeerd bezwaren te voorkomen. In het kader van het project 
Beter Contact wordt gewerkt aan een organisatiebrede werkwijze ter voorkoming van 
bezwaren 

 
VVD 

1. Traject vaststelling identiteit en imago steenbergen. Zijn de kosten voor een extern bureau 
strikt noodzakelijk ? Welke specifieke competenties gaat het college bij een extern bureau 
inhuren, welke niet aanwezig is binnen het college / de eigen organisatie ? 
Vraagstukken omtrent imago en identiteit  vragen in het vakgebied van de communicatie om 
specialistische kennis. In het proces hieromtrent krijg je 1 kans om het ook gelijk goed te doen 
en uit te dragen. Vandaar de keuze voor een extern bureau 

2. Betekent het stopzetten door de leverancier van het huidige KCS en het ontwikkelen van een 
nieuw KCS dat we helemaal opnieuw moeten beginnen?  
Zo ja waarom moet het opnieuw ontwikkeld worden, en wat kost dit extra?  
Nee, we hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen.  
De investering in tijd is niet voor niets geweest: een aantal processen zijn duidelijk beschreven 
en kunnen nu als uitgangspunt voor de nieuw gekozen richting gebruikt worden. 
 

CDA 
1. Hoe worden de doelstellingen gemeten bij het project Beter Contact? 

Met behulp van diverse in gebruik zijnde systemen (telefonie/content managementsysteem 
etc.) wordt informatie gegenereerd omtrent de naleving van de vastgestelde prestatie-
indicatoren (o.a. opgenomen in het kwaliteitshandvest)..   
 

    
Sport en Cultuur 
Gewoon Lokaal 

1. De meermin heeft (waarschijnlijk) €12.000 extra nodig voor het gasverbruik in 2014. Is er 
verschil met Aquadintel in de technische installaties of is er een andere reden dat er geen 
extra kosten zijn voor Aquadintel? 
Er is geen verschil in de technische installaties van zwembad de Aquadintel en de Meermin. 
Er is wel een groot verschil in de oppervlaktes van de baden en het aantal kubieke meters 
water. De Meermin is groter dan de Aquadintel. Ieder jaar treden er grote fluctuaties op in het 
gasverbruik, dit heeft vooral  te maken met de buitentemperatuur in het voorjaar en tijdens de 
zomer. Bij de Meermin zijn deze fluctuaties groter omdat het water, vooral in het grote 
familiebad, sneller afkoelt en omdat er meer water verwarmt moet worden. 
In 2014 is er lager geraamd omdat is geprobeerd om zo optimaal mogelijk gebruik te maken 
van de zonnecollectoren, met name door de nieuwe collectoren die extra zijn aangebracht. 
Uit de afrekening over 2014 bleek dat er veel meer gas was verbruikt dan waarop was 
gehoopt. Dit werd veroorzaakt door het koude voorjaar waardoor de zonnecollectoren een 
geringe bijdrage leverden bij het opwarmen van het  zwembad en derhalve de c.v. ketel 
veelvuldig ingezet moest worden. Hierdoor bleek het noodzakelijk om voor 2015 een bedrag 
van € 12.000,-- bij te ramen. 

2. Wat doen de combinatiefunctionarissen? 
Er zijn drie combinatiefunctionarissen, totaal 2,163 Fte. Eén combinatiefunctionaris is 
werkzaam bij het voortgezet onderwijs, ’t Ravelijn voor 0,4 Fte. Deze combinatiefunctionaris 
organiseert clinics en begeleidt klassen op het  gebied van sport en spel tijdens schooltijd. 



Daarnaast organiseert hij naschoolse activiteiten en betrekt sportverenigingen bij deze 
activiteiten. 
De andere twee combinatiefunctionarissen, 1.763 Fte voeren onderstaande activiteiten uit: 
 
 Bewegingslessen op de basisscholen  
- iedere groep van de basisschool krijgt 3 x per jaar bewegingslessen aangeboden waar  
  attractieve sporten worden geboden (bijvoorbeeld dans, freerunnen, ultimate frisbee en  
  flagfootball). Aandacht wordt gegeven  aan lichamelijke vaardigheden zoals duwen, trekken,  
  diepspringen evenwicht, fairplay en uithoudingsvermogen.  
- Waar nodig ondersteunen de combinatiefunctionarissen de leerkacht in methodiek en het op  
  aantrekkelijke wijze aanbieden van de lessen.   
- Iedere school heeft de keus om van 12 modules, 2 modules te selecteren. De  
  geselecteerde modules worden dan de komende 2 weken op de school gegeven. 
  Dit gebeurt in samenwerking met 12 sportverenigingen.  
- De combinatiefunctionarissen hebben tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een  
  signalerende taak om ontwikkelingsachterstanden op te merken en hierop actie te  
  ondernemen.  
 
Verzorgen van laagdrempelige beweegactiviteiten na schooltijd. 
De combinatiefunctionarissen bieden de volgende activiteiten aan: 
- op even weken op Dinsdag van 16.00 – 17.00 uur in Kruisland; 
- op even weken op Donderdag van 16.00 – 17.00 uur in Nieuw-Vossemeer. 
- De organisatie van naschoolse beweegactiviteiten voor Dinteloord en Steenbergen is in 
ontwikkeling.  
- De naschoolse activiteiten worden aangeboden in samenwerking met sportverenigingen.  
 
Beweegactiviteiten ouderen 
Sinds 1 januari 2015 wordt er door de combinatiefunctionaris 10 uur besteed aan de opzet van 
een beweegprogramma voor 55+ en dementerende ouderen. Dit gebeurt in nadrukkelijke 
samenspraak met Ouderenorganisatie en verpleeghuizen. Op dit moment is geïnventariseerd 
om welke organisaties het gaat en zijn contacten gelegd.  
Gestart wordt met de volgende beweegactiviteiten: 
- de maanden juni tot en met augustus 2015 valpreventie in alle kernen; 
- de maand juli 2015 met de Zomerweek 55+. 
 
Werkzaamheden Regionaal Loket Aangepast sporten (Samenwerkingsverband van 
Steenbergen, Bergen op Zoom en Halderberge) 
Medio januari 2015 is de gemeente Steenbergen begonnen met het opzetten van een loket  
aangepast sporten in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en gemeente  
Halderberge. 
Het eerste kwartaal van dit jaar is gebruikt om een data bank te maken van welke  
sportverenigingen een sportaanbod hebben voor mensen met een lichamelijke beperking of  
een chronische ziekte/aandoening.  
 
Inmiddels is er een website online (www.sportloketwest.nl) waarbij de sportaanbieders per  
gemeente zichtbaar worden voor de cliënten, zodat zij zich daarop in kunnen schrijven.  
Wanneer cliënten hier moeite mee hebben begeleiden de sportcoaches de cliënten naar hun  
gekozen activiteit. De hulpvragen van de particulier worden geregistreerd, zo ook de  
vervolgacties en resultaten 
 

3. Wat is de reden dat idem als vorig jaar hetzelfde bedrag (€68.800) over is en dat dit voor 2015 
in de begroting is opgenomen?  
Het bedrag van € 68.600 is een restant van de toegekende Rijksmiddelen voor de 
Combinatiefuncties in 2011. Voor de periode 2015 tot en met 2018 wordt dit budget jaarlijks 
ingezet (€ 17.150 per jaar) ter dekking van de kosten voor het werkgeverschap bij 
Sportservice Noord-Brabant, uitbreiding uren combinatiefuncties (10 uur beweegactiviteiten 
ouderen), salariskosten combinatiefunctionarissen (Gemeente en Ravelijn) en het  
activiteitenbudget.  

4. Hoe zichtbaar zijn de sportcoaches? M.a.w. hoe wordt deze FTE (hoeveel is dat) ingezet?  
Zie beantwoording vraag 2. 

5. Cultuureducatie op scholen: wat wordt er concreet aangeboden? 



De twee belangrijkste acties waar de komende jaren op wordt ingezet om cultuureducatie op 
de basisscholen te verankeren in het curriculum en om de samenwerking met het culturele 
veld te bevorderen zijn: 
1. De aanstelling/inzet van een cultuurcoach 
2. Een financiële stimuleringsregeling. 
 
1. Inzet van de cultuurcoach. 
De cultuurcoach heeft de taak om scholen actief te ondersteunen in hun programmering voor 
cultuureducatie. In het uitvoeren van deze taak stimuleert de cultuurcoach scholen in 
vraaggericht werken en deskundigheidsbevordering van leerkrachten door: 
- Het opzetten van een web applicatie, waardoor het aanbod voor scholen op het gebied 

van cultuureducatie zichtbaar wordt gemaakt en aanbieders hun activiteiten laagdrempelig 
kunnen aanbieden; 

- Het opstellen van kwaliteitscriteria voor aanbod: waar moet een activiteit aan voldoen 
gekoppeld aan de kerndoelen en culturele vermogens.  

- Het ontwikkelen van nieuwe producten; 
- Het organiseren van o.a. studiemiddagen voor de docenten; 
- Signaleren en mede organiseren van inspiratiebijeenkomsten waar nieuwe trends worden 

besproken op het gebied van cultuureducatie; 
- Het ondersteunen van scholen bij het opstellen van een beleidsplan waarin de school hun 

ambities met betrekking tot cultuureducatie neerschrijven en de hieraan gekoppelde 
uitvoeringsplannen ter realisatie van die ambities. (Zes van de negen basisscholen 
hebben een dergelijk beleidsplan en uitvoeringsprogramma). 

 
2. Een financiële stimuleringsregeling. 
Er is een zogenaamde 50/50 subsidieregeling. Hoe werkt de 50/50 regeling? Scholen 
ontvangen vanuit de het Rijk een bedrag (€10,90, wordt jaarlijks vastgesteld) per leerling om 
aan cultuureducatie te besteden. Daarnaast ontvangt de school ook een bedrag (€4,25 wordt 
jaarlijks geïndexeerd) per leerling specifiek voor culturele vorming. Het bedrag voor culturele 
vorming (€4,25) wordt met de 50/50 regeling verdubbeld door de gemeente wanneer scholen 
actief inzetten op cultuureducatie. In de subsidieregeling kunst en cultuur zijn de exacte 
voorwaarden opgenomen waaraan een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
de 50/50 regeling.  
 

 
Volkspartij 

1. Wat waren de kosten van aanschaf van het programma ‘weet waar je woont’ en uit welk 
budget is dit betaald?  
De kosten voor de onlinegame waren € 15.000. Hiervan is € 13.500 uit het  budget kunst 
en cultuur 2014 gedekt. Daarnaast was er een bedrag van € 1.500 beschikbaar dat door 
het platform kunst en cultuur is opgehaald tijdens de Uitmarkt in 2013. 

2. zijn de kosten van het beheer van 'weet waar je woont'. 
De kosten voor het beheer van ‘Weet waar je woont” bestaan uit het organiseren van de 
jaarlijkse scholenstrijd (quiz), het onderhoud van de vragen (check op bestaande set 
vragen, aanleveren nieuwe vragen, research en redactie tbv van vragen), communicatie 
over het spel (nieuwsbrief, Facebook), aanpassen van  kaarten en gebouwen, hosting 
website.. We begroten dit op € 3.500 per jaar. 

 
VVD 

1. Op bladzijde 25 wordt bij sportaccommodaties gesteld dat de kleedaccommodaties overgaan 
in het 1

e
 kwartaal van 2016, terwijl op blz 28 gesteld wordt dat dit al in de 2

e
 helft van 2015 

gerealiseerd gaat worden, wanneer is deze overdracht? 
Op pagina 25 bij “Continueren Kostenreductie sportaccommodaties is aangeven dat in overleg 
met de buitensportverenigingen gestart wordt met de overdracht van de kleedlokalen. Na de 
zomervakantie 2015 zal hiertoe een advies aan de raad worden voorgelegd. Daarna wordt er 
concreet uitvoering gegeven aan dit besluit een volgt de juridische afhandeling van de 
daadwerkelijke overdracht van de kleedlokalen via het vestigen  van de rechten van opstal. 
Het uitwerken van het raadsbesluit zal doorlopen in het eerste kwartaal van 2016.  
 
 
 



2. Vindt het college een tariefsverhoging bij de zwembaden een bezuiniging? 
Doelstelling is om de gemeentelijke exploitatiekosten voor de zwembaden te verlagen. Dit kan 
door te bezuinigen maar ook door het genereren van meer inkomsten.  
Verhoging van de tarieven betekent meer inkomsten waarmee het exploitatiesaldo gunstig 
wordt  beïnvloed. 

3. Hoe verloopt tot nu toe het traject van overdracht van kleedlokalen en van het onderhoud van 
de sportparken? Is er voldoende draagkracht en de ambitie om mee te werken?  
Geconstateerd mag worden dat de besturen van de buitensportverenigingen op prettige, 
kritische maar constructieve wijze medewerking geven aan het traject van de bezuinigingen 
en om dit tot een goed einde te brengen. 

PvdA 
Bibliotheek  

1. Wat behelst de bezuinigingen op de bibliotheek concreet?  
Bij de vaststelling in van de programmabegroting 2014-2017 is een bezuiniging van 
€100.000,- vastgesteld voor het bibliotheekwerk. De bezuiniging is evenredig verdeeld over 
drie jaar, 2015 t/m 2017. De bibliotheek ligt op schema met de bezuinigen.  
De bezuiniging wordt ingevuld door het bestuur van de bibliotheek. 
 

2. In hoeverre is het college voornemens om vestigingen binnen onze gemeente te sluiten? 
Door de gemeenteraad is een bibliotheekvisie vastgesteld. In die visie is door de gemeente 
Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht, die gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de 
Bibliotheek Markiezaat, de wat/behoeftevraag bepaalt. De visie gaat in op drie thema’s;  
1. ondersteuning van het (lees)onderwijs; 
2. de leescultuur en leesplezier  
3. mediawijsheid.  
 
De bibliotheek is in de basis zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop (hoe) zij invulling en 
uitvoer geeft aan de thema’s. Met de bibliotheek is besproken dat zij in beeld brengen wat de 
gevolgen zijn van enerzijds de bezuinigingsopgaaf voor de komende jaren, anderzijds de 
gewijzigde Wetgeving met betrekking tot het stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen welke 
op 1 januari 2015 is ingegaan. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven wat de 
consequenties zijn voor de (individuele) vestigingen. De verwachting is dat hierover in juli 
2016 meer duidelijkheid bestaat. 
 

3.  Wat wordt er verstaan onder een passend bibliotheekvoorzieningenniveau (p. 26 
perspectiefnota)? 
Met in actneming van de bezuinigingsopgaaf, de nieuwe wetgeving met betrekking tot het 
stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en een door de bibliotheek gesignaleerde 
veranderende vraag van haar klanten, worden in 2016 de uitgangspunten bepaald voor een bij 
de gemeente Steenbergen passend bibliotheekvoorzieningen. Hierbij werken wij samen met 
de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Op dit moment is de vastgestelde visie voor 
het bibliotheekwerk de leidraad. 
 
 

4. Gaat het hier om een nieuwe bezuiniging of een bezuinigingsprogramma van het vorige 
college? 
De bezuinigingen volgen uit de in november 2013 vastgestelde programmabegroting 2014-
2017.  

 
 
CDA 

1. het bestaande beleid wordt bijgesteld. Voor 2016 een bedrag van 81.469 euro, voor 2017 een 
bedrag van 100.682 euro, enz. Graag ee specificatie van de bijstelling.  
In 2015 betreft de bijstelling van € 81.469,- met name de hogere onderhoudskosten voor het 
kunstgras en het extra budget voor de combinatiefunctionarissen van € 68.000,- vanuit 2014. 
In 2016 betreft de bijstelling van € 100.682,- de hogere onderhoudskosten voor de 
kunstgrasvelden ad € 55.000,- en de bijstelling op de bezuiniging buitensportaccommodaties 
ad € 43.000,- en verdere enkele kleine aanpassingen.   
 
 

 



WMO en Jeugd 
Gewoon Lokaal 

1. Extra subsidie peuterspeelzalen: is de ouderbijdrage inmiddels aangepast?  
de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen past de ouderbijdrage aan met ingang van  
1 september 2015. 

2. Transitie jeugdzorg: zijn de juiste aantallen die vallen onder de verantwoording van onze 
gemeente inmiddels bekend? 

3. Wat mag het kosten; 
Antwoord op vraag 2 en 3: De transitie is op 1 januari gerealiseerd, de transformatie moet in 
2017 grotendeels gerealiseerd zijn. 2015 is een overgangsjaar tussen het oude en het nieuwe 
jeugdzorgstelsel. De recente cijfers (marap 1e kwartaal 2015) geven een beeld over de inzet 
tot op heden. Deze cijfers zijn nog niet compleet en geven nog onvoldoende inzicht in het 
gebruik om daar nu al conclusies aan te kunnen verbinden.  Het is nog niet mogelijk om op dit 
moment exacte cijfers van de gespecialiseerde zorg voor de gemeente Steenbergen te 
leveren, doordat er nog met twee meetsystemen wordt gewerkt. Er wordt op dit moment door 
het ZIIT en de aanbieders hard gewerkt om de cijfers van alle aanbieders op de juiste manier 
te ontvangen zodat het beeld na het tweede en derde kwartaal steeds beter inzicht geeft in het 
gebruik en daadwerkelijk conclusies te trekken over de werking van het jeugdzorgstelsel. 
 

4. Voorschoolse voorzieningen: welke zijn dit? 
Voorschoolse voorzieningen zijn de vestigingen voor: 
- Peuterspeelzaalwerk : Pippi, Op ‘t Podium en Nieuwe Veste in Steenbergen, Blozekriekske  
     in Nieuw-Vossemeer, De Dobbelsteen en Jip en Janneke in  
     Dinteloord, Hummeltje in Kruisland.  
- Kinderopvang   : Zo in Siemburg in Kruisland, Zo in de Watertoren, Zo Buiten de  
     Veste, Zo Nieuwe Veste in Steenbergen, Zo Westgroeneweg in  
     Dinteloord en Levenslust in Nieuw-Vossemeer.  
Op de voorzieningen voor het peuterspeelzaalwerk wordt voorschoolse educatie aangeboden. 

5. Algemene bezuiniging op GROGZ – waar staat deze afkorting voor?  
De afkorting GROGZ staat voor Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg. 
Dit is de GR GGD West-Brabant geworden 

 
VVD 

1. Is de aanbesteding KCV een regionale aanbesteding en verloopt deze via RWB? 
Ja. Dit een regionale aanbesteding die door het RWB wordt uitgevoerd vanwege de 
complexiteit en het kostenverhogend aspect indien je dit als gemeente individueel wilt 
uitvoeren. 

PvdA 
1. Waarom is er een onderbesteding in de jeugdzorg in de gemeente Steenbergen?  
2.  Waar bestaat deze onderbesteding in de jeugdzorg uit in de gemeente Steenbergen? 
3. Hoe denkt het college deze onderbesteding in de jeugdzorg in de toekomst te voorkomen? 

Antwoord op vraag 1 tm 3: De transitie is op 1 januari gerealiseerd, de transformatie moet in 
2017 grotendeels gerealiseerd zijn. 2015 is een overgangsjaar tussen het oude en het nieuwe 
jeugdzorgstelsel. De recente cijfers (marap 1e kwartaal 2015) geven een beeld over de inzet 
tot op heden. Deze cijfers zijn nog niet compleet en geven nog onvoldoende inzicht in het 
gebruik om daar nu al conclusies aan te kunnen verbinden.  Het is nog niet mogelijk om op dit 
moment exacte cijfers van de gespecialiseerde zorg voor de gemeente Steenbergen te 
leveren, doordat er nog met twee meetsystemen wordt gewerkt. Er wordt op dit moment door 
het ZIIT en de aanbieders hard gewerkt om de cijfers van alle aanbieders op de juiste manier 
te ontvangen zodat het beeld na het tweede en derde kwartaal steeds beter inzicht geeft in het 
gebruik en daadwerkelijk conclusies te trekken over de werking van het jeugdzorgstelsel. 

 
Recreatie, Economie en Participatie 
VVD 

In het programma Recreatie, Economie en Participatie wordt op de begroting 2015 bij 
bijstelling bestaand beleid -/- € 96450 opgevoerd, hoe komt dit bedrag tot stand ? 
De bijstelling recreatie in 2015 betreft met name een drietal niet afgewikkelde zaken uit 
voorgaande jaren € 123.700,- welke gedekt worden uit daarvoor gevormde reserves. Voor een 
nadere toelichting op de projecten zie pag 41 en 42. Daarnaast wordt het budget van de 
jachthaven Steenbergen € 32.300,- positief bijgesteld. Voor toelichting zie pag 41. 

2. Hoe hoog is de verkoopprijs van de bouwgrond op Reinierpolder ? 



De prijs ligt tussen de € 90,- en € 125 ,- excl. Btw per m².  Dit afhankelijk  van de ligging 
waarbij de zichtlokaties de hoogste prijs hebben. 

3. Wat wordt er precies bedoeld met Het Nieuwe Winkelen?  
Voorheen zochten consumenten het winkelcentrum op wanneer er (informatie-) behoefte was 
naar bepaalde producten. De detailhandel voorzag in de vraag naar producten en de behoefte 
naar de informatie/advies hierover. Meermaals was een winkelmiddag wekelijks hiervoor 
ingepland. Bij de consument veranderen de wensen en eisen. Ze willen op elk moment van de 
dag de mogelijkheid hebben om producten te kunnen kopen. Daarnaast zijn ze door sociale 
media, fora en reviewsites beter geïnformeerd dan voorheen en start bijna iedere shopping trip 
online. Het goed gebruik maken van de oude als de nieuwe vormen van winkelen is ‘Het 
Nieuwe Winkelen’. 

4. Er wordt eenmalig € 35000,- uitgetrokken voor recreatie en toerisme, wat wordt hierbij het 
totale bestedingstempo want er staat nog €70000,- open van investeringsprogramma’s uit 
2012 en 2013?  
Het bedrag van € 70.000,- betreft de gemeentelijke bijdrage aan het herstel van Fort Henricus. 
Naast een bijdrage aan het algehele herstel van het Fort wordt uit deze bijdrage het 
uitzichtspunt (mede) gerealiseerd. Deze gemeentelijke bijdrage ligt vast in het 
investeringsprogramma West Brabantse Waterlinie binnen het programma Landschappen van 
Allure en maakt onderdeel uit van de totale financieringsconstructie van dit project.  
 

5. Groot onderhoud haven kanaal Dinteloord. Hoeveel draagt het Waterschap bij aan de kosten?  
Het havenkanaal is in eigendom van de gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor het op diepte 
houden van het kanaal en de havenkom. De kosten voor het baggeren en ontvangen van de 
specie komen dan ook geheel voor rekening van de gemeente. Aangezien het waterschap in 
Dinteloord in het najaar ook een aantal watergangen gaat baggeren hebben we hen gevraagd 
om ook het havenkanaal mee te nemen in de werkzaamheden. De metingen e.d. worden door 
het waterschap uitgevoerd maar de kosten hiervoor worden door de gemeente gedragen.  
 

6. Mbt de gebiedsontwikkeling Waterpoort staat er in de tekst dat het eerste resultaat al geboekt 
is nl de dat de minister heeft besloten tot verzilting van het Krammer Volkerak, er wordt 
vervolgens gesteld dat de zoetwatervoorziening sterk verbeterd wordt. Moet hier niet vermeld 
worden dat alvorens tot verzilting wordt overgegaan de zoetwatervoorziening op orde dient te 
zijn?  
Alle partijen van Waterpoort hebben van begin af aan het standpunt ingenomen: Eerst het zoet 
dan het zout. 
Dus: Zonder goede zoetwatervoorziening geen verzilting. 

PvdA 
In het programma Recreatie, Economie en Participatie blijft in 2015 geld over.  

1. Wat is hiervan de oorzaak? 
Het saldo van het programma Recreatie, Economie en participatie is in 2015 € 2.419.800,- 
negatief en in 2016 € 2.659.800,- negatief. 
De bijstellingen in 2015 zijn inderdaad positief, vanwege de verwerking van de begroting 2015 
van de WVS (€ 90.260,- positief). Daarnaast heeft er nog een positieve bijstelling op het 
budget van de haven Steenbergen plaatsgevonden (voor een nadere toelichting zie pag 41). 

2. Hoe denkt het college dit in de toekomst te voorkomen?  
Bijstelling op een programma kunnen gedurende het jaar positief of negatief uitvallen. Ons 
streven is erop gericht om het collegeprogramma volledig uit te voeren en alleen de 
noodzakelijke bijstellingen door te voeren. Dit kan per programma zowel positief als negatief 
uitvallen waarbij wij wel het totaal saldo van de begroting in de gaten blijven houden.   
Agro Food Cluster  

3. Wat valt er onder de 18.000 euro nadelig voor het AFC? 
Voor 2016 is er een eenmalige post van € 15.000,- opgenomen voor adviezen van derden. 

4.  Gaat het hierom een structureel nadeel?  
Nee, het is een eenmalig budget voor 2016. 

5. Hoe denkt het college dit nadelig resultaat in de toekomst te voorkomen?  
De externe adviesaanvraag is in volgende jaren niet nodig. 

Ommetjes  
6. Waarom bezuinigt het college op de ommetjes terwijl men een recreatief karakter wil uitstralen 

met behulp van het Landschap van Allure en Waterpoort?  
Bij de begroting 2014 heeft de gemeenteraad een bezuinigingspakket vastgesteld. Een van de 
bezuinigingen was dat het onderhoud aan de ommetjes (mede) door derden zou gebeuren en 



dat er daardoor € 12.500,- bezuinigd zou worden op de gemeentelijke inzet voor het 
onderhoud van de ommetjes. 

7. Wat zijn de overwegingen van het college om te snijden in de ommetjes?  
Het college voert slechts het bezuinigingspakket uit dat door uw raad is vastgesteld. 
 
Algemene bezuiniging ISD  
8. Hoe gaat het college de eerder verwachte bezuiniging op de ISD nu realiseren? 

Voor de ISD is een bezuiniging ingerekend, dit is een moeilijke opgave omdat de bijdrage 
ook nog eens afhankelijk is van het aantal cliënten op een bepaalde datum. De bijdrage 
bedraagt namelijk het aantal cliënten per gemeente uitgedrukt in een percentage van het 
totaal.  Deze formatie van de ISD  is in de Businesscase gebaseerd op gemiddeld 1481 
klanten. De ISD heeft momenteel ruim 2400 klanten duidelijk mag zijn dat uit deze cijfers 
blijkt dat de taakstelling de capaciteit binnen de ISD onder druk zet en een bezuiniging 
momenteel  niet haalbaar is. 

9. Wat doet het college om het aantal toegenomen bijstandsgerechtigden terug te 
dringen? 

De primaire doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen 
feitelijk te laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en moeten de inspanningen van 
de gemeenten gericht zijn op het “arbeidsfit maken” van de werkzoekenden. De 
doelstelling is om in de werkomgeving van de WVS-groep om te vormen tot een 
“ontwikkelbedrijf” voor alle doelgroepen. 
 Het werkgebied van de WVS-groep omvat twee sub-regio’s van de arbeidsmarktregio 
West- Brabant, zodat sprake is van twee zogenaamde Multi Disciplinaire Teams (MDT’s). 
In deze MDT’s stemmen de werkpleinen, het UWV en de WVS-groep vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt af. Om de samenwerking tussen deze twee MDT’s effectief te laten zijn, 
is een werkgroep gestart met de opdracht om deze MDT’s met elkaar te verbinden. 
Hierdoor komt ook de relatie met het brede accountmanagement binnen de WVS-groep 
beter tot zijn recht en worden de kansen op banen en werk maximaal met elkaar 
verbonden.  
 
 De betrokkenheid van werkgevers bij de uitvoering van de werkgeversdienstverlening 
wordt als een belangrijke randvoorwaarde gezien om tot een succesvolle implementatie 
van de Participatiewet te komen. Voor de vormgeving van deze betrokkenheid is het van 
belang te onderkennen dat in West-Brabant sprake is van een sterk versnipperde opbouw 
van het bedrijfsleven, waarbij naast zeer vele (erg) kleine bedrijven sprake is van een 
relatief beperkt aantal grote werkgevers. De grote(re) werkgevers zijn goed 
georganiseerd, terwijl de organisatiegraad van de kleine bedrijven laag is. De komende 
maanden wordt ingezet om via de organisatiegraad van de grote(re) werkgevers te  
komen tot een grotere betrokkenheid en tot het realiseren van meer 
plaatsingsmogelijkheden. Zo lopen momenteel in samenwerking met de BZW initiatieven 
om op de schaal van de hele arbeidsmarktregio te komen tot het stimuleren en uitdragen 
van “best practices” en het inrichten van expertiseplatforms, waarin ondernemers kennis 
en ervaring uitwisselen over het plaatsen van en werken met mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.  Op deze manier zal het beginsel “Voor en door ondernemers” ingevuld 
gaan worden. De betrokkenheid van de kleine werkgevers zal nadrukkelijk gaan lopen via 
de lokale lijnen, die aansluiten op het huidige accountmanagement van de WVS-groep. 
Op deze wijze wordt geprobeerd op lokale schaal de verbinding tot stand te brengen en 
indien nodig ook met de MDT’s te schakelen. 

10. Wat is de visie van de gemeente Steenbergen op het bevorderen van de 
werkgelegenheid?  

In de economische visie van de gemeente, vastgesteld in april 2015, is werkgelegenheid & 
arbeidsmarkt een hoofdthema. Onderdeel van de visie is dat de gemeente actief mee 
werkt aan het versterken en groei van de werkgelegenheid. Het goed benutten en 
uitdragen van de uitbreiding  van het bedrijventerrein Reinierpolder, het helpen 
ontwikkelen van de nieuwe economie Biobased Economy en investeren in de recreatieve 
en toeristische potentie van Steenbergen zijn drie kernpunten die aanjagers zijn van de 
groei en versterking van de arbeidsmarkt. Daarbij wordt de participatiewet aangegrepen 
om een actieve werkgeversbenadering te hanteren. De gemeente zal proactief nieuwe 
vestigers worden gewezen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het effectief 
samenwerken met ondernemers(-verenigingen), overheidspartners en andere instanties is 
daarbij een belangrijke factor tot succes. 



 
11. Hoe denkt het college deze visie in de praktijk te brengen? 

Met de visie op werkgelegenheid & arbeidsmarkt is naar onze mening een actie gerichte 
visie opgezet. Concrete actiepunten ter uitvoering zullen worden meegenomen in het 
economisch actieprogramma. Na de vaststelling van de economische visie zijn we direct 
gestart met het uitwerken van het actieprogramma. Het programma zal net als de visie 
integraal worden opgesteld. De vaststelling van het economische actieprogramma is 
gepland voor september 2015. 

12. Welke middelen denkt het college nodig te hebben om deze visie uit te voeren? 
Eventuele middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de economische visie en 
actieprogramma worden meegenomen bij het opstellen van het actieprogramma. 
De gewenste middelen voor het versterken en groei van de werkgelegenheid binnen de 
gemeente kunnen worden geraamd wanneer de actiepunten op dit thema zijn opgesteld. 
De vaststelling van het economische actieprogramma is gepland voor september 2015. 
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Oprichten van een “ontwikkelbedrijf” voor alle doelgroepen.  
1 bestuursopdracht, die moet onderzoeken welke rol en vorm WVS-groep mogelijk kan 

vervullen in verband met de  Participatiewet? 
De gemeente Steenbergen is  met ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor Wsw, Wwb en Wajong (oude titulatuur), hetgeen doelgroepen zijn 
die in de regel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en baat hebben bij een leer-
werkbedrijf (ontwikkelbedrijf).  
Een bedrijf  waar zij arbeidsritme kunnen opdoen en arbeidsvaardigheden (verder) kunnen 
ontwikkelen. Uit cijfers die het ministerie hanteert, blijkt bovendien dat het aantal mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt de komende jaren zal toenemen met ruim 10% tot 
2025.   
De omvorming van de WVS-groep tot een leer/werk-bedrijf waarin de mensontwikkeling 
centraal staat, doet recht aan de bestuurlijke uitgangspunten  en sluit ook aan op de 
doelstelling van de Participatiewet. 

2 Of is het de bedoeling dat er een bedrijf naast een bedrijf opgericht gaat worden? 
Nee, absoluut niet er zal geen sprake zijn van een bedrijf naast een bedrijf of andere 
dubbelingen in de keten. De WVS-groep zal worden geherstructureerd tot een bedrijf waar 
men mensen met arbeidsvermogen gaat toeleiden tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur 
laten functioneren bij reguliere werkgevers. Indien dit (nog) niet mogelijk is hen maximaal 
laten participeren in de samenleving door middel van activiteiten met een maatschappelijk 
nut. 

 
Milieu en Ruimtelijke Ordening 
 
Beheer Openbare Ruimte 
VVD 

1. In de tekst missen we een passage  over de ontwikkeling van breedband in het 
buitengebied, kan deze alsnog opgenomen worden?  
Ons voorstel is om de tekst bij de begroting te actualiseren.  

2. Is de gemeente zich bewust van haar veranderende rol in de aanleg van breedband in het 
buitengebied? 
Wij zien geen rolverandering. De aanleg van en investering/financiering van breedband is 
geheel aan de markt. De rol van de gemeente is en blijft faciliterend 

3. Wat kan de gemeente aan de ontwikkeling van breedband bijdragen nu er zich reeds twee 
partijen aangemeld hebben voor de ontwikkeling van breedband in het buitengebied? 
In zijn algemeenheid zit de gemeente dan nog steeds in haar faciliterende rol. Er hebben 
zich nu twee partijen aangemeld die opteren om gebruik te maken van het Brabantse 
Breedbandfonds. De BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij), die de regeling voor 
de provincie uitvoert. geeft de partijen tot eind september de gelegenheid om hun bod aan 
te vullen en te specificeren. Een onderdeel van die aanvulling is dat de gemeente (binnen 
wiens grondgebied breedband wordt aangelegd) steun verleent aan het initiatief. Wij zien 
dit als een middel om partijen te stimuleren om zoveel mogelijk adressen aan te sluiten 

PvdA 
1. Hoe kijkt het college aan tegen de huidige stand van zaken rondom het openbaar groen?  



Momenteel is gestart met een traject waarin de situatie van het openbaar groen qua 
aanleg en beheer in beeld wordt gebracht.  
De gemeente Steenbergen beschikt over een groen raamwerk met potentie echter dient 
het qua beheer toekomstbestendig gemaakt te worden. Daarnaast is er behoefte aan een 
beeld van waar men nu staat in vergelijking met het groenplan 2009. Aan de hand hiervan 
dienen keuzes gemaakt te worden qua niveau in aanleg en beheer  binnen de 
acceptabele mogelijkheden.  
 

2. Welke beeldkwaliteit streeft de gemeente Steenbergen na op het gebied van de openbare 
ruimte? 
Het plan van aanpak Onderhoud openbare ruimte bevat een aantal trajecten waaruit naar 
voren gaat komen welke beeldkwaliteit we in de gemeente Steenbergen kunnen 
realiseren op het gebied van de openbare ruimte qua aanleg als in het beheer. Deze 
beeldkwaliteit is afhankelijk van de mogelijkheden zowel financieel als toekomstige 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van burgerparticipatie en onkruidbestrijding. 
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Gladheidbestrijding. 
1. Wat zijn de criteria om te besluiten wel of niet strooien? 

Wij werken als gemeente intensief samen met de Provincie Noord Brabant. De 
Gladheidcoördinator van de Provincie wordt geïnformeerd door een weerbureau als er 
gladheid verwacht wordt . Vervolgens wordt aan de hand van een gladheidsmeldsysteem 
met diverse meetpunten in Brabant besloten of, en zo ja hoe laat en met welke middelen 
wordt gestrooid. Onze gemeente wordt daarvan onmiddellijk in kennis gesteld waarna 
intern bij ons het gladheidsprotocol in werking wordt gesteld volgens de routes in het 
gladheidsbestrijdingsplan. Bij het vaststellen van stooiroutes is gelet op de volgende 
punten: 
- Burgers mogen nooit op eenzelfde weg van een gestrooid gedeelte op een ongestrooid   
gedeelte komen. Er worden daarom met andere gladheidsbestrijders afspraken gemaakt   
over logische stopplaatsen. Dit zijn meestal niet de gemeentegrenzen, maar grote 
kruispunten.  
- Een strooiactie moet voldoen aan de eis dat de gladheid binnen 3 uur is bestreden. 
- Op grond van ligging en verkeersfunctie wordt prioriteit gegeven aan de verschillende 
wegen, te weten: doorgaande wegen, busroutes, wijkontsluitende wegen, fietspaden 
en kwetsbare locaties, zoals bejaardenhuizen.  
 
Bij aanhoudende gladheid kunnen de overige wegen worden aangepakt. In principe 
worden deze werkzaamheden alleen tijdens de normale uren uitgevoerd. 
 

 
Financiën  
Gewoon Lokaal 

1. Inhuur interne controle: voor welke processen is deze inhuur nodig? Wat is de relatie met 
de aangescherpte eisen voor de accountants controle?  
De externe inhuur was om 2 redenen noodzakelijk: 
 In 2014 moest er op  2 verantwoordingen voor de IDOP-subsidie een afzonderlijke 

controleverklaring worden afgegeven. De interne controle daarvan heeft door de 
strikte eisen van de accountant veel tijd gekost. 

 Voor de jaarrekeningcontrole was daardoor minder tijd beschikbaar. Dit in combinatie 
met de aangescherpte eisen van de accountant maakte dat externe inhuur 
noodzakelijk was. Er is ingehuurd voor de processen huren en pachten, treasury, 
leerlingenvervoer en SiSa. Daarnaast voor de rapportages voor alle processen en de 
overall rapportage, alsmede voor twee procesbeschrijvingen (personeel en inkoop). 

 
VVD 

1. Uit welke onderdelen bestaat de post saldo kostenplaatsen? 
De gemeentelijke administratie kent verschillende kostenplaatsen. Dit betreffen met name 
de kosten van huisvesting, ICT en de diverse afdelingen. Deze kosten worden (soms) 
onderling  doorbelast en uiteindelijk worden deze kosten doorbelast naar de verschillende 
producten binnen de 8 programma’s die wij kennen. 



Als er bijstellingen op deze kostenplaatsen komen, komen deze gedurende het jaar op de 
post saldo kostenplaatsen binnen het programma financiering. 
De belangrijkste bijstellingen op de begroting 2015 zijn toegelicht op de pag 67  (vanaf de 
post salariskosten) en 68. 
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Vervanging MS office2007 
1. Waarom zelf een pakket aanschaffen?  

Er is nog niet vastgesteld dat we daadwerkelijk tot aanschaf ‘in eigendom’  overgaan. 
2. is het mogelijk om een contract af te sluiten voor beheer en onderhoud (zeg maar een 

lease constructie) waardoor, mochten er nieuwere/betere programma's komen, de 
gemeente automatisch meegaat?  

3. Waarom niet gekozen voor een cloud oplossing? 
Zoals in de vraagstelling aangegeven wordt, zijn er tegenwoordige meerdere 
mogelijkheden. 
De beoogde opvolger van MS Office 2007 is op dit moment Office365. Deze kan zowel ‘in 
huis (in eigendom)’ draaien of als SaaS-oplossing (Software as a Service ofwel 
cloudoplossing) waarbij gehuurd/geleased wordt (afhankelijk van de keuzes).  
De daadwerkelijk te implementeren keuze is van vele factoren afhankelijk: 

 Technische mogelijkheden (denk hierbij ook aan de koppelingen/integratie met 
andere applicaties) 

 Kosten  
 Ervaringen van andere gemeenten (Bergen op Zoom en Roosendaal zijn aan het 

proefdraaien met Office 365, dit wordt zeker gevolgd). 
 

CDA 
1. Kunt u aangeven wie er op dit ogenblik gebruik maken van de wachtgeldregeling en welke 

inspanningen zijn er door de gemeente geleverd om de mensen weer aan werk te helpen?  
 Er ontvangen op dit moment 5 personen een wachtgelduitkering van de gemeente. Via 

externe bureaus loopt er voor deze personen een planmatig begeleidings- en 
ondersteuningstraject. 

 


