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3Voorwoord

Voorwoord
In mijn functie als burgemeester van Steenbergen is dit de eerste begroting die ik, samen met de
collegeleden, aanbied aan de gemeenteraad. Ik ben er daarom ook trots op dat we een sluitende
(meerjaren) begroting voor kunnen leggen. 2017 is het laatste volledige jaar van het huidige college.
Dit betekent dat wij dit jaar ons collegeprogramma afronden en het doet mij goed te kunnen melden
dat wij op schema liggen met alle voorgenomen activiteiten.
Mede dankzij de Algemene uitkering, waarbij de cijfers uit de septembercirculaire zijn verwerkt,
loopt het positieve resultaat van de begroting naar 2020 op tot € 548.000,-. Hierbij moeten we wel
een kanttekening plaatsen. De Algemene uitkering groeit of daalt met de uitgaven van het Rijk. Het
huidige kabinet zet in op economische groei en daardoor is de uitkering aan gemeenten hoger.
Omdat er in 2017 een nieuw kabinet komt, hebben we geen zekerheid dat we deze mooie cijfers
ook in 2019/2020 kunnen behouden.
Voor onze inwoners betekent dit positieve resultaat dat diverse publieke voorzieningen op het
huidige niveau gehandhaafd kunnen blijven. Het biedt de gemeente ook de mogelijkheid de
geplande projecten, ten behoeve van onze inwoners, uit te voeren. De extra financiële ruimte biedt
ons ook de mogelijkheid extra middelen in te zetten in het sociaal domein als de budgetten niet
toereikend mochten blijken te zijn.

Wat wellicht opvalt bij het lezen van deze begroting, is dat de benaming van enkele posten in de
begroting is veranderd. Dit komt doordat de wettelijke regeling Besluit, Begroting en Verantwoording
gemeenten en provincies (BBV) is gewijzigd. Voor de begroting van 2017 zijn drie belangrijke
wijzigingen doorgevoerd: het op andere wijze verantwoorden van de overhead, een verplichte
landelijke lijst met taakvelden en een wijziging in het doorberekenen van de rente. Deze wijzigingen
leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en vergelijkbaarheid.

De afgelopen jaren zijn nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte opgesteld en daar geven
wij uitvoering aan in het komende jaar. Ook in de transformatie van het sociaal domein, het
vervlechten van de drie decentralisaties Jeugd, WMO en Participatie, zal de gemeente in 2017 veel
energie steken. Hier staan we niet alleen voor. Goed gestalte geven aan de transformatie doen wij
met onze partners op de Brabantse Wal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. De gemeenten op de
Brabantse Wal trekken niet alleen in de transformatie van het sociaal domein samen op. Ook in
het kader van (veer)krachtig bestuur werken we samen aan een visie voor nadere samenwerking
tussen de drie gemeenten in de toekomst.

Ik ben blij dat het college de begroting voor 2017 op deze manier kan aanbieden. Ik ben er dan ook
van overtuigd dat wij hier het laatste volledige jaar van het huidige college goed kunnen afronden.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
R.P. (Ruud) van den Belt, MBA,
burgemeester
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6 Inleiding

Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Met het oog op een meer transparante informatievoorziening rondom begroting en verantwoording
is in 2004 een algehele vernieuwing van het stelsel doorgevoerd. Vanwege de eigenheid van
gemeenten en provincies en de daarbij in de praktijk gerezen onduidelijkheid over welke regels uit
het Burgerlijk Wetboek wel en niet van toepassing zijn, waren aanleiding om een eigen regeling
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vast te stellen.
In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie onder leiding van Stef Depla een
rapport uitgebracht over de vernieuwing van het BBV. Voor de uitwerking van de adviezen is
een stuurgroep met verschillende werkgroepen ingesteld. Hieruit zijn de wijzigingen in het BBV
voortgekomen. In maart 2016 zijn de wijzigingen in het Staatsblad gepubliceerd. Daarna zijn
door de commissie BBV voor verschillende onderdelen nadere notities/richtlijnen uitgebracht. De
belangrijkste wijzigingen zijn:

• Uitvoeringsinformatie
Het doel is: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid.
Het ministerie heeft een lijst van verplichte taakvelden vastgesteld. Gemeenten moeten deze in hun
programma's of in een bijlage opnemen in de begroting. Wij hebben ervoor gekozen om de lijst
met taakvelden integraal over te nemen. De nieuwe taakvelden komen grotendeels overeen met de
beleidsvelden die wij voorheen als onderverdeling bij de programma's hadden opgenomen. Hier en
daar zult u een nieuwe benaming aantreffen.
Doordat alle gemeenten dezelfde taakvelden kennen, wordt de onderlinge vergelijkbaarheid beter.
Daarnaast krijgt het CBS betrouwbaardere informatie.

• Beleidsindicatoren
Het doel is: vergroten van mogelijkheden om beleidsprestaties op een bepaald taakveld met andere
overheden te vergelijken.
Het ministerie heeft een basisset van beleidsindicatoren vastgesteld, die gemeenten in hun
programma's moeten opnemen. KING ontsluit de waardes van de indicatoren voor alle gemeenten.
We hebben de basisindicatoren bij de programma's opgenomen. Wanneer er nog een waarde uit
2012 of 2014 staat vermeld, betekent dit dat er nog geen recentere waarde door KING beschikbaar
is gesteld.

• Overhead
Het doel is: de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead
voor de gehele organisatie en meer zeggenschap over deze kosten.
Bij het programma bestuur is het nieuwe taakveld 'Overhead' opgenomen. Hieronder vallen de
kosten van: financiën, DIV, P&O, I&A, juridische zaken, bestuursondersteuning, huisvesting en de
leidinggevenden.
De kosten van overhead mogen nog worden toegerekend bij het vaststellen van tarieven (zoals
afvalstoffen- en rioolheffing), voorzieningen (o.a. wegen), grondexploitaties en investeringen. Voor
deze doorberekening is een overheadpercentage voor de binnendienst en een apart tarief voor de
buitendienst. De methodiek van de berekening dient vastgelegd te worden in de verordening art 212
die u later dit jaar zal worden aangeboden.

• Verbonden partijen
Het doel is: de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van programma's en daarmee
gepaard gaande risico's voor de raad goed in beeld te brengen, zodat eea goed beoordeeld kan
worden.
Per programma dient te worden opgenomen welke doelstelling door verbonden partijen wordt
gerealiseerd. Tevens dienen mogelijke risico's in beeld te worden gebracht.
Deze wijziging is vanaf 2018 verplicht. Wij hebben deze wijziging dan ook nog niet in de begroting
2017 verwerkt. Wel hebben we in de paragraaf verbonden partijen, conform de door uw raad
vastgestelde nota verbonden partijen, de beleids- en financiële uitgangspunten voor de verbonden
partijen voor de begroting 2018 opgenomen.
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• Rente
Het doel is: alleen nog de werkelijke rentelasten op te nemen in de begroting.
De gemeente Steenbergen heeft geen rentekosten. Wij mogen dan ook geen rentekosten meer
doorberekenen aan tarieven zoals de riool- en afvalstoffenheffing. Hierdoor komen de inkomsten in
2017 € 324.000,- lager uit.

• Overig
Grondexploitaties: wanneer er gronden worden verkocht vanuit de grondexploitaties mogen wij
vanaf 2017 de bijdrage natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen niet gelijk meer storten in de
reserve ruimtelijke ontwikkeling. Dit mag pas bij het afsluiten van de grondexploitatie.
EMU saldo: het ministerie wil dat er bij gemeenten meer belangstelling komt voor het EMU-saldo.
Naast de berekening van het EMU-saldo dient de gemeente ook een geprognotiseerde balans op te
nemen in de begroting.
Investeringen maatschappelijk nut: vanaf 2017 moet op deze investeringen worden afgeschreven.
Voorheen mocht bijv een recontractie van een weg in één keer t.l.v. de begroting worden gebracht.

Ontwikkelingen en inzet middelen Sociaal Domein
Het sociaal domein is enorm in beweging. Sinds de invoering van de transities per 1 januari
2015 zijn er vele ontwikkelingen geweest en is er veel werk verzet. Wij hebben de klanten zo
goed als mogelijk begeleid en vanuit de insteek dat niemand tussen wal en schip terecht mag
komen, heeft onze integrale toegang veel mensen van enige vorm van ondersteuning voorzien.
In onze integrale toegang wordt nadrukkelijk samengewerkt door een groot aantal partijen. Ook
op beleidsmatig niveau is er een nauwe samenwerking op de Brabantse Wal, in de vorm van een
netwerksamenwerking.
De komst van de transities bracht ook grote financiële risico's met zich mee. Wij wisten, dat er
stevig bezuinigd werd door de rijksoverheid op de budgetten die wij ontvingen en dat de doelgroep
die met deze transities mee kwam niet volledig in beeld was. Inmiddels zijn wij ruim anderhalf jaar
verder en krijgen wij meer en meer grip op de werkzaamheden die dit met zich meebrengt.
Bij de perspectiefnota hebben wij voorgesteld om nog een extra uitgavenpost op te nemen van
€ 200.000,- vanwege de onzekerheden in het sociaal domein. Deze post hebben we niet meer
opgenomen in de begroting 2017. De contracten voor WMO voor 2017 en volgende jaren zijn
inmiddels opnieuw afgesloten. De kosten voor WMO begeleiding nemen hierdoor met € 274.800,-
toe. Voor jeugd wordt eind september nog regionaal overleg gevoerd over de begrotingcijfers
2017. Op basis van de ons ter beschikking staande gegevens hebben wij de (voorlopige) cijfers
opgenomen. Hierdoor komen de kosten voor jeugd € 61.600,- hoger uit. Op basis van de uitgaven
2015 en 2016 zijn er enkele budgetten bijgesteld waaronder cliëntondersteuning en het budget voor
de transformatie. Dit levert in totaal een voordeel op van € 170.000,-.
In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens
geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering sociaal domein. Bij de
budgettoedeling per 1 januari 2015 is met verkeerde aantallen cliënten rekening gehouden.
In totaliteit gaat het om een neerwaartse bijstelling WMO van € 178,9 miljoen en voor jeugd
van € 47,2 miljoen. Voor Steenbergen betekent dit dat de bijdrage WMO begeleiding in 2017
€ 193.800,- en voor jeugd € 83.500,- lager uitkomt.
Onderstaand een totaaloverzicht sociaal domein zoals de bedragen nu in de begroting 2017-2020
zijn opgenomen. Boven in het schema ziet u de nieuwe taken van het sociaal domein en daaronder
de oude taken en de uitvoeringskosten voor het sociale domein. Het opgenomen bedrag betreft de
kosten voor Vraagwijzer, onze integrale toegang.

Totaaloverzicht sociaal domein 2017 2018 2019 2020

Uitgaven sociaal domein "nieuwe"taken

Uitgaven WMO nw en jeugdzorg 6.528.500 6.528.500 6.528.500 6.528.500

Eigen aandeel tekort bijstandsuitkeringen 339.700 339.700 339.700 339.700
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Totaaloverzicht sociaal domein 2017 2018 2019 2020

Participatiebudget (WSW/reïntegratie 3.079.600 2.912.300 2.783.100 2.653.300

Totaal uitgaven sociaal domein "nieuwe" taken 9.947.800 9.780.500 9.651.300 9.521.500

Inkomsten sociaal domein "nieuwe" taken

IU WMO en jeugd *(septcirc. 2016) 7.294.300 7.320.500 7.292.400 7.289.200

Participatiebudget 3.079.600 2.912.300 2.783.100 2.653.300

Totaal inkomsten sociaal domein "nieuwe" taken 10.373.900 10.232.800 10.075.500 9.942.500

Overschot sociaal domein "nieuwe" taken 426.100 452.300 424.200 421.000

Gemeentelijk aandeel tekort WVS 118.000 139.000 183.200 210.100

Uitvoeringskosten WMO/jeugd (Vraagwijzer, incl.huisvest.) 622.800 622.800 622.800 622.800

WMO huishoudelijke zorg 1.766.000 1.766.000 1.766.000 1.766.000

WMO overige voorzieningen 627.000 627.000 627.000 627.000

WMO kleinschalig collectief vervoer 299.000 295.000 289.000 285.000

Totaal uitgaven bestaande taken sociaal domein 3.432.800 3.449.800 3.488.000 3.510.900

Integratieuitkering WMO 1.849.900 1.849.900 1.849.900 1.865.700

Eigen bijdrage WMO 450.000 450.000 450.000 450.000

Per saldo nadeel bestaande taken sociaal domein 1.132.900 1.149.900 1.188.100 1.195.200

Tekort uitgaven/inkomsten sociaal domein -706.800 -697.600 -763.900 -774.200

 

Begroting 2017-2020

Begroting 2017

Perspectiefnota
Bij de perspectiefnota sloot de begroting 2017, na verwerking van de meicirculaire, met een
overschot van € 22.700,-.

Financiële mutaties na de perspectiefnota
Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn nog een aantal financiële mutaties naar voren gekomen,
die bij het opstellen van de perspectiefnota nog niet bekend waren.
De belangrijkste structurele mutaties zijn:

uitgaven
• lagere storting onderhoud sportparken € 47.300,-
• hogere kosten voor WMO begeleiding en jeugd € 221.400,-
• niet meer opnemen van een extra budget voor WMO en jeugd van € 200.000,-
• hogere kosten WMO huishoudelijke zorg € 103.200,-
• te betalen vennootschapsbelasting € 65.000,-
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inkomsten
• lagere rijksbijdrage WMO begeleiding € 193.800,-
• lagere rijksbijdrage Jeugdzorg € 83.500,-
• niet meer door te berekenen rentebaten € 324.000,-
• hogere algemene uitkering a.g.v. de septembercirculaire € 218.100,-
• hogere belastingopbrengsten € 310.500,-

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten
worden verantwoord.
De belangrijkste éénmalige mutaties zijn:

Kosten internetverbindingen € 20.000,-
Primaire reden betreft het aansluiten van de (gehoste) telefooncentrale via een extra
internetverbinding zodat er geen afhankelijk is van één verbinding waar alles over heen loopt.
Daarnaast is deze zelfde verbinding tegelijkertijd ingericht en aangesloten op diginetwerk. In 2017
komt de wettelijke verplichting om al het dataverkeer dat privacygevoelige informatie bevat (denk
aan BSN, Jeugdzorg en WMO) via diginetwerk te verzenden. De reeds aanwezige beveiligde
aansluitingen (op het landelijk netwerk voor alle gemeenten) is hier niet geschikt voor.
Uit onderzoek is gebleken dat een nieuwe dienstverlener dit voordeliger kan dan de huidige
dienstverlener. Om de eenmalige kosten laag te houden is hier gelijk op voorgesorteerd, zodat
wanneer het contract afloopt eind 2018 de overstap kan worden gemaakt.

Parkeerplaats Visserstraat € 50.200,-
De herontwikkeling van de vrijgekomen gronden van het voormalige stadskantoor is een lastig
proces gebleken. M.b.t. de woningbouwplannen op deze locatie, zijn de woningen aan de Westdam
inmiddels gerealiseerd. Door ontbrekende belangstelling voor de woningen aan de Visserstraat is
deze kavel niet uitgegeven.
Vanwege de breed gedragen vraag naar meer parkeervoorzieningen in de nabijheid van het
centrum, stellen wij voor om de overgebleven kavel in te richten als parkeerterrein. Uit de
inloopavond bleek dat het nu vrij stenige gebied om een goede combinatie van een robuuste
groenaankleding met ruime parkeerplaatsen vraagt. Het plan voorziet in 22 parkeerplaatsen.
De totale kosten bedragen € 57.500,-, waarvan € 7.400,- ten laste van de bestemmingsreserve
parkeerplaatsen kan worden gebracht.

Implementatie privacybeleid € 70.000,-
In 2016 is een start gemaakt met het project privacy. Na onderzoek is gebleken, dat om te
voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens en alvast
voorsorterend op de inwerkingtreding van de Europese Verordening op 15 mei 2018 een aantal
zaken moet worden opgepakt. Om die zaken op te pakken is het noodzakelijk een privacybeheerder
aan te trekken die aan de slag gaat met het Plan van Aanpak Privacybeleid. De beraamde uren
voor de uitvoering van het project bedraagt 24 uur per week.

Het saldo van de éénmalige uitgaven en inkomsten in de begroting 2017 is € 41.300,-. Een
volledige overzicht van de éénmalige uitgaven en inkomsten vindt U in deze begroting onder het
onderdeel "Overig" (blz 158). De belangrijkste éénmalige uitgaven zijn toegelicht en door u akkoord
bevonden, bij de perspectiefnota. De nieuwe éénmalige uitgaven zijn hierboven toegelicht.
Bij motie is bij de perspectiefnota besloten om het tekort op het sociaal domein voor 2017 te
dekken uit de reserve sociaal domein. Deze motie is uitgevoerd en er is € 671.200,- aan deze
reserve onttrokken. Een verdere toelichting hierop is gegeven bij de paragraaf ontwikkelingen en
inzet middelen sociaal domein van dit hoofdstuk.
Om uitvoering te geven aan de motie is de onttrekking aan de algemene uitkering ad € 369.000,-
achterwege gelaten.
Op basis van de voorschriften mag niet meer dan het saldo van de éénmalige uitgaven en
inkomsten worden gedekt door een onttrekking uit reserves. Als meer wordt onttrokken is de
begroting niet structureel sluitend.
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Meerjaren perspectief

Meerjarenperspectief
Het meerjaren perspectief ziet er als volgt uit:

Mutatie tov 2017

Saldo overschot (+)/

tekort (-/-)

2017 6.900,-

2018 231.400,- 238.300,-

2019 375.000,- 381.900,-

2020 541.200,- 548.100,-

Enkele belangrijke mutaties in de jaren 2018 t/m 2020 zijn (voordeel + of nadeel -/- t.o.v. 2017):

2018 2019 2020

Algemene uitkering 567.400,- 774.200,- 917.100,-

Budgettair neutrale opname DU voorschoolse voorziening peuters -/- 12.700,- -/- 25.400,- -/- 38.100,-

Kapitaallasten investeringstaten 2018-2020 (excl.invest.riolering/
reiniging)

-/- 201.300,- -/- 330.900,- -/- 439.800,-

Vervallen kapitaallasten 16.500,- 90.600,- 269.000,-

Vervallen onttrekking dekkingsreserve kapitaallasten -/- 3.600,- -/- 20.900,- -/- 102.600,-

Bijdrage veiligheidsregio -/- 31.200,- -/- 54.800,- -/- 78.800,-

Subsidiëring bibliotheek 10.000,- 10.000,- 10.000,-

Gemeentelijke bijdrage WVS -/- 20.900,- -/- 65.200,- -/- 92.600,-

Groenplan -/- 50.000,- -/- 50.000,- -/- 50.000,-

Periodieke verhoging salarissen -/- 21.700,- -/- 20.800,- -/- 27.700,-

Incidentele lasten/baten -/- 58.000,- -/- 37.600,- 25.600,-

Suppletieregeling groot onderhoud en cumulatieregeling gem.fonds 104.400,- 114.900,- 126.000,-

Overige mutaties -/- 67.500,- -/- 9.100,- 30.000,-

Totaal 231.400,- 375.000,- 548.100,-

Algemene uitkering/Integratie-uitkering WMO (huishoudelijke zorg)/Decentralisatie-uitkering Hht
Ten opzichte van de algemene uitkering 2017 geeft deze, met name doordat het rijk flink gaat
investeringen, heeft een aanzienlike stijging te zien.

Decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening peuters
Deze uitkering is budgettair-neutraal (ook als uitgaven) opgenomen waardoor er ten opzichte van
2017 oplopende kosten ontstaan.

Kapitaallasten
De kapitaallasten van de investeringen nemen voor wat het de lopende investeringen betreft naar
de toekomst af. Voor de investeringen opgenomen op de investeringstaten geldt het omgekeerd.
Vervallen onttrekking dekkingsreserve kapitaallasten
Tegenover de aflopende kapitaallasten staan gedeeltelijk dekkingsreserves die op hetzelfde moment
aflopen.
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Bijdrage veiligheidsregio
De bijdrage aan de veiligheidsregio laat ten opzichte van 2017 een lichte stijging zien.

Subsidiëring bibliotheek
Bij de perspectiefnota is besloten de voorgenomen bezuiniging van € 10.000,- voor 2017 niet op te
leggen. Deze zal wel vanaf 2018 worden gerealiseerd.

Gemeentelijke bijdrage WVS
Door het niet in de pas lopen van de aflopende rijksbijdrage (onderdeel van de IU Sociaal Domein)
en de lasten van het werkvoorzieningschap stijgt de gemeentelijke bijdrage.

Groenplan
Als gevolg van het groenplan is met ingang van 2018 structureel € 50.000,- meer opgenomen.

Integratie-uitkering sociaal domein (WMO/Jeugd)
De integratie-uitkering sociaal domein laat voor wat betreft de onderdelen WMO/Jeugd na 2018 een
lichte daling zien.

Periodiek verhoging salarissen
Personeel dat nog niet op het maximum van hun schaal zit, krijgen jaarlijks een periodiek verhoging
tot dat dit maximum is bereikt.

Incidentele lasten/baten
Niet structurele lasten/baten geven vanzelfsprekend een verschil te zien, omdat ze grotendeels
maar voor één jaar zijn opgenomen.

Suppletieregeling groot onderhoud en cumulatieregeling gemeentefondsuitkering
Diverse herzieningen van de algemene uitkering vallen voor de gemeente Steenbergen gunstig
uit. Deze voordelen komen geleidelijk ten goede van de zogenaamde voordeelgemeenten en dus
ook geleidelijk ten laste van de zogenaamde nadeelgemeenten. Omdat deze correctiepost in de
algemene uitkering in dit overzicht zowel bij de algemene uitkering als bij de incidentele lasten/
baten is opgenomen, wordt deze éénmalig gecorrigeerd.

Elders in deze begroting is het overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen.
Wanneer het meerjarenperspectief wordt gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en
lasten dan krijgt men inzicht in het structurele saldo van de meerjarenbegroting. Dit structurele
meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

Correctie incidenteel

Saldo overschot (+)/

tekort (-/-)

2017 21.300,- 28.200,-

2018 79.200,- 317.500,-

2019 58.900,- 440.800,-

2020 -/- 4.400,- 543.700,-

Verwerking amendementen en moties perspectiefnota

Bij de behandeling van de perspectiefnota zijn 2 amendementen en 6 moties aangenomen.
Hieronder wordt aangegeven hoe wij met de amendementen en moties zijn omgegaan.
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Amendementen

Omgevingswet
Het invoeringsbudget voor de omgevingswet in 2017 verlagen tot € 12.500,-.
In de begroting 2017 bij het programma Ruimtelijke ordening en Milieu is nog een budget
opgenomen van € 12.500,-.

Beschikbaar stellen van een budget voor inhuur externe expertise door de raad.
Er is een reserve, vanuit de algemene reserve, gevormd van € 10.000,- voor inhuur van externe
expertise door de raad. Jaarlijks zal bij de begroting bekeken worden of van deze reserve gebruik is
gemaakt en indien nodig zal deze reserve weer worden aangevuld tot € 10.000,-.
Op dit moment wordt door ons college, in overleg met de griffie, spelregels voorbereid om over
deze reserve te kunnen beschikken. Zodra deze zijn opgesteld zullen deze ter vaststelling aan u
worden voorgelegd.

Moties

Onderzoek verplaatsing bibliotheek
Het verzoek is een onderzoek uit te voeren naar de verplaatsing van de bibliotheek uit de
Blauwstraat naar villa Buuron en de resultaten hiervan in 2017 aan de raad aan te bieden.
In het kader van het onderzoek naar de verplaatsing worden de standpunten van de betrokken
partners in beeld gebracht. Daarnaast zullen op hoofdlijn de financiële consequenties in beeld
worden gebracht. Conform de motie worden de resultaten van het onderzoek voor 2017 aan de
raad aangeboden.

Canon gemeente Steenbergen
Het college wordt opgedragen in samenwerking met de historische platformen een canon van de
gemeente Steenbergen te maken en de kosten hiervan onder te brengen onder het programma
'versterken cultureel leven en behoud voorzieningen'.
Het college staat positief tegenover de ontwikkeling van een canon. De middelen in het programma
‘versterken cultureel leven en behoud voorzieningen’ zijn echter ontoereikend voor de ontwikkeling
van een canon. In overleg met de erfgoedinstellingen wordt in beeld gebracht wat nodig is in
termen van middelen en uren. Ook wordt bezien welke partners een rol moeten krijgen in het
proces. Uit de reeds gevoerde gesprekken met de erfgoedinstellingen en andere deskundigen
is gebleken dat er een doorlooptijd van ten minste 2 jaar dient te worden aangehouden voor de
ontwikkeling van een volwaardige canon voor de gehele gemeente. Het college zal de motie nader
afwegen en betrekken bij de voorjaarsnota 2017.

Toegang Voor- en vroegschoolse educatie
De motie houdt in dat verzocht wordt om ouders actief te informeren welke mogelijkheden er
zijn waar hun kind kan deelnemen aan VVE en welke financiële compensaties hiervoor bestaan.
De motie haakt aan op recente berichtgeving vanuit het Rijk over het belang van voorschoolse
educatie voor alle peuters voorafgaand aan de basisschool. Het gaat daarbij om peuters die geen
recht hebben op een kinderopvangtoeslag. Om te stimuleren dat nog meer peuters gebruik gaan
maken van een voorschoolse voorziening stelt het Rijk gefaseerd extra middelen beschikbaar. Voor
Steenbergen betreft een bijdrage van € 12.703,- in 2016 oplopend naar € 76.220,- in 2020. Het
Rijk en de VNG zijn nog bezig om zaken verder uit te werken o.a. om tot een werkbare methode te
komen zodat gemeenten kunnen vaststellen of ouders die hun peuter aanmelden al dan niet recht
hebben op kinderopvangtoeslag. Op het gebied van educatie, zo ook Voorschoolse educatie, wordt
intensief samengewerkt met de Brabantse Wal Gemeenten. Het opstellen van nieuw beleid voor
de genoemde doelstelling van het Rijk gebeurt samen met Bergen op Zoom en Woensdrecht zodat
er één beleidsnotitie aan het gemeentebestuur kan worden gepresenteerd. De planning is om een
beleidsnotitie in de tweede helft van 2017 aan de gemeentebesturen voor te kunnen leggen.

Aanleg glasvezelnet
De motie vraagt aandacht voor de onderstaande punten:
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• waar nodig de marktpartij zo goed mogelijk te faciliteren in de voorlichting en communicatie naar
onze bewoners;

• er voor te zorgen dat onze gemeente per 1 januari 2017 instapklaar is voor het geval dat
MABIB besluit eerder te beginnen met de aanleg zodat vergunningverlening en afspraken over
degeneratiekosten voor deze datum geregeld zijn;

• in overleg met regiogemeenten te proberen de aanlegvergunningen regiobreed geregeld te
krijgen zodat in dit traject geen vertraging optreedt;

• een maximale inspanning te verrichten om zoveel mogelijk deelnemers te participeren.

Onze inzet was al gericht op de gevraagde acties, namelijk het vervroegen van de aanleg van
breedband in Steenbergen en in de regio. In die zin voldoen wij al aan de intentie van de motie.
Wat nu aan de hand is, is dat er van vervroegde aanleg geen sprake kan zijn, omdat MABIB in
de regio oost en midden-brabant vertraging oploopt, die sowieso doorwerkt in West-Brabant (de
laatste regio in de MABIB-rij). Binnen de RWB wordt doorgewerkt aan de uniformering van de
voorwaarden om de aanleg zo eenduidig mogelijk te laten plaatsvinden. In Steenbergen werken we
voor de vraagbundeling nauw samen met de ZLTO, afdeling Steenbergen/Bergen die dit met andere
partners in het buitengebied organiseert.

Bestemming middelen Sociaal Domein/vorming bestemmingsreserve éénmalige zaken 2017
De motie was om het overschot van 2015 en 2016 op het sociaal domein aan een
bestemmingsreserve toe te voegen en daaruit het tekort op het sociaal domein voor 2017 te
dekken. De tweede aangenomen motie was om de eenmalige uitgaven voor 2017 niet te dekken
vanuit de algemene reserve.
Beide moties zijn door het college overgenomen. De geplande onttrekking van € 369.000,- aan de
algemene reserve ter dekking van de éénmalige uitgaven 2017 is niet doorgevoerd.
Het overschot op het sociaal domein voor 2015 ad € 904.200,- in in een bestemmingsreserve
gestort. Dit zal ook met het overschot 2016 gebeuren. Het berekende tekort op het sociaal domein
voor 2017 is € 706.800,-. Op basis van de voorschriften mogen er niet meer éénmalige inkomsten
dan éénmalige uitgaven in de begroting worden opgenomen. Hiermee rekening houdend hebben wij
€ 671.200,- aan de reserve sociaal domein onttrokken.

Bezuiniging 2017 bibliotheek
Het college is opgedragen het budget voor cultuurpromotie/Mondriaan en Dutch design met
€ 10.000,- te verlagen en dit bedrag voor 2017 in te zetten ter compensatie van het resterend tekort
van de bibliotheek.
Deze motie is overgenomen en zo opgenomen in de begroting. De totale bezuiniging op de
bibliotheek wordt nu vanaf 2018 gerealiseerd. De nog te ontwikkelen activiteiten op het gebied
van cultuurpromotie/Mondriaan en Dutch design worden afgestemd op het resterende budget. Dit
betekent dat de activiteiten in afgeslankte vorm zullen plaatsvinden.

Beeldvormende vergaderingen

Sinds 2014 kent de gemeente Steenbergen het systeem van BOB-vergaderen, waar de eerste
B staat voor het Beeldvormend vergaderen. In het raadsprogramma is aangegeven dat de raad
het beeldvormend vergaderen belangrijk vindt, waarbij raadsleden, collegeleden en ambtenaren
open moeten staat voor de meningen die daar gegeven worden. Ook in de evaluatie van het
Beeldvormend vergaderen is dit nog eens bekrachtigd.
Wij stellen voor om gedurende het jaar, in overleg met uw raad, de onderwerpen voor de
beeldvormende vergaderingen te bepalen.
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Bezuinigingen 2014 - 2018

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014 - 2017 is ook een lijst met bezuinigingen
vastgesteld van in totaal € 1.605.800,-, waarvan € 444.200,- op de bedrijfsvoering wordt bezuinigd.
Daarbij is ook de fasering over de jaren 2014 t/m 2017 voor de verschillende bezuinigingen
aangegeven.
Bij de perspectiefnota 2016-2020 is een heroverweging gemaakt van de nog te realiseren
bezuinigingen. Daarbij is besloten om de bezuinigingen bij de exploitatie buitensportaccommodaties,
de exploitatie van de zwembaden, balie gemeentehuis en de algemene bezuiniging op
bedrijfsvoering niet meer te realiseren. Door dit besluit was de resterende opgave aan
bezuinigingen nagenoeg gerealiseerd.
Er zijn nog een viertal bezuinigingen uit te voeren. Deze worden hieronder nader toegelicht. Een
verdere toelicht op de programma's treft u bij deze begroting niet meer aan. Eerst volgt een
totaaloverzicht en wordt daarna nader ingegaan op de nog te realiseren bezuinigingen.

2017 2018 2019

Perspectiefnota 2015-2018 1.321.700,- 1.322.200,- 1.322.700,-

Begroting 2016 1.339.400,- 1.349.900,- 1.350.400,-

Verschil + 17.700,- + 27.700,- + 27.700,-

De volgende bezuinigingen worden nog in 2017 en volgende jaren gerealiseerd:

2017 2018 2019

Exploitatie
buitensportaccommodaties

€ 12.600,- € 12.600,- € 12.600,-

Subsidie bibliotheek € 12.000,- € 22.000,- € 22.000,-

Kostendekkende verhuur
volkstuinen

€ 1.000,- € 1.500,- € 2.000,-

Bedrijfsvoering € 49.000,- € 49.000,- € 49.000,-

Exploitatie buitensportaccomodaties
Bij de perspectiefnota is aangegeven dat door de storting van de verkoopopbrengst van de
kleedlokalen van RKSV DIVO nog een bezuiniging van € 12.600,- gerealiseerd kan worden. De
opbrengst is in het onderhoudsfonds gebouwen gestort en deze bezuiniging is gerealiseerd op het
totale onderhoud van gebouwen.

Subsidie bibliotheek
Van de bezuiniging op de bibliotheek dient nog € 22.000,- gerealiseerd te worden. Conform de
aangenomen motie bij de perspectiefnota wordt hiervan € 12.000,- in 2017 gerealiseerd en vanaf
2018 € 22.000,-.

Kostendekkende verhuur volkstuinen
Bij de begroting 2016 is besloten om de bezuinigingsdoelstelling van € 2.500,- in 5 jaar te realiseren
door de huur per volkstuintje jaarlijks met € 3,- te verhogen. Uiteindelijk wordt dan de huur
verhoogd van € 42,- naar € 57,- per volkstuintje. Deze bezuiniging wordt nog conform dit besluit
uitgevoerd.

Bedrijfsvoering
Op de bedrijfsvoering is voor 2017 en volgende jaren nog een bezuiniging te realiseren van
€ 21.300,-. In 2017 wordt door lagere inkoop contracten voor mobiele telefonie (€ 29.000,-) en huur
rolstoelen ed (€ 20.000,-) nog een bezuiniging gerealiseerd van € 49.000,-. Dit is € 27.700,- boven
de doelstelling.
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Programma Bestuur en veiligheid



18 Programma's

Wat willen we bereiken?

Bestuur
• Van gemeente naar Gemeenschap. Overheid, ondernemers en inwoners in de gemeente

Steenbergen voelen ieder de verantwoordelijkheid om samen de gemeenschap Steenbergen
vorm te geven. Daarbij staan ze open voor elkaars meningen en betrekken elkaar bij plannen en
ontwikkelingen, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.

• Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen zien het gemeentebestuur en de
gemeentelijke organisatie als een betrouwbare en transparante partner

• Een zelfstandige gemeente blijven die gestructureerd regionaal samenwerkt
• Steenbergen is een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is

Veiligheid
• In de gemeente Steenbergen is het veilig en voelt iedereen zich veilig
• Gemeente, politie/justitie en bewoners zien veiligheid als een gemeenschappelijke

verantwoordelijkheid

Bestuurlijke kaders
• Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
• Reglement van orde voor de vergaderingen van het college
• Spelregels voor de beeldvormende en opiniërende vergaderingen
• Organisatieverordening
• Inspraakverordening
• Verordening klachtrecht
• Verordening behandeling bezwaarschriften
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
• Verordening Burgerinitiatief
• Verordening op het referendum
• Verordening rekenkamercommissie
• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
• Controleverordening
• Coalitieakkoord / raadsprogramma 2014-2018
• Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma
• Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
• Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 "Samen werken aan veiligheid"

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven Steenbergen

gemeente <
25.000

Formatie Fte per 1.000 inwoners 2017 0,15

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2016 0,13

Apparaatskosten Kosten per inwoner 2017 € 505

Externe inhuur
% totale loonsom
(incl.inhuur) 2017 8%

Overhead % totale lasten (excl.res.) 2017 12%

Verwijzingen Halt aantal per 10.000 jongeren 2014 122,20 107,20

Harde kern jongeren aantal per 10.000 inwoners 2014 0,60 0,50

Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners 2015 0,60 0,80

Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2015 3,80 3,10

https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/reglement_van_orde_voor_de_vergaderingen_en_andere_werkzaamheden_van_de_raad_van_de_gemeente_steenbergen/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/reglement_van_orde_voor_de_vergaderingen_en_andere_werkzaamheden_van_het_college/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/organisatieverordening,_1998/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_inzake_de_wijze_waarop_ingezetenen_en_belanghebbende_bij_de_voorbereiding_van_gemeentelijk_beleid_worden_betrokken_(inspraakverordening)/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_inzake_de_behandeling_van_klachten/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_commissie_bezwaarschriften_steenbergen_2015/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_burgerinitiatief/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_op_het_referendum/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_rekenkamercommissie_gemeente_steenbergen/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_voor_de_controle_op_het_financieel_beheer_en_op_de_inrichting_van_de_financiele_organisatie_van_de_gemeente_steenbergen_463870/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/college_van_b_en_w/bestuursstukken/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/risico_en_veiligheid/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/risico_en_veiligheid/
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Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven Steenbergen

gemeente <
25.000

Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners 2015 2,40 3,00

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners 2015 6,40 4,60

Wat gaan we daar voor doen?

Chapeau!
De gemeente streeft ernaar een krachtige en vitale gemeente te zijn. Een gemeente waar
je goed kunt wonen, werken en leven. Die gemeente vormen we samen: met alle inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties. Sommige van deze inwoners en instellingen zetten
zich op prijzenswaardige wijze in voor de samenleving of leveren uitzonderlijke prestaties die
een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de gemeente. Een bijdrage die wij als gemeente enorm
waarderen.
We willen onze waardering uiten naar alle inwoners en instellingen die zich vrijwillig of beroepshalve
inzetten voor de gemeente, in alle zes de kernen. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen de
waardering krijgen die ze verdienen, organiseren wij op 4 november 2016 een evenement met de
naam ‘Chapeau! Feest van trots, (h)erkenning en verbinding!’. Met dit evenement, dat plaatsvindt
in de Gummaruskerk, zetten we al het goede en mooie dat zowel deze inwoners van Steenbergen
als de gemeente zelf te bieden hebben in de schijnwerpers. Zo geven we ook medebewoners de
gelegenheid hun dankbaarheid te tonen en moedigen we versterking van het contact tussen de zes
kernen aan. Want de kernen Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Welberg en
De Heen hebben dan wel een eigen identiteit, maar samen vormen we uiteindelijk één gemeente
Steenbergen.
Er is een zorgvuldige selectie gemaakt van inwoners die een pluim verdienen. Denk onder meer
aan vrijwilligers van verenigingen en instellingen, mantelzorgers, medewerkers van non profit-
organisaties, maar ook aan talent- en succesvolle sporters, ondernemers of werknemers van
bedrijven. De pluimen worden zowel individueel als aan groepen toegekend.
Chapeau! wordt een evenement waar inwoners, non-profitorganisaties, het bedrijfsleven en
zorginstellingen in Steenbergen elkaar ontmoeten. Een positief evenement voor jong en oud, waarbij
trots op de gemeente en al haar inwoners centraal staat.

Evenementenbeleid
We nemen het huidige evenementenbeleid onder de loep en gaan komend jaar aan
de slag met actualisatie van het beleid. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan het
proces van vergunningverlening, waarbij we insteken op een proactieve houding van de
gemeente. Doel hiervan is om te komen tot een snellere besluitvorming op aanvragen voor
evenementenvergunningen. Vervolgens onderzoeken we of er in bepaalde situaties direct een
meerjarige evenementenvergunning kan worden verleend.

Handhavingbeleidsplan 2016-2020
Eind 2016 worden zowel het Handhavingbeleidsplan 2016-2020 als het Uitvoeringsprogramma voor
2017 vastgesteld. In het beleidsplan leggen wij de keuzes vast waarop we de handhavingcapaciteit
en de beschikbare middelen de komende jaren inzetten. We kiezen een focus, omdat (helaas)
niet alle handhavingstaken kunnen worden uitgevoerd, door de beperkt beschikbare middelen en
capaciteit. Zo zorgen we ervoor dat we dat wat we wel doen, echt goed doen. De keuzes die we
hiervoor maken zijn gebaseerd op een grondige, inmiddels uitgevoerde risicoanalyse. Op basis van
de uitkomsten is onze prioriteitenlijst ontstaan. Indien vaststelling van het handhavingbeleidsplan
leidt tot uitbreiding van capaciteit en/of middelen, dan zal dit in de perspectiefnota worden
opgenomen.
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Crisisbeheersing/Rampenbestrijding
Een aantal projecten uit 2016 krijgen in 2017 verder vorm. Denk hierbij aan de toolbox ‘brandveilig
leven’, de uitwerking van de enquête brandveilig leven, vooropletters en meer.
Verder ontwikkelen we in 2017 de districtelijke crisisorganisatie ‘De Markiezaten’ door.
We organiseren per taakorganisatie specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen. De
sleutelfunctionarissen worden specifiek opgeleid, getraind en beoefend. Sleutelfiguren zijn
bijvoorbeeld de strategisch adviseur, bestuurlijk adviseur, verantwoordelijke voor crisiscommunicatie,
LCMS-coördinator, hoofden taakorganisaties, teamleiders, maar ook de officier van dienst
bevolkingszorg. Verder bekijken we of er een doorontwikkeling gemaakt kan worden met betrekking
tot de alarmeringscomputer.

Samenwerking op de Brabantse Wal en (Veer)krachtig bestuur
Vanuit het traject ‘(Veer)krachtig bestuur’ heeft de provincie Noord-Brabant alle gemeenten
gevraagd om tot een visie te komen over hun bestuurlijke en/of organisatorische toekomst. De drie
Brabantse Walgemeenten kozen er eind 2014 al voor om een gezamenlijke visie op te stellen op de
opgaven waar zij voor staan en de samenwerking die zij daarbij voor ogen hebben.
Om te komen tot een gezamenlijke visie hanteren de drie colleges een fasegewijze aanpak. De
eerste fase is in maart 2016 afgerond en betrof het individueel vaststellen van de eigen visie op de
toekomst.
De drie burgemeesters kiezen als verantwoordelijke portefeuillehouders 'regionale samenwerking
en veerkrachtig bestuur' voor een bestuurlijke procesaanpak. Dit houdt in dat de colleges en raden
de komende maanden op basis van de bestuurlijke ambities van de drie gemeentebesturen aan de
slag gaan, om te komen tot de gezamenlijke visie op samenwerking. Het doel is voor het einde van
2016 de gezamenlijke visie en de vertaling in een concreet plan gereed te hebben, zodat deze in
januari 2017 door de gemeenteraden kunnen worden vastgesteld.
Vervolgens zullen de burgemeesters de (voorgenomen) samenwerkingen binnen de Brabantse Wal
op de diverse beleidsterreinen bekijken en bespreken.

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

bestuur 2.291.434 2.058.479 1.515.987 1.340.925 1.322.676 1.312.652

overhead 1.329.140 1.409.915 6.176.448 6.027.417 6.000.453 5.971.404

crisisbeheersing en brandweer 1.151.536 1.248.957 1.251.714 1.282.904 1.306.467 1.330.501

openb.orde en veiligheid bestuur 1.056.741 953.694 576.963 576.963 576.963 576.963

mut.res.progr.bestuur en veiligheid 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 5.828.850 5.671.045 9.521.112 9.228.209 9.206.560 9.191.521

baten

bestuur 0 0 0 0 0 0

overhead -21.800 0 -49.680 -49.680 -49.680 -49.680

crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0

openb.orde en veiligheid bestuur -20.755 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

mut.res.progr.bestuur en veiligheid -227.430 -221.200 -598.743 -358.543 -349.483 -326.765

Totaal baten -269.985 -236.200 -663.423 -423.223 -414.163 -391.445

Saldo 5.558.865 5.434.845 8.857.689 8.804.986 8.792.397 8.800.076
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Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Bestuur structureel -365.500

De kosten van Chapeau € 15.000,- zijn nieuw t.o.v. de begroting 2016. Deze kosten zijn eenmalig.

De overige verschillen betreffen met name kosten die niet meer doorbelast worden.

Overhead structureel 4.576.500

Dit betreft een nieuw beleidsveld waarvan de kosten voorheen op de kostenplaats werden geboekt en daarna doorbelast naar
verschillende producten binnen de begroting.

Openbare orde en veiligheid structureel -352.100

De bijdrage aan de Veiligheidsregio is € 32.500,- hoger dan in 2016.

De overige verschillen betreffen met name kosten die niet meer doorbelast worden.

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar
van investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2017

Aanpassingen Raadsinformatiesyseem 25.000 2.500 5.000 5 jaar

ICT

Vervanging switches (v) 105.000 10.500 21.000 5 jaar

Business Intelligence 30.000 3.000 6.000 5 jaar

Office-vervanging 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Open Data/Digitale Kaarten 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt (v) 80.000 8.000 16.000 5 jaar

2018

ICT

Vervanging van Wifi-netwerk 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Vervanging financieel systeem (v) 60.000 6.000 12.000 5 jaar

Vervanging VMWare-& Oracle cluster (v) 60.000 6.000 12.000 5 jaar

OpenData/Digitale kaarten 25.000 2.500 5.000 5 jaar

2019

ICT

Vervanging back-up cluster incl. software 50.000 5.000 10.000 5 jaar

Vervanging losse servers 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Vervanging schijvenkabinet (v) 90.000 9.000 18.000 5 jaar

MS-SQL server en call licenties 20.000 2.000 4.000 5 jaar
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Programma Dienstverlening
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Wat willen we bereiken?

Dienstverlening
• De gemeente levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier aan

burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen blijven
als alternatief beschikbaar.

• Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen hebben inzicht in en begrijpen de
uitgangspunten die de gemeente Steenbergen hanteert bij de levering van haar diensten en
producten, waarbij de regels en kaders zoveel als mogelijk in een oplossingsgerichte manier
worden toegepast.

Bestuurlijke kaders
• Communicatiebeleidsplan gemeente Steenbergen 2013 - 2017

Wat gaan we daar voor doen?

Ontwikkeling toptakenwebsite
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bezoekers van de gemeentewebsite zoekt naar dezelfde
informatie of gebruik wil maken van dezelfde online diensten. Denk aan informatie over een
rijbewijs, identiteitskaart, afvalinzameling of het aanvragen van een vergunning. Deze populaire
onderwerpen noemen we ‘toptaken’. Ondersteun je die taken goed, dan heeft tachtig procent
van de bezoekers van de website waarschijnlijk een prettige ervaring. In de praktijk krijgen deze
taken bij gemeenten echter maar één tot vijf procent van de aandacht. De nieuwe website van
de gemeente Steenbergen wordt zo ingericht, dat burgers deze toptaken zo snel mogelijk kunnen
afhandelen.

Project Private Kwaliteitsborging
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt al enige tijd aan een nieuw
stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland. Dat betekent dat in de toekomst bouwpartners zelf
hun kwaliteitsborging moeten regelen. De gemeente kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en de
veiligheid van derden, private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit.
In 2016 hebben wij voorgesorteerd op deze nieuwe werkwijze door het verzamelen van kennis
en de juiste voorbereiding. Zo zijn we enthousiast gestart met de pilot ‘private kwaliteitsborging’.
Vanwege het uitstellen van het nieuwe stelsel ten aanzien van de vergunningverlening tot 2018, is
de belangstelling voor deelname aan de pilot in 2016 minimaal. We willen de pilot dan ook onder
dezelfde voorwaarden in 2017 voortzetten om te kunnen bepalen wat deze nieuwe werkwijze
betekent voor onze organisatie. Hierdoor zal er in de legesverordening 2017 opnieuw een
(maximale) korting moeten worden opgenomen voor de eerste 25 pilotprojecten om bouwers te
verleiden deel te nemen aan de pilot.

Evalueren communicatiebeleidsplan 2013-2017 “Traditioneel vernieuwend”
In het Communicatiebeleidsplan 2013-2017 “Traditioneel vernieuwend” werd voor eind 2015 een
herijking van het communicatiebeleid voorzien op basis van actiepunten en behaalde resultaten.
Door een aantal politieke actualiteiten (onder meer het vluchtelingenvraagstuk en de komst
van een nieuwe burgemeester) is eind 2015 de herijking doorgeschoven naar 2016. Vanwege
deze zelfde politieke ontwikkelingen is toen ook besloten het identiteitstraject van de gemeente
Steenbergen door te schuiven naar 2016. Begin 2016 kondigde de Rekenkamercommissie aan
een onderzoek te gaan verrichten naar de gemeentelijke communicatie. Naast een evaluatie op
basis van actiepunten en behaalde resultaten kunnen het identiteitstraject en het onderzoek van
de Rekenkamercommissie waardevolle input opleveren voor een herijking van het gemeentelijke
communicatiebeleid. Met de resultaten van deze beide trajecten wordt de evaluatie van het
communicatiebeleidsplan in 2017 opgepakt.
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Project Beter Contact
De doelstelling van het project ‘Beter contact’ is uiteindelijk het optimaliseren van de prestaties van
de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. Om zo beter aan te sluiten
op de wensen en eisen van interne en externe klanten. Hiervoor brengt het projectteam eerst de
huidige prestaties in beeld, om vervolgens een actieplan voor verbetering op te stellen en door te
voeren.

Omschrijving
Het project behelst drie blokken (houding en gedrag – Plan Do Check Act – processen). In 2015
is ervoor gekozen om met vier onderdelen te starten, te weten: kwaliteitshandvest, vergunningen,
bezwaren en meldingen en klachten. Binnen de diverse werkgroepen zijn er verschillende
verbeteringen doorgevoerd:

Werkgroep Kwaliteitshandvest
Deze werkgroep heeft een aantal quick wins ingevoerd in het interne bedrijfsvoeringsproces om
de dienstverlening en het contact te verbeteren (inzicht agenda/uniforme tekst out of office reply
met verwijzing naar collega). Daarnaast heeft deze werkgroep de bestaande servicenormen voor
telefonie en post geëvalueerd en zijn er – eveneens met het oog op de steeds verdergaande
digitalisering – normen voorgesteld voor de sociale media.

Werkgroep Vergunningen
De werkgroep Vergunningen heeft voor diverse vergunningprocessen de informatie aan de voorkant
verbeterd (o.a. teksten op de website). Dankzij deze verbeterslagen is het nu voor de klant
bijvoorbeeld duidelijker wat er van hen wordt verwacht in een vergunningsproces. Verder heeft deze
werkgroep een aantal processen in beeld gebracht, met als doel de doorlooptijd te verkorten. Bij het
aanvragen van een aantal vergunningen is de werkgroep hier al in geslaagd (omgevingsvergunning
onderdeel sloop/drank- en horecavergunning en een evenementenvergunning).
De werkgroep zorgt ervoor dat digitalisering van het proces de klant uiteindelijk zo goed mogelijk
van dienst is.

Werkgroep Meldingen
Als gevolg van diverse klachten over de afhandeling van meldingen of het uitblijven van
terugkoppeling hierover, heeft deze werkgroep de situatie in kaart gebracht. Waar knelpunten bleken
te liggen, heeft de werkgroep waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd. Slimme beperking van de
keuzemogelijkheden en een betere uitleg over de afhandeling van klachten hebben ertoe geleid dat
het huidige Melddesksysteem een stuk gebruiksvriendelijker is geworden.
Ook hebben we gekeken naar mogelijke verbeteringen waarvan zowel de inwoners als de
organisatie van profiteren. Met de aanschaf van 'Mijn gemeente App' hebben we een bewezen
effectief communicatiemiddel beschikbaar dat de dienstverlening en het contact verder
optimaliseerd. Via deze app geven inwoners meldingen door en houdt de gemeente hen vervolgens
op de hoogte van de voortgang van hun melding. Gebruik van de app voorkomt bovendien dubbele
meldingen. De app gaat in november 2016 'live'.

Werkgroep Bezwaren
De werkgroep Bezwaren heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden omtrent (pre)mediation.
Er zijn gesprekken gevoerd met de medewerkers die bezwaarschriften inhoudelijk behandelen. Ook
hebben we ervaringen uitgewisseld met gemeenten die al jaren geleden met (pre)mediation zijn
gestart en heeft er een enquête plaatsgevonden onder de bezwaarden.
De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om het aantal bezwaren terug te dringen. Dankzij
(pre)mediation hopen we uiteindelijk het aantal tevreden inwoners te verhogen. Zo’n 15 collega’s
krijgen een training tot mediator en zullen met deze kennis bemiddelen en zorgen voor een betere
verstandhouding tussen inwoner en de gemeente.

Vervolg project ‘Beter Contact’
In het komende jaar krijgt het project ‘Beter Contact’ een vervolg. In 2017 ligt de nadruk
voornamelijk op sturing en monitoring op de gestelde servicenormen van het kwaliteitshandvest.
Denk bijvoorbeeld aan de service op het onderdeel post, meldingen en telefonie. Met de
komst van een nieuwe telefooncentrale kijken we in 2017 nauwgezet naar de telefonische
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bereikbaarheid van de totale organisatie. Zo verwachten we dat niet alleen de bereikbaarheid van
het klantcontactcenter significant stijgt, maar ook de bereikbaarheid van de backoffice.
De gemeente besteedt aandacht aan klare taal: taal die iedereen begrijpt. Om ervoor te zorgen dat
alle medewerkers die taal spreken, volgt het personeel een opfriscursus en sturen we actief op de
toepassing van klare taal.
De wereld verandert om ons heen en wij veranderen mee. Zo kijken we naar de mogelijkheden die
het digitale tijdperk ons biedt, om onze dienstverlening te optimaliseren. Dat kan betekenen dat de
website wellicht wordt uitgebreid met een chatfunctie.
Verder gaan we met het project door op de ingeslagen weg. Ideeën en initiatieven om de
dienstverlening te verbeteren zetten we om in acties en uitvoering. De drie blokken staan daarbij
continu centraal. Naast de vernieuwing van het kwaliteitshandvest vertalen we de externe
servicenormen naar de interne organisatie. Van daaruit stellen we ook de interne servicenormen
vast. We onderzoeken of we – met het aansluiten van de gemeente op ‘Mijn overheid’ –
vergunningen en andere documenten ook digitaal via ‘Mijn overheid’ kunnen aanbieden. Daarnaast
bekijken we welke processen geoptimaliseerd moeten worden, om nog beter op de klantwens aan
te sluiten.

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

burgerzaken 1.073.110 1.187.534 842.723 832.724 851.483 798.257

openb.orde en veiligh.dienstverlening 21.150 0 9.918 9.918 9.918 9.918

wonen en bouwen dienstverlening 693.880 755.058 492.773 492.773 492.773 492.773

milieubeheer dienstverlening 93.061 172.705 121.654 104.351 104.351 104.351

mut.res.programma dienstverlening 7.000 0 0 0 0 0

Totaal lasten 1.888.201 2.115.297 1.467.067 1.439.765 1.458.525 1.405.299

baten

burgerzaken -392.307 -412.999 -427.173 -427.173 -427.173 -427.173

openb.orde en veiligh.dienstverlening -18.756 -21.943 -15.519 -15.519 -15.519 -15.519

wonen en bouwen dienstverlening -579.535 -624.761 -652.546 -652.546 -652.546 -652.546

milieubeheer dienstverlening 0 0 0 0 0 0

mut.res.programma dienstverlening -59.000 -133.000 -9.201 -9.201 0 0

Totaal baten -1.049.599 -1.192.703 -1.104.439 -1.104.439 -1.095.238 -1.095.238

Saldo 838.602 922.594 362.629 335.326 363.287 310.061

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Burgerzaken structureel -294.900

Zoals bij de perspectiefnota is aangegeven zijn de kosten voor de applicaties € 37.500,- hoger dan in 2016.

In 2017 zijn de kosten voor 1 verkiezing opgenomen (€ 36.000,-). In 2016 waren geen verkiezingen geraamd.

De overige verschillen betreffen kosten die vanaf 2017 niet meer worden doorbelast.
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Investeringen
In de periode 2017-2020 zijn geen investeringen gepland.
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Programma Sport en cultuur
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Wat willen we bereiken?

Sport
• Bestaande sportvoorzieningen blijven zo veel mogelijk behouden en hebben een efficiëntere

bedrijfsvoering. Bezuinigingen worden samen met de sportverenigingen uitgewerkt.
• Inwoners van de gemeente Steenbergen leveren zelf een actieve bijdrage aan het behoud

van sportvoorzieningen. De gemeente Steenbergen faciliteert initiatieven van inwoners en
verenigingen waar mogelijk en brengt ondernemers, particulieren en instellingen bij elkaar als dat
aan het behoud van voorzieningen kan bijdragen.

• Via de sportverenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
• Meer inwoners van de gemeente Steenbergen sporten en bewegen

Cultuur
• De gemeente Steenbergen wil de culturele voorzieningen zo veel mogelijk behouden en met de

culturele verenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
• Er is een heldere visie op de plaats die materieel cultureel erfgoed inneemt in de gemeente

Steenbergen
• Meer inwoners van de gemeente Steenbergen, met name jongeren, hebben kennis van de lokale

cultuur en historie en nemen deel aan het culturele leven in de gemeente Steenbergen

Bestuurlijke kaders
• Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De Smaak van Steenbergen"
• Sportbeleidsplan 2010-2014
• Nota cultureel erfgoed 2010-2020

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• Haalbaarheid beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten
• Actualisatie sportbeleidsplan

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Niet sporters % 2014 53,70 49,80

Wat gaan we daar voor doen?

Programma Kunst & Cultuurplatform
In de gemeente Steenbergen is een kunst- en cultuurplatform actief. Dit platform bestaat uit
personen uit het culturele verenigingsleven. Het platform zet zich in voor het beter beleefbaar
en zichtbaar maken van kunst en cultuur in de gemeente, met als doel: het versterken van de
sociale samenhang. Het platform doet dit door het stimuleren, verrijken en faciliteren van kunst- en
cultuuruitingen in de samenleving.
In 2017 ligt de focus van het kunst- en cultuurplatform op:
• continueren van het project 'Kunst in de Binnenstad'. Bij dit project worden o.a. de etalages van
leegstaande winkelpanden gebruikt als expositieruimte.
• het stimuleren en ondersteunen van kunstenaars en culturele organisaties bij het ontwikkelen en
organiseren van activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente op het gebied van
kunst en cultuur (bijvoorbeeld kunstexposities, ontwikkeling van kunstroutes, workshops, en culturele
evenementen).
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Uitwerking Plan Stimulering sport- en beweegdeelname van inwoners via inzet sportcoaches
In het najaar van 2016 wordt gestart met de inzet van sportcoaches, om zo sporten en bewegen
onder inwoners te stimuleren. De opzet van het plan ‘Stimulering sport- en beweegdeelname van
inwoners’ wordt in februari 2017 aan de raad voorgelegd. Met ingang van het nieuwe schooljaar
starten we met een nieuw aanbod voor de jeugd, om hen op een aantrekkelijke en aanvullende
manier warm te maken voor sport. Dit gebeurt door het samenbrengen van het verenigingsaanbod
en het toegankelijk maken van sport en beweging door middel van ‘Sjors Sportief’. Dit is een
initiatief waarmee we diverse sportgeoriënteerde kennismakingscursussen aanbieden. Deze
activiteiten zijn gebundeld in een wervend schoolsportboekje.
Iedere vereniging/instelling kan zich aanmelden om een sportaanbod te doen. Op die manier
worden ook sporten aangeboden, waaraan de jeugd op dit moment in Steenbergen niet kan
deelnemen of niet mee bekend is. De culturele tegenhanger van ‘Sjors Sportief’ is ‘Sjors Creatief’.
Vanuit economisch oogpunt wordt Sjors Sportief gekoppeld aan Sjors Creatief.

Cultureel erfgoed
In 2010 is door de raad de Nota Cultureel Erfgoed vastgesteld. In de afgelopen jaren is samen met
diverse partners gewerkt aan de realisatie van de in de nota opgenomen erfgoeddoelstellingen. In
2016 is gestart met de actualisatie van het erfgoedbeleid. Dit om ervoor te zorgen dat ook in de
toekomst het beleid voldoende aansluit bij de wensen van de samenleving en de gemeentelijke
opgaven. Het beter beleefbaar en zichtbaar maken van ons erfgoed is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. De vaststelling van de actualisatie van het erfgoedbeleid staat gepland voor juni 2017.
Afhankelijk van de actualisatie en de hierin te maken beleidskeuzes zijn uren en/of middelen
nodig voor het uitvoeringsprogramma. Gezien de samenhang van het cultureel erfgoed met de
Recreatieve kansenkaart en het natuurbeleidsplan, wordt een gezamenlijk uitvoeringsprogramma
opgesteld. Het uitgangspunt van een dergelijk uitvoeringsprogramma is dat de gemeente daar waar
mogelijk faciliteert en uitgaat van de kracht en initiatieven vanuit de samenleving.

Versterken culturele leven en behoud voorzieningen
Culture voorzieningen en cultuurpromotie
De gemeente Steenbergen streeft naar:
- een grotere betrokkenheid van inwoners, met name jongeren, aan het culturele leven
- kennisbevordering bij haar inwoners op het gebied van lokale cultuur en historie
- het zo veel mogelijk behouden van de culturele voorzieningen
- het versterken van de sociale samenhang

Door middel van een cultuurpromotiecampagne zetten we in op de realisatie van deze
doelstellingen.
Veel culturele initiatieven ontstaan vanuit de eigen kracht van de inwoners, verenigingen en
stichtingen. De gemeente is vaak een partner, maar geen organisator. Daarom is het van belang om
het culturele veld te betrekken bij de promotiecampagne. In 2017 starten we met de uitvoering van
de campagne, waarvoor in 2016 het plan van aanpak zal zijn opgesteld. Voorbeelden van acties
die onderdeel kunnen zijn van de campagne zijn het samenbrengen van het bestaande aanbod en
het toegankelijker maken ervan. Een optie is 0m een koppeling te maken tussen "Sjors Sportief" en
“Sjors Creatief”. De creatieve tegenhanger van ‘Sjors Sportief’ is ‘Sjors Creatief’, wat het aanbod op
het gebied van cultuur toegankelijker maakt.
Denk verder aan het stimuleren van het culturele veld om deel te nemen aan culturele
evenementen, zoals de landelijke campagne ‘iktoon’, waarin (amateur)kunstenaars en
cultuurparticipatie centraal staan. De campagne biedt lokale kunst- en cultuurinstellingen een
podium om zich te presenteren aan jongeren.

Mondriaan en Dutch Design
Voor het jaar 2017 staan vanuit het regionale programma Cultuurtoerisme, Mondriaan en Dutch
Design centraal. De inzet op deze thema’s biedt handvatten om onder meer de sociale samenhang
in onze gemeente te versterken. Dit is tevens een doelstelling vanuit het gemeentelijk kunst- en
cultuurbeleid. Concrete producten en activiteiten werken we uit in overleg met de Regio West-
Brabant. Hiervoor zoekt de regio expliciete samenwerking met de Brabantse Walgemeenten.
Voorbeelden van dergelijke producten en activiteiten zijn bijvoorbeeld themaexposities, wandel-
fietsroutes en het in beeld brengen van bijzondere locaties. Inzet op Mondriaan en Dutch Design
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draagt naast het versterken van de sociale samenhang ook bij aan het recreatief toeristische
programma en verbindt daarmee de disciplines cultuur en toerisme. Gezien de beschikbare
middelen voor dit programmaonderdeel is de ruimte voor de ontwikkeling van eigen producten en
activiteiten rondom Mondriaan en Dutch Design beperkt. Daarom zoeken we met name aansluiting
bij regionale activiteiten.

Cultuureducatie op scholen
Cultuureducatie is van wezenlijk belang om ieder kind een basis voor een inspirerend en
betekenisvol leven te bieden. Deze basis bieden is ook een belangrijke ambitie vanuit de Kunst-
en Cultuurnota 2014-2017. Kunst en cultuur verruimen de blik en creatieve vaardigheden om
in te spelen op veranderingen van het individuele kind. Dit zijn belangrijke vaardigheden die
ontwikkelingskansen voor jeugd vergroten. De plek bij uitstek om zoveel mogelijk kinderen in
aanraking te brengen met cultuur is het basisonderwijs. In 2017 wordt cultuureducatie op scholen
gestimuleerd door middel van een subsidieregeling en coaching van de scholen en aanbieders van
cultuureducatieve activiteiten.

De bibliotheek
Gezien de bezuinigingen, de gewijzigde wetgeving met betrekking tot het stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen en de veranderende behoeftevraag van de gebruikers, zetten wij in 2017
in op een herijking, oftewel herbepaling, van de regionale visie op het Bibliotheekbeleid voor de
middellange termijn. De uitgangspunten voor de herijking worden bepaald in 2016. Tevens zetten
we in 2016 ook de eerste stappen in het realisatieproces. In 2017 volgt de praktische uitwerking.
De drie Brabantse Walgemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de Basisbibliotheek ‘Het
Markiezaat’. Daarom wordt bij de herijking van het bibliotheekbeleid de expliciete samenwerking
gezocht met een lokale uitwerking per gemeente. De vaststelling van de herijking en de hieraan
gekoppelde locale uitwerking staan gepland voor september 2017.

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

sportbeleid en activering 175.613 303.897 213.715 203.715 203.715 203.715

sportaccomodaties 1.694.456 1.675.817 1.350.931 1.338.907 1.324.643 1.307.180

cultr-presentatie/productie/participatie 110.061 161.008 143.559 133.559 133.559 133.559

cultureel erfgoed 217.993 254.603 81.228 75.728 75.729 74.578

media 455.849 436.398 410.715 400.715 400.715 384.773

samenkracht en burg.part.sport en cult. 673.859 566.362 521.702 521.702 521.702 521.702

mut.res.programma sport 31.076 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.358.906 3.398.084 2.721.850 2.674.326 2.660.063 2.625.507

baten

sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0

sportaccomodaties -322.944 -504.151 -359.744 -365.182 -368.932 -368.932

cultr-presentatie/productie/participatie 0 0 0 0 0 0

cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0

media -96.083 -98.505 -99.096 -99.096 -99.096 -99.096
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Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

samenkracht en burg.part.sport en cult. -254.677 -223.839 -225.886 -225.886 -225.886 -225.886

mut.res.programma sport -559.172 -415.279 -325.336 -325.336 -325.336 -255.139

Totaal baten -1.232.876 -1.241.774 -1.010.062 -1.015.500 -1.019.250 -949.053

Saldo 2.126.030 2.156.310 1.711.788 1.658.826 1.640.813 1.676.454

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Sportbeleid en activering structureel -64.700

In de begroting 2016 was een bedrag van € 51.500,- als eenmalige bijdrage opgenomen voor de ondersteuning van de
sportverenigingen bij het privatiseringsproces.

In de begroting 2017 is een eenmalige bijdrage van € 10.000,- opgenomen voor Sjorssportief.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Sportaccommodaties structureel -117.900

De storting in het onderhoudsfonds sportparken is € 91.300 lager dan in 2016. Dit komt door de overdracht van de kleedlokalen
naar de verenigingen het spreiden van de vervanging van de kunstgrasvelden. De in 2016 opgenomen extra huurontvangst ad
€ 44.000,- van de voetbalverenigingen vanwege de bezuinging is nooit ontvangen.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Cultureel erfgoed structureel -46.600

De verschillen betreffen met name kosten die niet meer worden doorbelast.

Samenkracht en participatie structureel -46.700

De verschillen betreffen met name kosten die niet meer worden doorbelast.

Investeringen
In de periode 2017-2020 zijn geen investeringen gepland.
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Programma WMO en Jeugd
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Wat willen we bereiken?

WMO en Jeugd
• De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de uitvoering van de drie

decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en
faciliterende rol.

• Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een
efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip vallen

Onderwijs
• Scholen zijn veilig en goed bereikbaar
• Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan bij de regionale economie en de behoeften van het

bedrijfsleven in de gemeente Steenbergen. Gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers
realiseren gezamenlijk voldoende leer- en werkervaringsplekken voor leerlingen en studenten op
alle opleidingsniveaus.

Bestuurlijke kaders
• Beleidsplan Wmo 2015-2017
• Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen 2013-2016
• Nota jeugdbeleid
• Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015
• Nota speelruimtebeleid
• Visie jongerenwerk
• Sportbeleidsplan
• Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant West 2015-2017
• Verordening jeugdhulp model West Brabant West

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Absoluut verzuim aantal per 1.000 leerlingen 2014 8 3

Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen 2014 57 39

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)
% deelnemers aan het VO
en MBO onderwijs 2012 2,30 2,4

Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 2012 0,90 1,59

Kinderen in uitkeringsgezinnen % 2012 3 2,62

Melding kindermishandeling % niet bekend

Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen 2012 10,09 8,23

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % 2015 11,00 9,30

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % 2015 1,50 1,00

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering % 2015 0,30 0,50

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO aantal per 10.000 inwoners 2015 niet bekend 465

https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/beleidsregels_voorzieningen_maatschappelijke_ondersteuning_steenbergen_2015/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/subsidieregeling_welzijn,_gemeente_steenbergen_2015/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_voorzieningen_maatschappelijke_ondersteuning_steenbergen_2015/
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Wat gaan we daar voor doen?

Maken van resultaatafspraken over te behalen resultaten van Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) met de voor- en vroegscholen.
Vanuit de Wet Oké dienen gemeenten afspraken te maken met de voor- en vroegscholen over de
te behalen resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie verder VVE. De Inspectie van het
Onderwijs houdt toezicht op de VVE. De inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van de wet. De inspectie is bij gemeenten nagegaan of conform de Wet
op het Primair Onderwijs (WPO) afspraken zijn gemaakt met de houders van peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven en met de schoolbesturen. Deze afspraken hebben betrekking op de
doelgroepdefinitie, de toeleiding, de doorgaande lijn en de resultaten van vroegschoolse educatie.
Steenbergen heeft het merendeel van de afspraken op orde. De inspectie heeft wel risico’s
gesignaleerd ten aanzien van de resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Het maken van deze
afspraken met de voor- en vroegscholen kan in 2017 worden opgepakt.
Aanpak
Een eerste stap is om met de partijen van voor- en vroegschool vast te stellen dat het nodig
en nuttig is om gezamenlijk afspraken over de resultaten van VVE te maken. Alle inspanningen
van gemeente, voorschoolse instellingen en scholen zijn er immers op gericht de kinderen in de
gemeente vooruit te helpen. Dan is het ook goed om met elkaar een streefniveau vast te leggen:
wat willen we met elkaar bereiken bij onze kinderen?
Een volgende stap is het maken van keuzes over welke resultaten men belangrijk vindt:
• Nemen we alleen domein ‘Taal’ of ook de andere domeinen van VVE
• Nemen we de resultaten van eind groep 2 of willen wij ook bezien of de resultaten beklijven in
groep 3 of 4
• Nemen wij alleen de resultaten van de VVE-scholen of van alle scholen
• Nemen wij alleen de resultaten van doelgroepkinderen of van alle kinderen
• Houden wij bij de resultaten wel of geen rekening met het feit dat het kind wel of geen voorschool
gevolgd heeft
• Maken wij alleen afspraken over de resultaten vroegschool of formuleren wij ook doelen/resultaten
voor de voorschool
Als laatste stap moeten afspraken gemaakt worden hoe e.e.a. gemeten en gerapporteerd kan
worden. Het is belangrijk goed na te gaan welke toetsen de scholen gebruiken en of deze onderling
goed vergelijkbaar zijn. Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden tot welk niveau de
gegevens met elkaar gedeeld worden.

Uitbreiding voorschools aanbod voor peuters
Het kabinet stelt vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor het verbeteren van
de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor alle peuters. Het Rijk en de VNG
onderschrijven dat goede voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen
en aan een goede start op de basisschool. Gemeenten zijn al wettelijk verantwoordelijk om voor
peuters met een achterstand een aanbod voorschoolse educatie te doen. Met de inzet van de
nieuwe extra middelen moeten gemeenten zich inspannen voor voldoende en financieel toegankelijk
aanbod in een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan de ouders géén recht hebben
op kinderopvangtoeslag. Gemeenten moeten voor de inzet van de extra middelen beleid opstellen.
Zij mogen zelf bepalen op welke wijze het aanbod wordt ingericht. In dit beleid wordt moet
eveneens geregeld worden hoe ouders gestimuleerd worden om hun peuter in te schrijven bij een
voorschoolse voorziening. De gemeente Steenbergen ontvangt in 2016 extra middelen ter hoogte
van € 12.703,- oplopend naar € 76.220,- in 2021.

Aanbesteding maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning
Er wordt een aanbestedingstraject opgestart met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht
waarbij nadrukkelijk met de aanbieders overleg gevoerd wordt over de gewenste vorm van
huishoudelijke ondersteuning bij mensen, zodat onze inwoners kunnen blijven participeren
en zij, voor zover mogelijk, zelfredzaam blijven. Het aanbestedingstraject leidt tot voldoende
overeenkomsten met aanbieders om de inwoners van ondersteuning en zorg te kunnen voorzien.
Onderdeel van dit proces is het aanbieden van een inkoopplan aan de gemeenteraad met de
kaders en randvoorwaarden waarbinnen de aanbesteding gaat plaatsvinden. (dit is onderdeel van
een AMvB die nog niet in werking is getreden maar naar alle waarschijnlijkheid wel in 2017 van
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kracht is). De aanbesteding zal oktober 2017 afgerond dienen te zijn zodat de continuïteit van de
dienstverlening richting klanten is gewaarborgd per 1 januari 2018.

Basispakket Jeugdgezondheidszorg
In 2017 werken GGD West-Brabant, Thuiszorg West-Brabant en Careyn voor de 18 gemeenten in
West-Brabant verder aan de wettelijke taak om tot één basispakket integrale jeugdgezondheidszorg
te komen. Inhoudelijk betekent dit dat de drie organisaties gezamenlijk de taak oppakken om een
doorlopende lijn te realiseren in de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar waarbij ieder kind voldoende
in beeld is en extra aandacht uitgaat naar kwetsbare kinderen. Voor de drie organisaties betekent
dit tevens een vergaande wijze van samenwerking die van invloed is op de bedrijfsvoering van de
organisaties. 2017 zal gelden als een overgangsjaar, waarin besluitvorming plaats zal vinden over
de toekomst van de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant.

Aanbesteding maatwerkvoorziening begeleiding
Er wordt een aanbestedingstraject opgestart met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht
waarbij nadrukkelijk met de aanbieders overleg gevoerd wordt over de gewenste vorm van
begeleiding en innovatie van deze maatwerkvoorziening, zodat onze inwoners kunnen blijven
participeren en zij, voor zover mogelijk, zelfredzaam blijven. Het aanbestedingstraject leidt tot
voldoende overeenkomsten met aanbieders om de inwoners van ondersteuning en zorg te kunnen
voorzien. De aanbesteding zal oktober 2017 afgerond dienen te zijn zodat de continuïteit van de
dienstverlening richting klanten is gewaarborgd per 1 januari 2018.

Clientondersteuning
In 2017 gaan we clientondersteuning beter onder de aandacht brengen van onze inwoners.
Op verschillende manieren zullen wij onze inwoners vertellen waarvoor zij een onafhankelijke
clientondersteuner kunnen inzetten. De clientondersteuner helpt een inwoner bij het formuleren van
zijn/ haar vraag en wijst de weg in het zorglandschap. Ook attendeert de clientondersteuner op
oplossingen die de inwoner zelf of met zijn sociaal netwerk kan treffen.
In 2017 is de bekendheid van clientondersteuning en de inzet hiervan vergroot ten opzichte van
2016. Ook zijn er meerdere informele clientondersteuners beschikbaar, die afstemmen met de
formele clientondersteuning en de integrale toegang sociaal domein. Gevolgd wordt met welke
vragen de inwoner zich laat ondersteunen zodat hierop ingespeeld kan worden met scholing etc.

Transformatie jeugdzorg
in 2016 zijn we gestart met een nieuwe manier van werken binnen jeugdzorg, we hebben
resultaatfinanciering ingevoerd door middel van arrangementen voor de cliënten. Niet het product
dat de jeugdzorgaanbieder aanbiedt staat centraal, maar de vraag en het te bereiken doel van
de cliënt. Met deze systematiek verwachten wij dat de cliënt en zijn vraag meer centraal komt te
staan en we daarmee beter zorg kunnen leveren, die ook nog eens goedkoper is dan voorheen.
Daarnaast hebben we de functie jeugdprofessional gerealiseerd, om bij "de lichtere algemene
vraag" te kunnen helpen, in plaats van cliënten direct door te verwijzen naar zwaardere meet
specialistische zorg. De eerste resultaten zijn voorzichtig positief, we zien dat er scherper gekeken
wordt naar de te behalen doelen bij cliënten. Ook zien we dat onze jeugdprofessionals een grotere
bijdrage leveren in het oplossen van "lichtere vragen". In 2017 zal hard gewerkt worden om aan
deze en andere ingezette ontwikkelingen met als doel om ouders en jeugdigen goed te helpen en
de kosten van de zorg beperkt te houden. Het arrangementsysteem zal worden geëvalueerd en
bijgesteld waar nodig. Er zal met aanbieders gekeken worden op welke veel voorkomende vragen
en problemen , zoals (v)echtscheidingsproblematiek, we in kunnen zetten om de zorg beter aan
te laten sluiten en geen onnodig dure zorg in te zetten. Ook zullen we een betere afstemming met
de partners in de veiligheidsketen realiseren zodat minder jeugdigen onnodig lang in een onveilige
situatie zitten. Daarvoor kijken we gezamenlijk naar het gehele proces van melding tot aan uitspraak
van de rechter over een begeleidingsmaatregel. 2017 staat daarmee in het teken van evalueren,
bijstellen en doorontwikkelen van het gehele jeugdstelsel.

Implementatie ICT systeem WMO en Jeugd
Op dit moment werken we met een systeem dat niet aan onze eisen en wensen voldoet. Tevens
kent het beperkingen ten aanzien van de administratieve verwerking van de werkprocessen
waardoor er onnodig veel tijd in administratie en het genereren van management- en
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beleidsinformatie gaat zitten. De noodzaak bestaat daarom om over te stappen op een nieuw ICT
systeem.

Paraplunota sociaal domein
In zowel de domeinen Wmo, jeugd, participatie is de link naar gezondheid en gezondheidseconomie
duidelijk aanwezig. De verbinding tussen deze verschillende terreinen vragen om afstemming,
verdieping en integraliteit. Inwoners, organisaties en bedrijven kunnen erop rekenen dat
vraagstukken integraal benaderd worden en dat we door samenwerking met partijen de
producten die we leveren beter maken. Hiervoor moet er een transformatie plaatsvinden zowel
in voorzieningen die we leveren als in de denkkaders van de mensen die hierbij betrokken zijn
(burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente). Dit doen we actiegericht én samen met die
partijen.
Om die reden wordt er een zogenoemde paraplunota Sociaal domein opgesteld waarin de
verbinding tussen de beleidsterreinen tot uiting komt.
De te actualiseren nota’s jeugdbeleid, nota Volksgezondheid en het Wmo beleidsplan 2017 worden
ook in de paraplunota sociaal domein opgenomen.

Netwerk samenwerking en Scriptaanpak Brabantse Wal
In het sociaal domein werken wij nauw samen met onze buurgemeenten Bergen op Zoom
en Woensdrecht. Hiertoe is een netwerksamenwerking opgericht waarbij alle in het sociaal
domein werkzame medewerkers samenwerken. De samenwerking richt zich op de gezamenlijke
beleidsvorming en transformatie van het Sociaal Domein, met als doel om de kwaliteit te
verbeteren en efficiënter te werken door schaalvoordeel optimaal te benutten. Daarnaast richt
de samenwerking Sociaal Domein zich op overleg en afstemming tussen de gemeenten Bergen
op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, waarmee een strategische en sterke(re) positie wordt
gecreëerd naar ‘buiten’ toe.
De scriptaanpak is een middel om de transformatie van het sociaal domein te laten plaatsvinden.
Dit is zowel in voorzieningen die we leveren als in de denkkaders van de mensen die hierbij
betrokken zijn (burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente) belangrijk. Dit doen we actiegericht
én samen met die partijen. Dit doen we via drie programma’s in de scriptaanpak: Mensen,
Voorzieningen en Integrale Toegang. In de scriptaanpak staan de burgers centraal en is de
gemeente regisseur.

Ontwikkelingen jeugd en jongerenwerk
Alle ontwikkelingen in het sociaal domein zijn erop gericht om zo vroeg mogelijk ondersteuning
te bieden ter voorkoming van grotere problemen zodat een beroep moet worden gedaan op de
zwaardere en duurdere zorg. Binnen het sociaal domein zijn we bezig om het voorliggend veld te
versterken om de transformatie vorm te geven. Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol in de
preventie voor jeugdigen maar ook voor de preventie in de kern. In de komende jaren willen we de
rol van het jongerenwerk verstevigen. Passend bij de ontwikkelingen in het sociaal domein willen we
ook hier investeren in de voorkant door het jongerenwerk te verbreden naar andere doelgroepen,
hierdoor willen we een grotere groep jongeren bereiken. Op dit moment richt het jongerenwerk zich
voornamelijk op specifieke groepen jongeren op straat. Het huidige jongerenwerk heeft beperkt
ruimte om met deze groepen in contact te zijn en maakt tijd voor individuele (hulp)vragen. De
jongerenwerkers proberen zo veel als mogelijk in de verschillende kernen aanwezig te zijn. Door in
2017 een jongerenwerker extra in dienst te nemen, willen we deze nieuwe werkwijze versterken en
meer jeugdigen bereiken.
Zichtbaarheid in de kernen
De jongerenwerkers sluiten aan bij de groepen jongeren op de plaats waar zij zich bevinden. Het is
echter niet altijd zichtbaar voor de omgeving dat er contact is vanuit het jongerenwerk. Daarnaast
is er vanuit de verschillende kernen een stevige wens om een eigen plek te hebben waar jongeren
samen kunnen komen. Een mobiele JOP ( Jongeren Ontmoetings Plek) biedt de oplossing om de
verschillende kernen te kunnen bedienen. Deze JOP kan als uitvalsbasis voor de jongerenwerkers
worden gebruikt en door de sportcoaches worden ingezet voor hun activiteiten. Het biedt de
mogelijkheid om verschillende activiteiten te ondernemen, met een groep jongeren in gesprek te
gaan maar ook voldoende privacy om met een jongere individueel gesprekken te voeren. Hiermee
kan elke kern profiteren van de faciliteiten van het jongerenwerk. De ontwikkelingen om het
jongerenwerk te verbreden en te verstevigen worden ingezet naast de huidige manier en werkwijze.
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Het jeugdhonk in Steenbergen is hierbij een belangrijke plek om samen te komen, voor een groep
jongeren. Deze groep heeft een aantal wensen ten aanzien van de huidige accommodatie. Het
jongerenwerk zal de komende tijd investeren in deze jongeren om hen de lijst met wensen zelf te
laten realiseren.

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

openbaar basisonderwijs 5.444 0 0 0 0 0

onderwijshuisvesting 1.406.080 705.871 698.554 691.535 691.535 679.224

onderwijsbeleid en leerlingzaken 770.896 916.759 635.508 635.508 635.508 635.508

samenkracht en burgerparticipatie wmo 1.739.281 1.752.902 1.681.108 1.543.608 1.550.308 1.559.008

wijkteams 814.276 1.033.931 1.249.207 1.208.357 1.208.357 1.208.357

maatwerkvoorzieningen (wmo) 605.920 652.000 644.988 644.988 644.988 644.988

maatwerkdienstverlening 18+ 4.735.235 4.451.437 3.934.958 3.934.958 3.934.958 3.934.958

maatwerkdienstverlening 18- 3.807.066 3.271.870 3.528.042 3.528.042 3.528.042 3.528.042

geescaleerde zorg 18- 542.172 646.931 400.014 400.014 400.014 400.014

volksgezondheid 1.181.038 968.098 964.770 964.770 964.770 964.770

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds wmo 0 0 0 0 0 0

mut.res.progr.wmo en jeugd 918.234 0 0 0 0 0

Totaal lasten 16.525.642 14.399.799 13.737.150 13.551.781 13.558.480 13.554.870

baten

openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0

onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0

onderwijsbeleid en leerlingzaken -24.526 -25.048 -23.963 -23.963 -23.963 -23.963

samenkracht en burgerparticipatie wmo -562.581 -583.737 -688.450 -547.250 -547.250 -547.250

wijkteams 0 -29.390 -29.390 -29.390 -29.390 -29.390

maatwerkvoorzieningen (wmo) -2.345 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

maatwerkdienstverlening 18+ -472.414 0 0 0 0 0

maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0

geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0

volksgezondheid 0 0 0 0 0 0

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds wmo -7.633.756 -7.525.063 -7.287.839 -7.313.973 -7.285.853 -7.282.712

mut.res.progr.wmo en jeugd -438.084 -26.758 -724.805 -12.755 -12.755 -12.755

Totaal baten -9.133.705 -8.192.996 -8.756.947 -7.929.831 -7.901.711 -7.898.570

Saldo 7.391.937 6.206.803 4.980.203 5.621.950 5.656.769 5.656.300
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Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Samenkracht en burgerparticipatie structureel -76.300

Er wordt miv 2017 een decentralisatie uitkering voorschoolse educatie via de algemene uitkering ontvangen van € 25.400,-. De
uitgaven die hiermee verband houden zijn op dit taakveld verantwoord.

De kosten voor het kleinschalig collectiefvervoer zijn € 63.200,- hoger, omdat het aantal ritten toeneemt.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Wijkteams structureel 322.900

De personeelskosten van de jongerenwerkers worden nu rechtstreeks op dit taakverld verantwoord. Hierdoor zijn deze kosten met
€ 115.700,- toegenomen.

De kosten van de coordinator CJG wordt nu op dit taakveld verantwoord. Voorheen kwamen deze kosten op het taakveld jeugd.

De kosten van de huisvesting van Vraagwijzer aan de Fabrieksdijk zijn doordat wij hoofdhuurder zijn geworden en er meer
medewerkers huisvesten met € 84.400,- toegenomen.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Maatwerkvoorzieningen WMO structureel -7.000

De maatwerkvoorzieningen verhuis- en herinrichtingskosten zijn op basis van de uitgaven 2015 en 2016 met € 10.000,- verlaagd.
Daarnaast kon het budget voor huur rolstoelen ed op basis van een nieuw contract met € 20.000,- worden verlaagd.

De overige verschillen worden veroorzaakt door verschillen in doorbelasting.

Maatwerkdienstverlening 18+ structureel -530.600

In 2016 was een eenmalig extra budget van € 40.000,- voor de transformatie WMO opgenomen. Daarnaast is het structurele
budget met € 30.000,- verlaagd vanwege de reserve sociaal domein die gevormd is.

De kosten voor huishoudelijke zorg en WMO begeleiding nemen in totaal met € 377.900,- toe. De kosten stijging komt door de
aanpassing van de tarieven op basis van het huidige contract.

Het budget voor clientondersteuning kan op basis van de werkelijke uitgaven met € 141.000,- worden verlaagd.

In 2016 was een budget van € 591.000,- om de kosten voor WMO begeleiding en jeugd budgettair neitraal in de begroting te
verwerken. In 2017 is nog een buffer van € 200.000,- in de begroting opgenomen.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Maatwerkdienstverlening 18- structureel 83.600

De kosten voor jeugdzorg zijn op basis van de huidige inzichten met € 178.200,- verhoogd in de begroting 2017.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Geescaleerde zorg18- structureel -116.600

De lagere kosten betreffen lagere uitvoeringskosten.

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds structureel 154.600

De rijksbijdrage voor WMO begeleiding neemt in 2017 met € 218.000,- toe.

De rijksbijdrage voor jeugd neem daarentegen met € 56.900,- af t.o.v. 2016.

Mutaties reserves incidenteel 326.200

Ter uitvoering van de motie die bij de perspectiefnota is aangenomen is een onttrekking van de reserve sociaal domein opgenomen
van € 326.200,-
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Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar
van investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2017

Implementatie ICT systeem WMO enJeugd (v) 55.000 5.500 11.000 5 jaar

Mobiele JOP 25.000 1.600 3.200 7 jaar

Vervanging AED 's 27.000 1.900 3.900 7 jaar
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Programma Recreatie, Economie en Participatie
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Wat willen we bereiken?

Recreatie
• Versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Steenbergen, door middel van

het vergroten van de regionale, nationale en internationale bekendheid van de Brabantse Wal,
Waterpoort en de West Brabantse Waterlinie (Zuiderwaterlinie) als recreatiegebied

• Meer recreanten bezoeken de gemeente Steenbergen en weten, met de eigen inwoners, wat de
gemeente Steenbergen op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft, wat resulteert in
meer bestedingen in de recreatieve sector

• Stimuleren dat, binnen de planologische mogelijkheden, het bestaande aanbod dagrecreatie
(waaronder horeca) en het aantal overnachtingsmogelijkheden (waaronder camperplaatsen en
herbestemming van vrijkomende panden) wordt versterkt dan wel vergroot, met name in het
buitengebied

Economie
• Versterking van de Steenbergse lokale economie door groeiende bedrijvigheid en

werkgelegenheid
• Het verhogen van de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven
• Een goed ondernemersklimaat
• Lokaal economische speerpunten (zoals Agrofood/Biobased, en Brabantse Wal) onderdeel

houden of maken van regionale agenda's
• Het AFC Nieuw Prinsenland als dé locatie voor de agrofood en agro gebaseerde biobased

economie waarbij innovatie, symbiose en synergie wordt nagestreefd als onderdeel van de totale
biobased ontwikkeling in de Brabantse Delta

• Een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum in Steenbergen en Dinteloord

Participatie
• De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de drie

decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en
faciliterende rol

• Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een
efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip mogen vallen

Bestuurlijke kaders
• visie waterrecreatie
• kadernota recreatie en toerisme
• visie landrecreatie
• project StadHaven (opgenomen in uitvoeringsprogramma economie/detailhandel)
• recreatieve kansenkaart 2016
• uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme (opgenomen in uitvoeringsprogramma economie/

recreatie), te herzien in 2017
• beleidsplan vanuit overeenkomst Brabantse Wal (met Bergen op Zoom en Woensdrecht)
• toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal (met Bergen op Zoom, Woensdrecht en

Roosendaal)
• regiomarketingplan Brabantse Wal
• visie De Heen en buitengebied
• programma Waterpoort
• economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma
• economisch acquisitieplan Steenbergen
• koepelvisie Delta Regio 2030 (biobased, maintenance en logistiek)
• economische acquisitieplan Steenbergen
• regionale detailhandelsvisie
• regionale visie bedrijfsterreinen
• re-integratieverordening Participatiewet
• verordening Tegenprestatie
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• verordening Individuele studietoeslag Participatiewet
• verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet
• handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• Nota Minimabeleid gemeente Steenbergen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Functiemenging % 2015 41,80 47,00

Bruto Gemeentelijk Product
verhouding tussen verwacht
en gemeten product 2013 89 103

Vestigingen (van bedrijven)
aantal per 1.000 inwoners in
leeftijd 15 t/m 64 jaar 2015 129,50 133,7

Banen
aantal per 1.000 inwoners in
de leeftijd 15-64 jaar 2015 467,10 602,3

Werkloze jongeren
% werkloze jongeren tussen
16-22 jaar) 2012 1,11 0,98

Netto Participatiegraad
% mensen tussen 15 en 67
jaar dat baan heeft 2015 65,20 66,5

Personen met een bijstandsuitkering aantal per 10.000 inwoners 2015 232,90 209

Personen met een lopend re-integratietraject aantal per 10.000 inwoners 2015 227,70 185

Wat gaan we daar voor doen?

Recreatie en toerisme
De aanpak voor recreatie en toerisme is tweeledig. Enerzijds steekt gemeente Steenbergen in
op het faciliteren van initiatieven van ondernemers en het reguliere werk (zoals bewegwijzering,
meubilair, fiets- en wandelroutes en informatievoorziening). Anderzijds pakken we een aantal punten
op die voort zijn gekomen uit de Recreatieve kansenkaart die in 2016 is opgesteld en uitgewerkt.
Over de feitelijke acties vanuit dat programma zijn op dit moment geen concrete uitspraken te doen.
Gezien de samenhang van de Kansenkaart met het cultureel erfgoed en het natuurbeleidsplan,
wordt een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor wat het budget betreft, is besloten
dat acties die voortkomen uit dit uitvoeringsprogramma, niet binnen het reguliere budget kunnen
worden gerealiseerd. Voor deze acties wordt een afzonderlijk voorstel aan de raad gedaan of dit
wordt meegenomen in de begroting N+1.
Een paar projecten voor 2017 verdienen specifieke aandacht. In de eerste plaats heeft het
Waterschap de mogelijkheid geboden om het aangelegde onderhoudspad van Benedensas naar
de Heensedijk voor recreatief (fiets)verkeer te gebruiken. De kosten voor de omzetting naar dat
gebruik zijn voor rekening van de gemeente. Voor de omzetting zijn fysieke maatregelen nodig
(wildroosters, hekken en bebording), maar is ook een vergunningtraject bij Provincie, waterschap
en gemeente noodzakelijk. De kosten voor zowel het nemen van de maatregelen als het aanvragen
van de vergunning bedragen € 22.500,-.
In de tweede plaats wordt – aansluitend bij de ontwikkeling van de West Brabantse Waterlinie –
een Lange Afstand Wandelpad langs de Zuiderwaterlinie gerealiseerd. Dit pad loopt van Grave tot
Bergen op Zoom en biedt inwoners en gasten de gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met
de West Brabantse Waterlinie. Ervaringen met gelijksoortige paden in Nederland hebben geleerd
dat een dergelijk pad een positieve bijdrage aan de aan- en omliggende horeca en verblijfsrecreatie
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levert. Wandelnet ontwikkelt het pad – in samenspraak met gemeenten en grondeigenaren – en
komt met een routeboekje, website en zorgt zeven jaar voor onderhoud van de route. E.e.a. is
vergelijkbaar met het Brabantse Walpad, dat een aantal jaar geleden door Wandelnet is ontwikkeld,
in opdracht van de Streekorganisatie Brabantse Wal. De kosten voor het Steenbergse deel van die
route bedragen ongeveer € 15.000,-. Wij stellen voor om € 10.000,- van deze kosten te bekostigen
uit de opbrengst van de toeristenbelasting.

Streekorganisatie Brabantse Wal
De samenwerking op de Brabantse Wal heeft in 2015 een andere wending gekregen. Met het
oog op de toekomst heeft, in overleg met de Provincie, een heroriëntatie op de opgave van de
Brabantse Wal als gebied plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het opwaarderen van het
programma naar uitdagende gebiedsbrede thema’s, die op bovenregionaal niveau impact (kunnen)
hebben.
Voor de komende periode zet de streekorganisatie, naast marketing en gebiedsontwikkeling, in
op het verwerven van de UNESCO Geoparkstatus en op het versterken van de triple helix; de
verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Om deze nieuwe koers te kunnen inslaan
is op termijn een minder dominante rol van de overheid in de streekorganisatie gewenst. De eerste
stap in dat proces (huisvesting) is inmiddels gezet. Een tweede stap is dat bestaande acties (zoals
een Brabantse Waldag) langzaam van karakter zullen veranderen, totdat zij de nieuwe ambities
weerspiegelen.
De Steenbergse inzet voor de Brabantse Wal hangt af van het al dan niet verwerven van de
UNESCO-status en de participatie in de triple helix verbindingen. In 2017 wordt bekend of de
UNESCO-status binnen bereik ligt. Vooralsnog biedt e.e.a. geen aanleiding om de financiële en
ambtelijke bijdrage aan de Brabantse Wal streekorganisatie te wijzigen.

Brabantse Waldag
Jaarlijks wordt vanuit de samenwerking op de Brabantse Wal de Brabantse Waldag georganiseerd.
De afgelopen jaren was landgoed Mattemburgh het toneel van deze dag. Op aandringen van onder
meer de gemeente Steenbergen is besloten om de Brabantse Waldag in 2017 in Steenbergen
te organiseren. Ook in 2011 was de gemeente Steenbergen de organisator en gastheer van dit
evenement.
In 2017 kiezen we voor een nieuw decor, met als doel meerdere gezichten van de gemeente
Steenbergen te tonen. Anders dan in 2011 leggen we op deze dag onder andere meer nadruk
op educatie en biobased economy. De Brabantse Waldag 2017 vindt plaats in de kern Nieuw-
Vossemeer, op het evenemententerrein grenzend aan de Veerweg, alsmede de Rietkreek e.o.
In 2017 viert Nieuw-Vossemeer – in dezelfde periode dat de Brabantse Waldag plaatsvindt – haar
450 jaar bestaan. Door de samenwerking met de stichting ‘450 jaar Nieuw-Vossemeer’ vindt een
versterking plaats, die de historische kern Nieuw-Vossemeer prominenter op de kaart zet. Beide
evenementen onderstrepen de cultuurhistorische en landschappelijke diversiteit van de Brabantse
Wal en de gemeente Steenbergen. De organisator van de Brabantse Waldag 2011 is ingeschakeld,
om ook deze editie tot een succes van, voor en door streekpartners te maken.

Landschappen van Allure (LvA) - West Brabantse Waterlinie
Binnen streekorganisatie Brabantse Wal wordt gewerkt aan de landschappelijke en recreatieve
versterking van de Brabantse Wal. Steenbergen maakt sinds de oprichting deel uit van
deze organisatie. Steenbergen heeft namens de streek een investeringsvoorstel voor het
programma Landschappen van Allure ingediend. Met dit voorstel beogen projectpartners het
militaire verleden van het gebied tot leven te brengen in beeld en woord. Steenbergen is zowel
bestuurlijk als ambtelijk verantwoordelijk voor dit project. Om dit project binnen de afgesproken
looptijd (2013-2017) uit te voeren en succesvol af te ronden, wordt een extern gefinancierd
projectsecretariaat ingericht. De taak van de gemeente Steenbergen is toe te zien op de voortgang
van het project en op het tijdig en correct verantwoording afleggen aan de Provincie en de
projectpartners. Een jaarlijkse voortgangsrapportage aan de Provincie is verplicht. De Provincie
heeft op 12 maart 2014 besloten dat dit project wordt gehonoreerd. Dat betekent dat het met
provinciale subsidie kan worden gerealiseerd. Steenbergen is verantwoordelijk voor totale
realisatie van en verantwoording over het project. Er is subsidie beschikbaar voor externe inhuur
van ondersteuning. Met de subsidie wordt een aanzienlijk deel van de fysieke West Brabantse
Waterlinie hersteld. Om deze linie ook daadwerkelijk weer tot leven te brengen, is meer nodig
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dan fysiek herstel alleen. Daarom wordt, mede in samenspraak met andere onderdelen van de
Zuiderwaterlinie, bezien op welke wijze de vernieuwde linie als recreatief product gebruikt en
verkocht kan worden (marketing).

Een aantal deelprojecten wordt gerealiseerd:
• Waterpoort Benedensas, inclusief uitkijkpunt en toegangssteiger
• Volledig hersteld Fort Henricus, inclusief toegangsbrug en uitkijktoren
• Waterpoort Steenbergen (jachthaven)
• Liniewal Vesting Steenbergen
• Recreatieve inrichting Cruijslandse Kreken, inclusief uitzichtpunt
• Langzaam verkeerroute en 3 fietsroutes door het project, inclusief meubilair (Stb en BoZ)
• Fietsroute door het Laag
• Voltooiing Fort de Roovere, inclusief uitkijktoren
• Waterspeelplaats De grote Melanen
• Herstel Ravelijn
• Herstel Waterschans, inclusief havenkanaal

De cursieve projecten liggen op het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom.
Naar aanleiding van de financiële afhankelijkheid van het project Fort Henricus (>85% subsidie)
en de benodigde tijd om het herstelwerk duurzaam uit te voeren, is aan de Provincie opschorting
van de prestatietermijn gevraagd tot 31 december 2018. Wanneer dat verzoek wordt gehonoreerd
zal een beperkt deel van de projecten na de originele einddatum (30 september 2017) worden
afgerond.

Jachthaven Steenbergen
In 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot de aankoop van het eigendom van Brabant Jachtbouw
in de jachthaven. De eigendomswisseling heeft in januari 2013 plaatsgevonden. In maart 2013 heeft
de gemeenteraad besloten de opgave voor de (jacht)haven op te knippen in vier delen: openbare
ruimte/recreatieve poort, ontvangstruimte/recreatieve poort, jachthaven, (ontwikkeling)vastgoed. De
gemeente is aan zet voor de eerste twee delen.
In 2013 heeft de gemeenteraad besloten de exploitatie van de jachthaven uit te besteden aan
een derde partij. Wel heeft de gemeente een conceptprogramma van eisen vastgesteld. Na een
aanbestedingprocedure en rechtszaak is deze opdracht in 2015 definitief gegund. In 2014 heeft de
gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte rond de
jachthaven. Na de aanbestedingsprocedure is de opdracht in 2015 definitief gegund voor realisatie
in 2015 en 2016. In maart 2014 heeft de Provincie bekend gemaakt dat voor specifieke onderdelen
van het project – zowel in de openbare ruimte als in de ontvangstfunctie - subsidie beschikbaar is.
De uiterste datum voor oplevering is 1 september 2017.
Het beoogde resultaat is een heringerichte openbare ruimte rond de jachthaven van Steenbergen,
in aansluiting op de heringerichte N257 en in verbinding met het centrum van Steenbergen.
Daarnaast is het doel dat een nieuwe exploitant bestaande voorzieningen vernieuwt en werkt aan
een recreatief aantrekkelijk aanbod in de jachthaven (recreatieve poort). In de herinrichting wordt
een openbaar watertappunt en aanvullende informatievoorziening meegenomen. Om een goede
exploitatie van de jachthaven mogelijk te maken, wordt de (toegang tot) de jachthaven ein 2016
gebaggerd. Met de huidige planning zijn alle werkzaamheden aan het einde van 2016 afgerond.
Omdat gesprekken over aanvullende werkzaamheden met de nieuwe exploitant op dit moment
nog gaande zijn, is er een reële mogelijkheid dat een deel van de werkzaamheden doorloopt
in het eerste kwartaal van 2017. Na afronding van alle feitelijke werkzaamheden moet ook de
administratieve afhandeling (ten bate van accountantscontrole voor LvA) nog plaatsvinden.

Impuls ontwikkeling Havenkom Dinteloord Havenkanaal Dinteloord
We onderzoeken de mogelijkheden voor ontwikkeling van de Haven, voor
samenwerkingscombinaties en mogelijke subsidies, in relatie tot het groot onderhoud (baggeren)
van het havenkanaal en het opwaarderen van de havenkom. In 2017 voeren we een ruimtelijke
analyse uit en stellen we een visie op. Op basis van die visie worden in de toekomst ontwikkelingen
toegestaan. De visie is randvoorwaardescheppend en uitnodigend, waarbij het uitgangspunt is dat
initiatiefnemers zelf hun investeringen en exploitaties moeten kunnen dragen.
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Programma Vesting Steenbergen
De Vesting Steenbergen maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie, maar is niet opgenomen in
het LvA-project West Brabantse Waterlinie. Ter voorbereiding op de periode na afronding van het
LvA-project voeren we onderzoek uit naar de mogelijkheden om ook de cultuurhistorische potentie
van Vesting Steenbergen te identificeren en te benutten.
Vanuit verschillende partijen en perspectieven is er aandacht voor de militaire historie van
(West-)Brabant. Het betreft onder meer de Provincie Noord-Brabant, Brabantse Wal/Geopark en
Waterpoort. Er lijken dan ook voldoende aanknopingspunten om in dat perspectief de Vesting
Steenbergen te ontwikkelen als cultuurhistorische bestemming in West-Brabant.

Een lidmaatschap van een vereniging als de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden is als
concrete maatregel genoemd om de contouren van cultuurhistorisch Steenbergen extra aan te
zetten. Met het oog op het maximaal benutten van het lidmaatschap van een dergelijke organisatie,
lijkt een onderzoek naar de potentie van de vesting Steenbergen opportuun.
Een dergelijk onderzoek moet op verschillende vlakken de potentie van de vesting Steenbergen
als onderdeel van de WBWL en de Zuiderwaterlinie destilleren. Zo’n onderzoek kan de volgende
aspecten omvatten:

• historisch/fysiek aspect (wat is er te zien in de buitenruimte, verbetering ruimtelijke kwaliteit)
• promotioneel aspect (hoe kan de vesting beter worden verkocht)
• economisch aspect (welke verdienmodellen zijn er)
• educatief aspect (op welke wijze kan de publieke kennis over de vesting Steenbergen worden
vergroot)
• innovatie aspect (op welke wijze kunnen nieuwe technieken/toepassingen/materialen de
historische setting versterken)
• aspect van nieuwe partners (met welke nieuwe partners kan de vesting Steenbergen zich tot een
trekpleister ontwikkelen)

Het jaar 2017 gebruiken we om de kansen per categorie in beeld te brengen. Hiervoor maken we
gebruik van de kennis van verschillende partijen, zoals Heemkundekring(en), Stichting Menno van
Coehoorn, archeoloog, marketeer, VVV, onderwijsorganisaties en streekorganisatie. Allen voorzien
van een ‘succesfactor’ en een prijskaartje. Het doel is om in de eerste helft van 2018 de raad een
voorstel voor een compleet ‘vestingprogramma’ aan te bieden.

Economie
De basis voor verdere ontwikkeling ligt in de vastgestelde economische visie. Het programma zal
samen met ondernemers en andere belanghebbenden worden uitgevoerd. Om onze doelen te
halen, zetten we in op meerdere thema’s:

1: Topsector biobased/agrofood
De topsector biobased/agrofood biedt grote kansen op ontwikkelingen binnen de Brabantse
Delta. Het AFC Nieuw Prinsenland heeft – met de focus op innovatie, symbiose en synergie –
de potentie om één van de belangrijkste locaties voor de agrofood en biobased economy in deze
regio te worden. Partnerschappen en samenwerking zullen worden geïnitieerd en actief worden
ingevuld met kennisinstellingen, bedrijven, onderwijs en andere overheden, zoals Bergen op Zoom,
Moerdijk en provincie Noord-Brabant. Naast het AFC Nieuw Prinsenland richten we ons op een
langetermijnvisie, breed netwerk, kennis en koppeling met de agrarische sector en de regio. Wij
ondersteunen de verdere bloei en groei van deze topsector en toplocatie het AFC.

2: Regionale samenwerking
De gemeente Steenbergen zal zich profileren en inzetten als een actieve economische
(overleg-)partner binnen de regio. Om de economische kansen te benutten, pakt Steenbergen
haar rol als verbinder en facilitator binnen netwerken, om zo haar kennis, kunde en netwerk te
vergroten. Kansen of juist problemen worden zo eerder gesignaleerd en de aantrekkingskracht van
de gemeente neemt toe.
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3: Acquisitie en bedrijfsbezoek
De gemeente zet zich actief in voor het werven van nieuwe vestigers en het bezoeken van
ondernemers binnen de gemeente. Het doel van deze bedrijfsbezoeken is verbinding en aansluiting
vinden. Tijdens gerichte acquisitie in samenwerking met Rewin, BOM en de regio maken we
vestigers bewust van de potentie van Steenbergen. Beide processen zijn een continu traject. De
verkoop van de gronden op Reinierpark is in volle gang.

4: Centrumgebieden Steenbergen en Dinteloord
Als gevolg van veranderend consumentengedrag staan fysieke winkels onder druk, ten gunste
van online winkels. Met het oog op een aantrekkelijk, uitnodigend en voorzienend centrumgebied
wordt in 2016 het centrumplan Steenbergen en Dinteloord opgesteld. Acties voortkomend uit dit
plan worden vanaf 2017 opgepakt. Over de feitelijke acties vanuit dat plan zijn op dit moment geen
concrete uitspraken te doen.

5: Arbeidsparticipatie
Vanuit onze visie en het bijbehorende actieplan streven we naar het behoud en de uitbreiding
van lokale werkgelegenheid. Dit doen we door aan te sluiten op de kansen die de regio biedt.
We stimuleren bovendien afstemming tussen onderwijs en ondernemers. Naast het scheppen
van werkgelegenheid, is het stimuleren van arbeidsparticipatie namelijk van groot belang. Voor
individuele burgers en voor de gemeenschap.
In 2017 vindt vanuit het uitvoeringsprogramma met name inzet plaats op:
• De voortgang van acquisitie voor het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De

acquisitie richt zich op de uitbreiding van het bedrijventerrein en op de biobased economy en
agrofoodverwerking. De activiteiten vinden het gehele jaar plaats.

• De voortgang en uitvoering van het centrumplan Steenbergen en Dinteloord dat is opgesteld in
2016. De activiteiten vinden het gehele jaar plaats.

• Het opstellen van een marketingplan in samenwerking met de afdeling communicatie, voor het
definiëren en bereiken van de juiste doelgroep, formuleren van de juiste boodschap, realiseren
van communicatiemiddelen en keuze voor de juiste taal. Vanaf het derde kwartaal 2017 zal dit
worden opgepakt.

• Voortgang van het stimuleren van innovatie op het gebied van agrofood en biobased economy
door initiatie en het opstellen van een businessplan Agro Meets Chemistry. In dit plan wordt
vanuit de triple helix gewerkt aan het versterken van de verbinding tussen het AFC Nieuw
Prinsenland, de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en haven- industrieterrein
Moerdijk. Dit vindt het gehele jaar plaats. Het opstellen van het business plan zal plaatsvinden
vanaf het tweede kwartaal 2017

• Inzetten op een continue verbeter- en professionaliseringsslag van de dienstverlening naar de
ondernemers. Een ondernemerspeiling wordt gehouden. De peiling zal vanaf het derde kwartaal
2017 worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

inkomensregelingen 6.590.399 6.727.059 6.940.043 6.940.043 6.940.043 6.940.043

begeleide participatie 3.646.035 3.583.523 3.280.219 3.133.817 3.027.028 2.924.896

alg uitk/ov uitk.gem.fonds recr/ec/part 0 0 0 0 0 0

arbeidsparticipatie 5.822 4.434 2.592 2.592 2.592 2.592

recreatieve havens 290.679 210.806 120.322 120.322 120.322 120.322

openb groen en (openlucht) recreatie 316.731 1.271.195 410.446 168.605 158.605 158.605
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Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

economische promotie recr/ec/part 67.380 101.300 91.599 91.599 91.599 91.599

economische ontwikkeling 378.140 337.140 293.342 288.265 268.199 249.801

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 53.857 105.154 51.795 46.795 46.795 46.795

mut.res.progr.economie en recreatie 50.000 200.000 500.000 500.000 600.000 0

Totaal lasten 11.399.043 12.540.611 11.690.357 11.292.037 11.255.182 10.534.652

baten

inkomensregelingen -4.891.612 -4.720.580 -4.929.187 -4.929.187 -4.929.187 -4.929.187

begeleide participatie -10.137 -143.666 0 0 0 0

alg uitk/ov uitk.gem.fonds recr/ec/part -3.355.596 -3.098.545 -3.079.624 -2.912.283 -2.783.055 -2.653.261

arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0

recreatieve havens -118.214 -12.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

openb groen en (openlucht) recreatie -292.813 -836.609 -119.373 -13.507 -13.507 -13.507

economische promotie recr/ec/part 0 0 0 0 0 0

economische ontwikkeling -400 -250 0 0 0 0

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 63.750 -203.950 -503.450 -503.450 -603.450 -3.450

mut.res.progr.economie en recreatie -267.985 -136.600 -21.800 -21.800 0 0

Totaal baten -8.873.006 -9.152.200 -8.662.434 -8.389.227 -8.338.199 -7.608.405

Saldo 2.526.036 3.388.411 3.027.923 2.902.810 2.916.983 2.926.247

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Inkomensregelingen structureel 112.900

De bijdrage aan de ISD in de uitvoeringskosten zijn met € 105.100,- toegenomen.

De hogere kosten voor de WWB en de BZ-regeling worden gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage.

Begeleide participatie structureel -158.900

De bijdrage aan de WVS is in 2017 € 192.700,- lager dan in 2016.

Recreatieve havens structureel -90.500

De verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie eenmalig 63.200

Er is zoals aangegeven in de perspectiefnota voor een bedrag van € 80.000,- aan eenmalige recreatieprojecten opgenomen in de
begroting 2017.

West-Brabantse Waterlinie structureel -70.000

De verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen incidenteel 352.900

Voor 2017 wordt een bijdrage vanuit de grondverkopen AFC verwacht van € 500.000,-. Voor 2016 was dit € 200.000,-. Deze
bijdrage wordt in de reserve bovenplanse verefening gestort.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.
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Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar
van investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2017

Herinrichting Centrum Welberg 350.000 7.000 14.000 25 jaar



52 Programma's



53Programma's

Programma Milieu en Ruimtelijke ordening
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Wat willen we bereiken?

Milieu
• Duurzaamheid wordt in de meest brede zin van het woord nagestreefd
• Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen
• Er wordt meer gebruikgemaakt van zonne-energie in de gemeente Steenbergen, ook als nieuw

verdienmodel
• Er is een heldere visie op de plaats die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen
• Zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk

restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Ruimtelijke Ordening
• De woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig maken, zowel in

hoeveelheid als wat betreft de soorten woningen
• De woningmarkt in beweging brengen door open te staan voor nieuwe exploitatievormen, nieuwe

vormen van gronduitgifte en het jaarlijks actualiseren van de grondprijs
• Streven naar een modern glasvezelnetwerk in de hele gemeente Steenbergen
• Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd
• Zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor economisch gebonden arbeidsmigranten

Bestuurlijke kaders
• Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente Steenbergen
• Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012 - 2020
• Convenant Duurzaam Bouwen
• Gemeentelijke DuurzaamheidsIndex
• Verordening Duurzaamheidslening
• Strategische agenda van de Regio West-Brabant
• Bodemkwaliteitskaart voor het Buitengebied en de Nota bodembeheer gemeente Steenbergen
• Regionale afvalvisie Duurzaam West-Brabant Een bijdrage uit de afvalhoek
• Bestemmingsplannen Buitengebied 2013
• Structuurvisie
• Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
• Verordening starterslening 2014
• Veordening Restschuldlening
• Beleidsnota externe veiligheid
• Nota actualisatie gemeentelijk grondbeleid
• Woonvisie
• Prestatie-afspraken
•

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• Bestemmingsplannen buitengebied (eerste herziening)
• Bestemmingsplannen voor de Heen en Dinteloord
• Herziene Beleidsnota Externe Veiligheid
• Natuurbeleidsplan
• Opstellen afvalstoffenbeleidsplan met als doel de hoeveelheid restafval te verminderen
• Heroverweging ten aanzien van inzameling oud papier en kunststof

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 2014 201 171

https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/visie_en_beleid/duurzaamheid/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/college_van_b_en_w/bestuursstukken/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/verordening_starterslening_2014/
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Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Hernieuwbare elektriciteit % 2014 5,00 12,6

Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2013 2,30 6,3

Demografische druk % 2016 54,60 59,1

Wat gaan we daar voor doen?

Natuurbeleid
De gemeente ontwikkelt, conform het raadsprogramma, een natuurbeleidsplan. Hierin leggen we
vast welke natuurwaarden de gemeente heeft en waar we heen willen.
Om de natuurwaarden en richting van het beleidsplan te bepalen, besteden we onder andere
aandacht aan:
• het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap
• de kansen voor (natuur)recreatie
• het beheer van natuur
• het natuurbeleidsplan als hulpmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen
Wij vinden het van belang om het natuurbeleidsplan samen met onze partners te ontwikkelen.
Belangrijke partners die we graag betrekken, zijn bijvoorbeeld het Waterschap Brabantse Delta, de
lokale ZLTO, de Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal, Stichting Sirene, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, dorpsraden/Stadsraad Steenbergen/Stichting Leefbaarheid
De Heen, recreatieondernemers en scholen. Ook wegen we verkregen informatie van de
beeldvormende raadsvergadering mee bij het opstellen van het beleidsplan.
In 2016 is gestart met de ontwikkeling van het beleid, zodat de vaststelling door de gemeenteraad
in maart 2017 kan plaatsvinden.
Er wordt een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de recreatieve kansenkaart, de actualisatie
van het beleid voor cultureel erfgoed en het natuurbeleidsplan opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma
wordt in september 2017 ter kennisname aan de raad aangeboden. Het planproces heeft een
raadplegend karakter.

Prestatieafspraken
Op regionaal niveau (de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht en Steenbergen)
zijn met de woningcorporaties Stadlander, Woonkwartier en woningstichting Woensdrecht en
de in de vier gemeenten actieve huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt. Uit deze
prestatieafspraken zijn de volgende actiepunten geformuleerd, die in 2017 verder worden
uitgewerkt. Deze actiepunten zijn:
• Beschikbaarheid van woningen
• Betaalbaarheid
• Duurzaamheid en woningkwaliteit
• Sociaal maatschappelijke opgave en zorg
• Inzet in de kernen, wijken en buurten

Onderzoek haalbaarheid glasvezelnetwerk in de gehele gemeente
Wij zijn op dit moment samen met de gemeenten druk bezig met inventariserende en
voorbereidende werkzaamheden, om de regio zo ‘instapklaar’ mogelijk te maken voor het
aanleggen van een glasvezelnetwerk. Op dit moment is het nog niet duidelijk en in te schatten wat
de kosten voor onze gemeente worden voor het instapklaar maken. Om deze reden hebben wij
hiervoor nog geen middelen opgenomen. Wij komen op het moment dat dit speelt met een separaat
raadsvoorstel. Momenteel is duidelijk dat er van vervroegde aanleg geen sprake kan zijn, omdat
MABIB in de regio oost en midden-brabant vertraging oploopt, die sowieso doorwerkt in West-
Brabant (de laatste regio in de MABIB-rij). Binnen de RWB wordt doorgewerkt aan de uniformering
van de voorwaarden om de aanleg zo eenduidig mogelijk te laten plaatsvinden. In Steenbergen



56 Programma's

werken we voor de vraagbundeling nauw samen met de ZLTO afd Steenbergen/Bergen die dit met
andere partners in het buitengebied organiseert.

Herinrichting Centrum Welberg (2017 Investering)
Op grond van het dorpontwikkelingsplan Welberg is besloten om een interactief beleidsproces op te
starten, om te komen tot een nieuw dorpshart van Welberg. In 2017 worden de resultaten van een
integraal onderzoek naar de fysieke herinrichting van het centrum van Welberg en de huisvesting
van verenigingen en maatschappelijke organisaties in Welberg opgeleverd. Op basis van deze
resultaten nemen wij vervolgens een besluit over de inrichting van het centrum en de huisvesting
van verenigingen en maatschappelijke organisaties.
Voor de investeringen in de huisvesting van maatschappelijke organisaties en verenigingen is op de
investeringsstaat 2017 een bedrag opgenomen van € 350.000,-. Dit betreft een globale raming die
nog verder moet worden uitgewerkt. De investeringen in de openbare ruimte zullen gedekt worden
uit de verkoopopbrengsten van de grond voor woningbouw of anderszins. Uitgangspunt is dat –
voor wat betreft de openbare ruimte – het plan minimaal budgetneutraal plaatsvindt. De verwachting
is dat dit mogelijk is, omdat de boekwaarde van het oude sportpark nihil is.

Omgevingswet
Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. De verwachte invoering
van de wet is 1 juli 2019. De doelstelling van de wet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor
kwaliteit’.
De Omgevingswet draagt bij aan de versterking van de economie én aan de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving in ons land. De Omgevingswet laat ruimte voor private en publieke initiatieven
en uitgangspunt is om een fysieke leefomgeving te creëren die veilig, gezond en prettig is om in te
leven.
De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van werken. Of beter gezegd, om een
cultuurverandering. We antwoorden niet met ‘nee, tenzij’, maar met ‘ja, mits’. Zo voorkomen we dat
we door een werende benadering de fysieke leeromgeving teveel beschermen en creeren we ruimte
voor ontwikkeling. We zorgen voor een beleidscyclus waarin de continue zorg voor de kwaliteit van
de leefomgeving centraal staat. De nieuwe benadering gaat uit van vertrouwen en stelt ons in staat
snel en doeltreffend te kunnen optreden.

De nieuwe wet zorgt voor het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede
fysieke domein en de integratie van plannen en toetsingskaders. De wet vergroot bestuurlijke
afwegingsruimte en is gericht op het doelmatig uitvoeren van onderzoek en digitale bereikbaarheid
van plannen en regels. De nieuwe wet zal op landelijk niveau een aanzienlijke inhoudelijke reductie
van regels, wetten en regelingen op het terrein van de fysieke leefomgeving betekenen.

De ‘ja, mits-benadering’ past bij Steenbergen. De gemeente ziet de inwerkingtreding van de
Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. De afgelopen jaren is er een goede basis ontwikkeld, die
we de komende jaren verder uitbouwen. Er is bijvoorbeeld veel interactief opgesteld actueel beleid.
Hetzelfde geldt voor juridische kaders, waaronder de bestemmingsplannen. Ter voorbereiding op de
implementatie van de Omgevingswet stellen we in 2017 een visie op. Hierin bepalen we de richting
voor de verdere uitwerking van de implementatie van de wet. Bij het opstellen van de visie zoeken
we de verbinding met de Steenbergse bevolking en ondernemers. De visie kan naar verwachting in
september 2018 worden vastgesteld. Het proces heeft een raadplegend karakter.

ICT Omgevingswet
Ter ondersteuning van de nieuwe Omgevingswet is de aanschaf van een nieuwe applicatie
noodzakelijk. Op dit moment worden de Wabo-vergunning vanuit Corsa (Generieke Case) verstrekt.
Deze functionaliteit voldoet in basisvorm. De Wabo-coördinator heeft ingebracht dat nieuwe,
moderne mogelijkheden gewenst zijn (koppeling met geografische bestanden, betere benutting
basisregistraties etc.).
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MILIEU
Bodem
Bodemkwaliteitskaart
De in 2012 door het college vastgestelde Bodemkwaliteitskaart voor het Buitengebied en de
bijbehorende nota Bodembeheer gemeente Steenbergen worden in 2017 geactualiseerd. Dit
gebeurt in samenwerking met andere regiogemeenten.
Deze kaart en nota zijn belangrijke instrumenten voor toepassing en/of hergebruik van grond en
baggerspecie, in het gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. De kaarten maken
grondverzet op een milieuhygienisch verantwoorde en kostenefficiënte wijze mogelijk.

Bodemsanering Nieuw-Vossemeer
Over de stand van zaken rondom het provinciale proces naar sanering van locatie Kortendijk 2 in
Nieuw-Vossemeer wordt periodiek gecommuniceerd. Communicatie en rapportage vinden plaats op
basis van de door de projectleider van de provincie verstrekte informatie.

Lucht
De EU heeft normen gesteld voor de luchtkwaliteit. In de EU-regelgeving is vastgelegd dat lidstaten
jaarlijks aan de Europese Commissie moeten rapporteren over de luchtkwaliteit.
Met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) laat de Nederlandse
overheid zien hoe zij de grenswaarden gaan realiseren. Behalve het Rijk en de provincies
actualiseert ook iedere gemeente jaarlijks de gegevens van de monitoringstool van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De gemeente Steenbergen doet dit in 2017 wederom
voor haar grondgebied.

Externe veiligheid
We actualiseren de in 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota Externe Veiligheid
gemeente Steenbergen op basis van gewijzigde wet- en regelgeving.
In de beleidsnota is aangegeven hoe wij omgaan met bestaande risicovolle bedrijven. Ook is
beschreven waar risicovolle bedrijven zich in de toekomst kunnen vestigen. Tevens geeft de
beleidsnota aan hoe we omgaan met de vestiging van andere functies, zoals woningbouw in de
omgeving van risicovolle bedrijven.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 + uitvoering motie ‘onderzoek
exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere duurzame
energiebronnen’
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 is in februari 2016 vastgesteld. Doel van dit
Uitvoeringsprogramma is integraler denken op het gebied van duurzaamheid.
We hebben in dit programma rekening gehouden met de ambities uit de Duurzaamheidsnota
gemeente Steenbergen 2012-2020, de Gemeentelijke DuurzaamheidsIndex (GDI) en het Regionale
Convenant Duurzaam Bouwen.

Met de GDI is het mogelijk om de duurzaamheid van een gemeente landelijk te meten. De GDI
is breder van opzet dan de Duurzaamheidsnota en besteedt naast de ‘planet-aspecten’ van
duurzaamheid ook aandacht aan onderwerpen als onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid
ed. (de ‘people’- en ‘profit’-aspecten). Er zijn dus ook veel onderwerpen die zowel in de GDI als in
de Duurzaamheidsnota terugkomen.
In april 2016 heeft de raad het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 vastgesteld. In dit
beleidsplan zijn een aantal ambities en keuzes vastgelegd: We conformeren ons aan de VANG-
doelstelling van 100 kg restafval per inwoner en 75% hergebruik in 2020. We hebben gekozen
voor het scenario ‘Omgekeerd Inzamelen’ zonder tarief op restafval, met een evaluatie na 1 jaar.
Ook stellen we een haalbaarheidsonderzoek in voor GFT-afval bij hoogbouw. Alle bovengrondse
milieuparkjes vervangen we (fasegewijs) door ondergrondse. We onderzoeken bijvoorbeeld de
mogelijkheid naar ondergrondse textielcontainers. Burgerparticipatie blijft minimaal op dezelfde
wijze doorgaan. We stellen scholen en verenigingen in de gelegenheid om onder de paraplu van
de huidige inzamelaar of verwerker textiel of vet in te zamelen. De komende jaren bouwen we een
egalisatiereserve voor het afvalbeleid op.
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Voor de implementatie van Omgekeerd Inzamelen dient het investeringsbudget beschikbaar te
worden gesteld. De kosten zijn meegenomen in de perspectiefnota. De totale verwachte kosten/
baten voor het Omgekeerd Inzamelen waren reeds in de doorberekening van dit afvalscenario
meegenomen (afvalstoffenheffing) en zijn kenbaar gemaakt in het beleidsplan. In dit scenario was
echter uitgegaan van Omgekeerd Inzamelen met tarief op restafval. Nu gekozen is voor Omgekeerd
Inzamelen zonder tarief op restafval zal de reductie van het restafval en de toename van de
grondstoffen lager zijn. Dit heeft gevolgen voor het financiele plaatje.

In aanvulling hieropdient te worden vermeld dat de kans van slagen bij het Omgekeerd Inzamelen
groter is met begeleiding van intensieve communicatie/voorlichting en in een later stadium
handhaving. Deze onderwerpen komen gedurende de gehele implementatieperiode aan bod.
Naast het nieuwe beleidsplan onderzoeken we dit jaar ook wat de toekomstmogelijkheden zijn
voor onze gemeentelijke milieustraat. De milieustraat is uit z’n jasje gegroeid en daardoor zijn
de mogelijkheden beperkt. De limiet is bereikt. Bovendien loopt de huidige vergunning voor de
milieustraat in 2019 af. Daarom is het noodzakelijk om in 2017 een besluit over de milieustraat te
nemen.
In 2016 vindt een onderzoek plaats naar samenwerkingsverbanden. Voor de implementatie van
bovenstaande punten is advies van een gespecialiseerd adviesbureau benodigd.

Gebiedsontwikkeling Waterpoort
Waterpoort is, naast De Brabantse Wal, één van de integrale gebiedsopgaven van de provincie
Noord-Brabant en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Waterpoort is
een “grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land”. Waterpoort brengt verschillende
werelden bij elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag.
Water vormt het hart van het gebied met Volkerak-Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en de Mark-,
Dintel-, Vlietboezem. De Deltawerken hebben grote invloed op de waterkwaliteit, ecologische- en
economische vitaliteit. Binnen deze gebiedsontwikkeling dringen partijen bij de Rijksoverheid aan
op verbetering van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. Mocht uiteindelijk blijken dat
verzilting de (enige) methode is en daartoe ook besloten wordt, moet opgemerkt worden dat in dat
geval de zoetwatervoorziening voor de agrarische sector gegarandeerd wordt door de aanleg van
een alternatieve zoetwatervoorziening vanuit het Hollands Diep.

De rol van netwerkorganisatie heeft Waterpoort in de afgelopen jaren al heel goed ingevuld. Op
dit moment worden stappen gezet om te komen tot een uitvoeringsorganisatie. Daarvoor worden
(voorlopig) een twee concrete initiatieven uitgewerkt tot business cases. Het gaat dan met name om
het realiseren van een waternetwerk (riviercruises) en de Zuiderwaterlinie.

Omdat 2015 het jaar was van oprichting van het pontje De Waterpoort, hebben in dat jaar alle
zes gemeenten en de provincie hieraan bijgedragen. Toen is wel besloten dat deze startbijdrage
voor de gemeenten waar het pontje niet vaart, een eenmalige is. In totaal komt de exploitant
jaarlijks ongeveer € 50.000,- tot € 55.000,- tekort. Zelf haalt hij daarvan ongeveer € 17.000,-
aan sponsorgeld binnen en komt hij dus nog zo'n € 33.000,- tekort. Van het pontje kan gesteld
worden dat het in een grote behoefte voorziet en dat er steeds meer mensen meevaren; inmiddels
ook vanuit de wat wijdere omgeving, zoals België. Bovendien is het een professioneel gerund
schip voorzien van alle verplichte en benodigde veiligheidsvoorzieningen. Er zijn bijvoorbeeld
altijd minimaal twee gekwalificeerde personen op het schip aanwezig. Het gaat hier niet om een
gewone pont die als transportmiddel slechts voorziet in een behoefte om mensen van A naar B
te brengen. De pont is ook een soort rondvaart. Al met al kan gesteld worden dat de organisatie
hiervan zeer professioneel en efficiënt is. De resterende € 33.000,- zal vanaf 2017 echter door
slechts drie gemeenten moeten worden opgevangen. Het betreft de gemeenten Moerdijk, Goeree-
Overflakkee en Steenbergen. Dat is betekent € 11.000,- per gemeente, in plaats van de inmiddels
door Steenbergen gereserveerde € 5.000,- . Voor 2016 is een tussenoplossing gezocht. De kosten
van de post worden geschreven op de post recreatie.

Op 10 november 2016 vindt de jaarlijkse netwerkdag plaats. Deze dag vindt plaats in (het
gemeentehuis van) Steenbergen. Op deze dag staan twee onderwerpen centraal: de presentatie
van de twee businesscases (waternetwerk en Zuiderwaterlinie) die momenteel worden uitgewerkt
en de start van ‘het jaar van de suikerbiet’. Als er natuurlijk één gemeente is in Nederland waar
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suiker(productie) een prominente rol speelt, dan is het onze gemeente wel. Dat suiker al lang niet
meer alleen voor de voedingsindustrie wordt gebruikt, maar een steeds grotere rol gaat spelen in
allerlei bio-basedprocessen, zal op die dag en in het jaar 2017 ook volop aan de orde komen.

Binnen Waterpoort wordt in 2017 verder nog gewerkt aan onder andere:
• Cruijslandse kreken
• Inundatiegebieden
• Blauwe Sluis
• Roode Weel / Boonhil
• Waterpoort loket, Academy en ateliers
• In de vaart houden en brengen van het Waterpoortpontje
• Ondersteunen van diverse niveaus van onderwijs (lesprogramma’s, stages, trainingen)
• Energietransitie / Duurzaamheid / energiecorporaties
• Oprichten gebiedscorporaties
• Promotie en branding (bijv. Waterpoort Armada; Waterpoort conferentie en workshops)
• Verdere uitbouw uitvoeringsorganisatie met daaruit voortvloeiend:
• Voorbereiding en uitwerking business cases Waternetwerk en Zuiderwaterlinie

 

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

grondexploitatie niet-bedrijventerreinen 628.150 2.018.424 1.634.603 1.634.603 1.634.603 1.634.603

fysieke bedrijfsinfrastructuur 152.954 1.444.793 1.078.800 1.078.800 1.078.800 1.078.800

vennootschapsbelasting (vpb) 0 0 57.900 57.900 57.900 57.900

ruimtelijke ordening 1.692.053 818.506 560.393 492.368 469.868 469.868

wonen en bouwen milieu/ruimt.ord. 167.276 158.954 119.636 104.636 104.636 104.636

milieubeheer milieu en ruimt.ord. 113.515 294.004 155.953 155.953 155.953 155.953

afval 2.733.907 2.703.490 2.545.568 2.525.146 2.523.092 2.506.438

mut.res.progr.milieu en ruimt.ord. 28.915 138.710 0 0 0 0

Totaal lasten 5.516.769 7.576.881 6.152.853 6.049.407 6.024.853 6.008.198

baten

grondexploitatie niet-bedrijventerreinen -490.391 -2.080.734 -1.671.303 -1.671.303 -1.671.303 -1.671.303

fysieke bedrijfsinfrastructuur -152.954 -1.521.193 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000

vennootschapsbelasting (vpb) 0 0 0 0 0 0

ruimtelijke ordening -1.235.940 -124.863 -115.681 -115.681 -115.681 -115.681

wonen en bouwen milieu/ruimt.ord. -27.287 -31.140 -31.230 -31.230 -31.230 -31.230

milieubeheer milieu en ruimt.ord. 5.286 0 0 0 0 0

afval -3.145.395 -3.183.286 -3.246.837 -3.246.837 -3.246.837 -3.246.837

mut.res.progr.milieu en ruimt.ord. -308.907 -99.883 0 0 0 0

Totaal baten -5.355.588 -7.041.099 -6.165.051 -6.165.051 -6.165.051 -6.165.051
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Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Saldo 161.181 535.782 -12.198 -115.645 -140.199 -156.853

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Vennootschapsbelasting structureel 64.400

Vanaf 2017 vallen de gemeente onder de vernnootschapsbelasting. Er dient Vpb betaalt te worden over de grondverkopen.

Ruimtelijke ordening structureel -153.900

Aan eenmalige projecten (omgevingswet, natuurbeleidsplan en havenkom Dinteloord) is een budget opgenomen van € 65.000,-. Dit
is ook de toename t.o.v. 2016.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Milieubeheer structureel -138.100

De verschillen betreffen met name kosten die niet meer worden doorbelast.

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2017

Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
voor communicatie en handhaving 40.000 4.000 8.000 5 jaar

Onderzoek/implementatie milieustraat 30.000 3.000 6.000 5 jaar

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst afvalstoffenheffing)

2018

ICT Omgevingswet 65.000 6.500 13.000 5 jaar

Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
voor communicatie en handhaving 30.000 3.000 6.000 5 jaar

Onderzoek/implementatie milieustraat 20.000 2.000 4.000 5 jaar

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst
afvalstoffenheffing)
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Programma Beheer openbare ruimte
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Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte
• De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en onderhouden, met

oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden
• Het wegennet in Steenbergen wordt sober maar doelmatig beheerd, waarbij verkeersonveilige

situaties voorkomen worden
• Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte
• Het veiliger maken van schoolroutes wordt continu nagestreefd

Bestuurlijke kaders

• Beheerplan wegen 2017-2021
• Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026
• Beheerplan openbare verlichting 2017-2021
• Beleidsnota duurzaam veilig
• Groenplan Steenbergen 2009 , Deel 1, 2 en 3
• Groenbeheerplan 2017-2021 (in besluitvorming november 2016).
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 - 2019
• Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 2014 7,00 7,00

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % 2014 8,00 10,00

Wat gaan we daar voor doen?

Beheerplannen openbare ruimte
Ter optimalisatie van het beheer van de openbare ruimte zijn in 2016 de beheerplannen
wegen, openbare verlichting en kunstwerken herzien. Daarnaast is er een beheerplan in de
besluitvormingsprocedure voor het openbaar groen. Doel is dat de beheerplannen integraal
bijdragen aan het optimaal en duurzaam in stand houden van onze openbare ruimte. De uitwerking
van de beheerplannen komt terug in de jaar- en meerjarenplanning openbare ruimte. In de
paragraaf kapitaalsgoederen wordt specifiek verslag gedaan van deze werkzaamheden. Verder zijn
in de afzonderlijke beheerplannen een aantal aanbevelingen gegeven ter versterking van het beheer
van de openbare ruimte. Per discipline gaat het om de volgende zaken:

Wegen
• Om de effecten van het gekozen scenario te toetsen voeren we regelmatig een review uit. De
review wordt gecombineerd met de tweejaarlijkse weginspectie.

Kunstwerken
• We voeren in de toekomst regelmatig inspecties uit, om schades en risico’s in een vroegtijdig
stadium te signaleren en de onderhoudsstaat van de kunstwerken te monitoren.
• We brengen de constructieve veiligheid in beeld. Elk jaar worden een aantal kunstwerken onder
de loep genomen.
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Openbare verlichting
• Om het beheer en onderhoud van de openbare verlichting te monitoren en tijdig bij te kunnen
sturen, zal tussentijds een review worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt deze na twee jaar uit te
voeren. De resultaten voortkomend uit de jaarlijkse schouw zijn mede input hiervoor.

Openbaar groen
• We stellen een monitoringsplan openbaar groen op met plan van aanpak en wijze van presenteren
• We brengen de onderhoudstoestand en restantlevensduur van de bomen in kaart
• We actualiseren de bomenverordening en stellen aanvullend beleid op
• We inventariseren bomen en ander groen op sportvelden, zwembaden en begraafplaatsen voor
zover nog niet bekend en registreren deze in GBI. Ook brengen we de kosten ervan in kaart.

Voor alle disciplines geldt dat we een jaarplan en een meerjarenplan opstellen. Het jaarplan is
weergegeven in de paragraaf Onderhoud kapitaalsgoederen.

Invoering wijkteams openbare ruimte.
Om de kwaliteit van de openbare ruimte op te waarderen en op peil te houden, is in 2015 gestart
met een pilot ‘wijkteams in drie kernen van de gemeente’. Deze pilot rollen we vanaf 1 oktober
2016 uit over de totale gemeente. Directe aanleidingen voor de vorming van wijkteams zijn
onder meer de verandering naar een faciliterende gemeente, de komst van de participatiewet,
de veranderende positie van het werkvoorzieningsschap (WVS) en de rol van de Stichting
Samenwerking hierin.

De wijkteams bestaan uit medewerkers van de gemeente, medewerkers van de WVS en klanten
van de Intergemeentelijke sociale dienst (ISD). De medewerkers van gemeente en WVS vormen de
kern van deze wijkteams. Met de vorming van totaal zeven wijkteams beogen we een efficiëntere
aanpak. We leggen meer verantwoordelijkheid bij de wijkteams voor het beheer van de totale
openbare ruimte van de wijk. Medewerkers moeten zelf prioriteiten stellen m.b.t. de werkzaamheden
die het hardst nodig zijn. Op deze manier kan de afstemming met burgerinitiatieven soepeler
verlopen en krijgen mensen die langer zonder werk zitten de kans om ervaring op te doen binnen
het team.

Niet chemische onkruidbestrijding op verharding.
In 2016 zijn we gestart met een andere manier van onkruidbestrijding. We zijn gestart met twee
pilots. Vanuit de praktijk willen we ervaren welke werkwijze het beste aanslaat, om van daaruit op
termijn de beste keuzes te maken. In 2017 kunnen we concreet conclusies trekken en kiezen we
een methode waar we in de toekomst mee verder gaan.

Inrichten parkeerterrein Visserstraat Steenbergen
De herontwikkeling van de vrijgekomen gronden van het voormalige stadskantoor is een complex
en langdurig proces gebleken. Eerst lag er een plan voor de bouw van 28 appartementen. Door
een faillissement van de ontwikkelaar is naar nieuwe kandidaat-ontwikkelaars gezocht. Uit die
zoektocht is Maas-Jacobs uit Zundert overgebleven, die oorspronkelijk zowel aan de Visserstraat
als aan de Westdam een rij van zeven woningen zou realiseren. Door gebrek aan belangstelling
voor de woningen aan de Visserstraat is deze kavel niet uitgegeven. De woningen aan de Westdam
zijn inmiddels gerealiseerd en bewoond. Naar aanleiding van de breed gedragen vraag naar meer
parkeervoorzieningen in de nabijheid van het centrum van Steenbergen ligt het voor de hand om de
overgebleven kavel nu in te richten als passend, groen ingekleed, functioneel parkeerterrein.

Revitalisering Stadspark Steenbergen
In 2016 is een begin gemaakt met de voorbereidingen om het Stadspark volledig op te waarderen.
Het te doorlopen proces wordt in 2017 verder in kaart gebracht en uitgezet. In 2017 starten we
verder met planvorming. Vooruitlopend op de opwaardering zijn begin 2016 de waterpartij en
de Zuidvest schoongemaakt en op diepte gebracht. Het park krijgt een door de gemeenschap
gedragen invulling, waar men zich thuisvoelt, wat men waardeert en waar men zich verantwoordelijk
voor voelt. Het park wordt het groene middelpunt van de samenleving, zowel in ontwerp als in het
beheer. In 2017 en 2018 geven we uitvoering aan het opgestelde plan.
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Cruijslandse kreken Fase 2
Het gebied van de Cruijslandse kreken wordt in vervolg op Fase 1 verder ontwikkeld. De
ontwikkeling van de Cruijslandse kreken houdt onder meer het realiseren van een robuust
watersysteem in, de realisatie van ecologische verbindingszones en kreekherstel. Doel is om binnen
deze functies aanvullende mogelijkheden te vinden om Steenbergens eigen doelen op het gebied
van natuur, watersysteembeheer of recreatie te realiseren.
Voor de ontwikkeling van de Cruijslandse kreken Fase 2 werken diverse belanghebbende partners
uit het gebied van de Cruijslandse kreken samen vanuit de gebiedsontwikkeling Waterpoort. De
overheden zijn net als andere belanghebbenden een partner.
Samenwerking, koppelen en aansluiten zijn het uitgangspunt.
In april 2016 is een samenwerkingovereenkomst ondertekend, waarin de intentie is uitgesproken
om deelprojecten te ontwikkelen en daarbij de haalbaarheid in kaart te brengen. Eind 2016 zal naar
verwachting een go-/no go-moment plaatsvinden. In vervolg hierop zullen we in januari 2017 starten
met de verdere planvorming en uitvoering van de ontwikkelingen.

Burgerparticipatie
In 2016 zijn projecten uitgevoerd in het kader van burgerparticipatie. In 2017 geven we verder vorm
aan dit onderwerp. We spelen daarbij in op diverse mogelijkheden en wijzen van burgerparticipatie,
in nauwe samenwerking met dorpsraden en burgers. Waar mogelijk grijpen we ideeën vanuit
burgers aan en nemen daarbij zelf een faciliterende rol in. Wij evalueren de uitvoeringen en
brengen voor- en nadelen in kaart.

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

verkeer en vervoer 6.210.462 9.793.043 4.210.373 4.107.242 4.120.719 4.083.192

riolering 1.532.244 1.639.243 1.242.412 1.238.643 1.208.584 1.189.063

openbaar groen 1.992.994 1.865.069 1.715.663 1.627.483 1.626.091 1.625.557

milieubeheer beheer openbare ruimte 6.940 26.176 7.765 7.765 7.765 7.765

wonen en bouwen beh.openbare ruimte 127.077 138.714 68.004 68.004 61.723 58.683

begraafplaatsen en crematoria 122.602 144.015 107.010 97.856 97.856 97.857

mut.res.progr.beheer openbare ruimte 10.622.415 5.254.120 249.998 304.152 304.152 304.152

Totaal lasten 20.614.734 18.860.380 7.601.225 7.451.145 7.426.890 7.366.268

baten

verkeer en vervoer -10.801.319 -97.200 -404.460 -438.951 -473.958 -511.775

riolering -1.594.200 -1.753.683 -1.552.392 -1.573.272 -1.604.882 -1.626.112

openbaar groen -221.316 -7.960 -6.795 -6.795 -6.795 -6.795

milieubeheer beheer openbare ruimte 0 0 0 0 0 0

wonen en bouwen beh.openbare ruimte -552.069 -553.739 -54.741 -54.741 -54.741 -54.741

begraafplaatsen en crematoria -67.255 -67.328 -62.568 -62.568 -62.568 -62.568

mut.res.progr.beheer openbare ruimte -1.839.183 -10.284.259 -274.474 -237.124 -237.288 -230.000

Totaal baten -15.075.342 -12.764.169 -2.355.430 -2.373.451 -2.440.232 -2.491.991
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Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Saldo 5.539.391 6.096.211 5.245.795 5.077.694 4.986.658 4.874.277

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Verkeer en vervoer structureel -1.012.500

Het budget voor onkruisbestrijding is samengevoegd vanuit verschillende posten. Hierbij is het budget op dit taakveld met
€ 77.400,- toegenomen.

In de perspectiefnota is aangegeven om € 50.000,- extra vanaf de begroting 2017 op te nemen voor het schoonhouden van de
openbare ruimte.

De storting in het fonds onderhoud wegen en fonds kunstwerken is vanaf 2017 met € 883.200,- verlaagd.

De aanleg van de parkeervorziening aan de Visserstraat is opgenomen in de begroting 2017. De kosten ad € 57.500,- zijn
eenmalig.

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Openbaar groen structureel -74.700

Voor het onderhoud van het openbaar groen wordt vanaf 2017 een jaarlijkse stroting in het groenfonds opgenomen van € 175.000,-

De overige verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Wonen en bouwen structureel -51.400

De verschillen betreffen kosten die niet meer worden doorbelast.

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2017

6038 Herinrichting N259 616.000 12.300 24.600 25 jaar

6038 Verbeteringsmaatregelen N259 750.000

(Deze investering wordt voor € 550.000,- gedekt uit de bijdrage van het Rijk en voor € 200.000,- te beschikken
over de gevormde bestemmingsreserve beheer en onderhoud N259)

6038 Gebiedsgerichte aanpak Stb Zuid (v) 275.000 5.500 11.000 25 jaar

6038 Vervanging kunstwerken (v) 71.900 2.876 2.876 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 109.935 2.748 2.748 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 258.132 12.907 12.907 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen 180.000 3.600 7.200 25 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 136.340 9.100 9.100 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 486.312 8.100 8.100 60 jaar

2018

6038 Vervanging kunstwerken (v) 703.000 28.120 28.120 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 141.310 3.533 3.533 40 jaar
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 282.307 14.115 14.115 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen 600.000 12.000 24.000 25 jaar

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 127.866 8.500 8.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 494.093 8.250 8.250 60 jaar

6140 Verbetering riolering 26.639 450 450 60 jaar

2019

6038 Vervanging kunstwerken (v) 91.200 3.648 3.648 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 155.240 3.881 3.881 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 301.447 15.072 15.072 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 154.598 10.300 10.300 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 501.999 8.400 8.400 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 43.304 8.700 8.700 5 jaar

2020

6038 Vervanging kunstwerken (v) 644.100 25.764 25.764 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 180.060 4.502 4.502 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 280.042 14.002 14.002 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 157.071 10.500 10.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 1.568.257 26.150 26.150 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 85.009 1.400 1.400 60 jaar
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Programma Financiering
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Wat willen we bereiken?

Financiering
• De gemiddelde lastendruk per huishouden stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage
• De heffingen en leges zijn 100% kostendekkend
• Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
• Maximaliseren externe geldstromen

Bestuurlijke kaders
• Perspectiefnota 2014 - 2018
• Financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet
• Financieringsstatuut
• Verordening onroerende zaakbelastingen
• Verordening forensenbelasting
• Verordening hondenbelasting
• Verordening reclamebelasting
• Verordening toeristenbelasting
• Nota risicomanagement
• Nota reserves en voorzieningen
• Nota waardering en afschrijving vaste activa
• Inkoopbeleid

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
basisjaar
gegeven

Steenbergen
gemeente <
25.000

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 2016 200 232

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro 2015 646 666

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden euro 2015 727 756

Wat gaan we daar voor doen?

Vervanging switchnetwerk
In het kader van nieuwbouw is in 2007 een nieuw switchnetwerk aangeschaft. Het switchnetwerk
zorgt voor de datacommunicatie tussen alle computerapparatuur (servers/werkplekken/
randapparatuur) op de gemeentelijke locaties (gemeentehuis, Vraagwijzer en gemeentewerf). Door
diverse ontwikkelingen zijn in de loop der jaren verschillende uitbreidingen doorgevoerd in dit
switchnetwerk. Één van deze uitbreidingen is het WiFi-netwerk, dat niet meer weg te denken is uit
het huidige netwerk. In de loop der jaren is het aantal fysieke switchapparaten opgelopen tot boven
de 25. In 2017 staat de vervanging het switchnetwerk op de investeringstaat. Gelet op ervaringen
en het volume van de aanschaf verwachten wij met € 105.000,- het volledige switchnetwerk te
kunnen vervangen.
Door deze investering:
• Is het netwerk toekomstbestendig
• Kunnen we acteren op de veranderende situaties en vragen die op ons afkomen
• Beschikken we weer over een stabiele netwerk omgeving
Uiteraard houden wij rekening met de uitkomsten van het onderzoek naar ict-samenwerking, om
desinvestering zoveel als mogelijk te voorkomen.

https://intranet.gemeente-steenbergen.nl/financien/inkoop_en_aanbesteding/gemeentelijk_beleid/
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Onderhoud koppelingen bij vervanging MyCorsa, Office 2007 en i-Writer
In 2017 staat vervanging van de huidige Office-versie gepositioneerd. Daarnaast stopt de
ondersteuning van ons Document Management Systeem (DMS) MyCorsa en gaan we een keuze
maken hoe we de doorontwikkeling van DMS naar een zaaksysteem gaan realiseren. Ook zal dan
de rapportgenerator iWriter vervangen dienen te worden door een webbasedversie.
De combinatie van deze drie trajecten maakt dat er flink wat aanpassingen nodig zijn aan de
koppelingen die zijn ingericht op o.a. het gebied van de bestuurs- en raadsprocedure. Zowel de
vervanging van de documentgenerator, de vervanging van de Office-versie (nu nog van invloed
op de koppelingen) als de vervanging van MyCorsa leiden ieder afzonderlijk, maar zeker ook
gezamenlijk, tot aanpassingen in de koppelingen.

OpenData/Digitale kaarten
Vanuit verschillende invalshoeken is gevraagd om digitale kaartvorming in te gaan zetten
(voorbeelden zijn de recreatieve kansenkaart, cultuur-historische kaart etc.). Om te voorkomen dat
er een wildgroei ontstaat aan inzet van verschillende partijen, is ervoor gekozen om de interne
ontsluiting met de aanwezige middelen (Stroomlijn) te realiseren.
Het publiceren voor het grote publiek (burgers, bedrijven, partners) dient met andere middelen
gerealiseerd te worden. Hierbij is nadrukkelijk gekeken wat er op regionaal, provinciaal en landelijk
niveau aan ontwikkelingen plaatsvindt. Landelijk gezien gaat OpenData een grote rol spelen, in
relatie tot PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). De behoefte om digitale kaarten aan te
bieden kan met OpenData en PDOK ingevuld worden. Ook op provinciaal niveau loopt er een
onderzoek naar ontsluiting van digitale kaarten. Samen met Bergen op Zoom wordt dit onderzoek
gevolgd.
Om de data te kunnen ontsluiten naar OpenData zijn aanvullende investeringen nodig waarmee
we beheer hebben over wat als OpenData naar buiten gebracht wordt. Deze investeringen dienen
eveneens ten behoeve van een veilige opslag van deze OpenData buiten ons netwerk (i.v.m.
beschikbaarheid 24/7). De digitale kaarten worden als resultaat van OpenData gezien.
Door toepassing van OpenData kan bovendien het aantal verzoeken in het kader van Wet
Hergebruik Overheidsinformatie (wet 18-7-2015) beperkt worden en voldoen we aan de Wet Open
Overheidsinformatie (deze wet wordt momenteel in de Eerste Kamer behandeld).

Wat mag het kosten?

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

saldo kostenplaatsen -213.520 486.151 0 0 0 0

treasury 36.803 15.307 18.250 18.250 18.250 18.250

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds fin 4.954 8.467 4.445 4.445 4.445 4.445

ozb woningen 399.862 288.754 317.221 317.221 317.223 312.707

ozb niet-woningen 0 0 0 0 0 0

belastingen overige 0 0 0 0 0 0

overige baten en lasten 202.000 83.331 255.481 476.174 605.800 714.718

economische promotie financiering 0 0 0 0 0 0

mutaties reserves 2.738.091 101.886 0 0 0 0

Totaal lasten 3.168.190 983.896 595.397 816.090 945.718 1.050.120

baten

saldo kostenplaatsen 0 -13.000 0 0 0 0
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Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

treasury -555.239 -344.245 -22.803 -22.953 -23.053 -22.953

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds fin -19.471.815 -20.202.130 -20.121.270 -20.688.643 -20.895.451 -21.038.420

ozb woningen -3.323.760 -3.304.285 -3.626.730 -3.626.730 -3.626.730 -3.626.730

ozb niet-woningen -396.807 -602.465 -605.097 -605.097 -605.097 -605.097

belastingen overige -252.271 -241.778 -255.697 -255.697 -255.697 -255.697

overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

economische promotie financiering -100.996 -105.000 -104.894 -104.894 -104.894 -104.894

mutaties reserves -3.209.346 -911.949 -39.638 -36.286 -33.436 -31.013

Totaal baten -27.310.234 -25.724.852 -24.776.129 -25.340.300 -25.544.358 -25.684.804

Saldo -24.142.044 -24.740.956 -24.180.732 -24.524.210 -24.598.641 -24.634.684

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016

Treasury structureel 324.400

Vanaf 2017 mag geen rente meer worden doorberekend aan investeringen indien een gemeente geen rentekosten maakt. Hierdoor
neemt de rentecomponent in de tarieven met € 324.400,- af.

Algemene uitkering eenmalig 80.900

De algemene uitkering 2017 is € 80.900,- lager dan in 2016

Gemeentelijke belastingen (baten) structureel 310.500

De opbrengst gemeentelijke belastingen is in totaal € 310.500,-. De hogere opbrengst komt met name door een hogere opbrengst
bij de OZB eigenaren. Dit komt door de verhoging van het tarief met 1% en een toename van het areaal.

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2017

Rollend materieel

Renault Clio (5098) 22.600 1.600 3.200 7 jaar

Kipwagen 11.000 550 1.100 10 jaar

Renault gesloten bestel (5125) 25.000 1.800 3.600 7 jaar

Vorkheftruck gemeentewerf 32.000 1.600 3.200 10 jaar

Ravo veegmachine (v) 150.000 9.400 18.800 8 jaar

2018

Rollend materieel

Ransomes maaimachine 5 delig (5103) (v) 71.000 7.100 14.200 5 jaar

Valpedana frees met toebehoren (5181) 10.000 625 1.250 8 jaar

Sneeuwploeg (5124) 12.000 600 1.200 10 jaar

New Holland maaimachine 3 delig(5104) 42.000 4.200 8.400 5 jaar

Houtversnipperaar met moter wijkteam 40.000 3.350 6.700 6 jaar
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2019

Rollend materieel

Ford connect (5096) 27.000 1.950 3.900 7 jaar

Klepel maaier mc connel 22.000 1.800 3.600 6 jaar

2020

Rollend materieel

New Holland + fronthef 40.000 3.350 6.700 6 jaar
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Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in
de begroting:

Omschrijving Jaarrekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren 3.323.200 3.260.300 3.586.700

- gebruikers 396.800 602.500 605.100

Afvalstoffenheffing 2.809.100 2.853.000 2.854.600

Rioolheffing 1.449.100 1.525.900 1.546.600

Hondenbelasting 194.100 186.800 200.500

Toeristenbelasting 93.600 95.000 95.000

Forensenbelasting 7.400 10.000 9.900

Reclamebelasting 57.100 54.200 53.100

Leges bouwvergunningen c.a. 579.500 624.800 652.600

Leges burgerzaken 389.900 410.800 425.000

Leges openbare orde 18.800 21.900 15.500

Marktgelden 3.100 3.600 3.100

Begraafrechten 63.400 63.400 58.800

Totaal 9.385.100 9.712.200 10.106.500

Ontwikkelingen van de lokale lasten / overhead

In het raadsprogramma is opgenomen dat de gemiddelde lastendruk per huishouden niet meer dan
trendmatig wordt verhoogd en dat kostendekkendheid het uitgangspunt moet zijn. Bij de begroting
2017 is voor de OZB uitgegaan van een stijgingspercentage van 1%. Voor de afvalstoffenheffing en
de rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.

De lokale lasten voor 2017 bedragen:

 Eénpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens

 2016 2017 2016 2017

OZB-Zakelijk recht € 261 € 263 € 261 € 263

Rioolheffing € 147 € 148 € 147 € 148

Afvalstoffenheffing € 249 € 246 € 331 € 328

Totaal € 657 € 657 € 739 € 739

Stijgingspercentage 0,0 % 0 %
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 Eénpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens

Landelijk gemiddelde € 651 € 723

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met
een gemiddelde WOZ-waarde van € 196.100,- en een tariefstijging voor 2017 van 1%.
Voor de berekening van de afvalstoffenheffing is bij de eenpersoonshuishoudens uitgegaan van
twee kleine containers voor het inzamelen van GFT en restafval. Bij de meerpersoonshuishoudens
is uitgegaan van twee grote containers. Wanneer een huishouden een grote groene container heeft
en een kleine restcontainer bedraagt de afvalstoffenheffing in 2017 € 264,-.
Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2016 is ontleend aan de Atlas
van de lokale belastingen 2016.
Elders in deze begroting zal op de afzonderlijke heffingen nader worden ingegaan.

Overhead
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) kent geen voorschriften voor kostentoerekening
van apparaats- en personeelskosten, alleen een voorschrift tot een paragraaf bedrijfsvoering en
een paragraaf lokale heffingen. Tot nu toe worden de indirecte kosten - overheadkosten, die ten
behoeve van de gehele organisatie worden gemaakt veranwoord op kostenplaatsen en deze kosten
worden vervolgens via verdeelsleutels toegekend aan de exploitatie van de afzonderlijke taakvelden.

Overhead en rentetoerekening centraal
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning
van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV en in de begroting 2017
worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma 's
geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld onder het programma Bestuur en
veiligheid. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. Omdat de
gemeente Steenbergen geen leningen heeft wordt er geen (interne) rente meer toegerekend aan de
afvalstoffen, riolering en lijkbezorging.
Om te voorkomen dat er verschillen gaan optreden in de wijze van toerekening van overhead, wordt
een algemene definitie van overhead voorgeschreven. Uitgangspunt van deze definitie is dat kosten
zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Waar integrale kostprijs nog een rol speelt
Volgens deze nieuwe methodiek wordt in de begroting en verantwoording niet meer gerekend met
de integrale kostprijs. In een aantal gevallen speelt het hanteren van een integrale kostprijs nog wel
een rol.
Zo zou het niet toerekenen van overhead en eventueel rente aan grondexploitaties, investeringen
en groot onderhoudsprojecten die ten laste van een voorziening worden gebracht, leiden tot een
tekort in de bestaande begroting. Daarom is in de nieuwe voorschriften geregeld, dat in die gevallen
wel indirecte kosten worden toegerekend.

Ten aanzien van taken/activiteiten en daarmee samenhangende diensten waarvoor gemeenten
kostendekkende tarieven mogen berekenen, zou het niet meenemen van overhead betekenen
dat voor voor die producten een positief resultaat kan ontstaan, omdat gemeenten overhead wel
mogen meenemen in de berekening van de tarieven. Dit dient extracomptabel te geschieden,
de kostprijs wordt gebaseerd op de aan het betreffende taakveld toegerekende lasten met
een opslagpercentage voor de overhead op de personeelskosten. Bij de berekening van de
kostendekkendheid van de diverse heffingen is het toegerekende bedrag aan overhead afzonderlijk
vermeld.
Het opslagpercentage voor overhead is berekend door de overhead exclusief kosten
bestuursondersteuning om te slaan naar rato van de personeelskosten en kosten vaste
uitzendkrachten in het primaire proces. Voor het opslagpercentage van de afdeling operationeel
beheer zijn de kosten van huisvesting in mindering gebracht op de overhead. Deze methodiek
van berekening van het opslagpercentage voor overhead wordt ook vastgelegd in de financiële
verordening.
Het opslagpercentage overhead op de personeelskosten voor 2017 bedraagt 72,31% en voor de
afdeling operationeel beheer 57,97%.
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Onroerende zaakbelastingen

Sinds 2008 stelt het kabinet jaarlijks de macronorm vast. De macronorm geeft de maximale
landelijke opbrengststijging voor een bepaald jaar aan.
Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2016
met € 89,6 miljoen, een stijging van 2,32%. De macronorm voor 2016 is 1,57%. Dat betekent
een overschrijding met € 28,7 miljoen. Tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van
28 april 2016 is geconstateerd dat de overschrijding van de macronorm 2016 optreedt doordat
de overschrijding uit 2015, die in mindering was gebracht op de norm voor 2016, niet volledig is
ingelopen. Besloten is de overschrijding van 2016 in mindering te brengen op de macronorm voor
2017, die daarmee uitkomt op 1,97%.
Sinds 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2017 geldt de waardepeildatum
1-1-2016. In 2016 gold de waardepeildatum 1-1-2015. Bij het verschijnen van deze begroting is een
start gemaakt met de herwaardering van alle objecten naar de waardepeildatum 1-1-2016. Bij de
vaststelling van de OZB-tarieven in december 2016 zal de herwaardering naar waardepeildatum
1-1-2016 zijn afgerond. Mocht dan blijken dat de waardeontwikkeling van de woningen en/of niet-
woningen is veranderd, dan zal hier bij de vaststelling van het heffingspercentage rekening mee
worden gehouden.
Voor de bepaling van de OZB-opbrengst is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1%.

Afvalstoffenheffing

Beleidskeuzes afvalstoffenheffingbeleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de
afvalstoffenheffing.
In april 2016 is het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 vastgesteld. Het belangrijkste
onderwerp bevat het besluit om Omgekeerd te gaan inzamelen. Hierbij ligt de focus op het zo
veel mogelijk inzamelen van grondstoffen aan huis. Het restafval dat nog overblijft moet worden
weggebracht. In 2017 zullen hier voorbereidingen voor worden getroffen. De transitie naar
Omgekeerd Inzamelen vergt veel inspanning op het gebied van communicatie en voorlichting,
aanschaf van de benodigde voorzieningen en bepalen van de locaties.
Verder zullen de komende jaren nog diverse andere onderwerpen worden opgepakt, zoals o.a.
een haalbaarheidsonderzoek naar gft bij hoogbouw, de milieuparkjes van bovengronds naar
ondergronds, textielinzameling.
Tevens is er besloten om een egalisatiereserve op te gaan bouwen.
 
Egalisatiereserve
De komende jaren zal er een egalisatiereserve worden opgebouwd waardoor er meer ruimte
ontstaat om kleine investeringen te doen of onvoorziene uitgaven te kunnen dekken ten behoeve
van het afvalbeleid. Een financiële buffer biedt kansen bij het maken en uitvoeren van bepaalde
keuzes. Denk bijvoorbeeld hierbij aan het optimaliseren van een milieuparkje, of het uitvoeren
van een pilot om in een bepaalde wijk iets nieuws uit te proberen. Door een egalisatiereserve
kunnen sterke schommelingen in de afvalstoffenheffing en de gevolgen van stijgende kosten van
afvalverwijdering voor de burgers worden opgevangen.

Onderzoek Milieustraat
De milieustraat in Steenbergen groeit uit z’n jas. De mogelijkheden zijn beperkt. Naast het feit dat
er geen waterdicht toegangscontrolesysteem is, is er geen ruimte voor uitbreiding van afvalstromen,
Als gevolg van de transitie naar Omgekeerd Inzamelen dient ook de inrichting van de milieustraat
aangepast te worden. Een veranderde inrichting is medebepalend voor de haalbaarheid van de
doelstellingen. De milieustraat is een van de onderwerpen die gezamenlijk met de buurgemeenten
Bergen op Zoom (en eventueel Woensdrecht) zullen worden bekeken. Hierbij valt te denken aan
een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe milieustraat waarbij benodigde ruimte, locatie(s),
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serviceniveau en afrekensystematiek kritisch tegen het licht wordt gehouden. Dit onderzoek zal
in 2016/2017 plaatsvinden. Het is wenselijk om bij dit onderzoek uitgangspunten/kaders van het
college en de raad mee te nemen.

Onderzoek samenwerkingsverbanden
De afvalwereld is de laatste jaren erg in beweging. Bij de afvalinzameling en verwerking voor
bepaalde stromen wordt steeds meer samengewerkt met andere gemeenten. Denk hierbij aan de
gezamenlijke contracten voor verwerking en sortering van het kunststof verpakkingsafval en de
verwerking van het huishoudelijk rest- en gft afval. Met de gemeenten uit de regio West-Brabant is
er in 2016 een onderzoek opgestart om te bekijken of er nog meer behoefte is aan samenwerking
en op welke wijze er kansen liggen. Of dat dit in 2017 nog een vervolg gaat krijgen is nog niet
duidelijk.
 
Papiercontainer aan huis
Vanaf 1 juli 2015 zijn alle laagbouwhuishoudens in onze gemeente voorzien van een
papiercontainer aan huis. De inzamelende verenigingen leveren beladers en behouden hiermee hun
inkomsten. Hoogbouwaansluitingen, appartementen en woningen die geen plaats hebben voor een
papiercontainer aan huis zijn aangesloten op bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers
voor papier. Voor de inzameling heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Dat de meeste
inzamelaars liefst niet meer met vrijwilligers willen werken bleek uit het feit dat er maar één partij
had ingeschreven. Dit betekent geen concurrentie, dus hogere inzamelkosten. Bovendien is de
vergoeding van het oud papier en karton nu geheel afhankelijk van de marktwerking. De prijzen
kunnen dus fluctueren. Vanaf 1 februari 2016 is gestart met deze nieuwe inzamelaar. Door de
papiercontainer aan huis is er een flinke toename van de oud papierinzameling. Daarbij is er een
groot deel van het oud papier verdwenen uit de restafvalcontainer, met als resultaat een beter
hergebruik en vermeden verwerkingskosten van het restafval. Begin 2017 zullen de resultaten van
de kosten/baten grotendeels inzichtelijk zijn.

Kunststof verpakkingsafval
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 niet meer enkel verantwoordelijk voor de inzameling van het
kunststof verpakkingsafval maar ook voor de overslag, sortering en vermarkting (post-collection).
De vergoedingsystematiek uit het Afvalfonds (verpakkend bedrijfsleven) is hierop aangepast. De
gemeenten ontvangen nu een vergoeding over het kunststof verpakkingsafval dat daadwerkelijk
wordt hergebruikt. De totale vergoeding uit het afvalfonds in 2017 is € 567,-/ton (inzamelvergoeding
€ 368,- en post-collection €199,- per ton). Hierbij wordt uitgegaan van een hergebruikpercentage
van 75% van het kunststof verpakkingsafval. Momenteel zijn de afzet- c.q. vermarktingskosten over
2015 zelfs nog niet compleet inzichtelijk. Naar verwachting zal het financiële plaatje eind 2016 pas
duidelijkheid zijn.
De inzamelresultaten in onze gemeente zijn voor een brengsysteem redelijk, maar kunnen
nog veel beter. Dit blijkt uit de sorteeranalyses van het restafval. Bovendien is het van belang
dat het kunststof verpakkingsafval goed van kwaliteit blijft omdat dit gunstig is voor het
hergebruikpercentage en dus voor de vergoeding.

Drankenkartons
Via het Afvalfonds is het nu ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de inzameling van
drankenkartons. Het betreft drankverpakkingen van melkproducten, vruchtensappen of frisdranken.
Hiervoor hoeft echter geen aparte inzameling te worden georganiseerd omdat drankenkartons
gezamenlijk met het kunststof verpakkingsafval mogen worden ingezameld. De sorteerinstallatie
van het kunststof verpakkingsafval kan ook deze afvalstroom uitsorteren. De totale vergoeding
uit het Afvalfonds in 2016 is € 299,-/ton (inzamelvergoeding € 94,- en post-collection € 205,- per
ton). Hierbij wordt tevens uitgegaan van een hergebruikpercentage van 75% van het aandeel
drankenkartons. Sinds 1 januari 2016 mogen onze inwoners de drankenkartons bij het kunststof
verpakkingsafval inleveren.

Naheffing Attero als gevolg van te weinig aanlevering van restafval
Zes Brabantse gewesten hebben een contract met Attero voor het verwerken van het GFT- en
Restafval tot 1 februari 2017. Gemeente Steenbergen valt onder het voormalig GSV gewest, het
huidige gewest Westelijk Noord-Brabant. Dit gewest bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op
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Zoom, Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht, Steenbergen, Rucphen en deels Moerdijk. De zes
gewesten moeten volgens eerdere afspraak totaal 510.000 ton restafval per jaar ter verwerking aan
Attero aanleveren. Omdat dit aantal niet meer wordt gehaald heeft Attero bekeken welke gewesten,
omgerekend per inwoner, de minimale hoeveelheid niet meer halen. Naar aanleiding hiervan heeft
Attero aan diverse gewesten een naheffing gezonden. Alle gewesten hebben besloten om voor dit
onderwerp gezamenlijk op te trekken bij eventuele gerechtelijke procedures. De Vereniging van
Contractanten behartigt de belangen van deze gewesten.

Kostendekkendheid, maatstaf van heffing en tariefstelsel
Het beleidsuitgangspunt van de lokale heffingen is dat het tarief kostendekkend moet zijn. Verder is
besloten om de BTW in de tariefsberekening mee te nemen.
De gemeente Steenbergen berekent aparte tarieven voor grote en kleine containers. Het tarief van
de kleine container bedraagt 75% van de grote container. De kosten voor afvalverwijdering zijn in
2017 € 2.858.900,- , inclusief € 389.900,- verrekenbare BTW, € 83.000,- voor kwijtscheldingen en
€ 232.600,- voor overhead.
Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van:

Restafval GFT

grote container 5.116 grote container 4.741

kleine container 4.813 kleine container 5.175

Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn daar de volgende tarieven afvalstoffenheffing
uitgekomen:

 
Jaarrekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017

Restafval:

grote container € 254 € 258 € 257

kleine container € 191 € 194 € 193

GFT:

grote container € 72 € 73 € 71

kleine container € 54 € 55 € 53

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing in Nederland bedroeg in 2016 voor
meerpersoonshuishoudens € 263,-, hetgeen nagenoeg overeenkomt met een grote GFT-container
en een kleine restafvalcontainer in onze gemeente in 2016.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
2017

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Inzameling

Doorbelasting rollend materieel 49.700 nee 100% 49.700

Doorbelasting operationeel beheer 477.500 nee 100% 477.500

Inzamelcontract (uitbesteding) 363.000 nee 100% 363.000

Kunststofinzameling -/- bijdrage rijk) 31.300 nee 100% 31.300

Glasinzameling 24.000 nee 100% 24.000
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Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
2017

Ophalen klein gevaarlijk afval 13.300 nee 100% 13.300

Ophalen oud papier 141.000 nee 100% 141.000

Vergoeding derden (inzameling glas,papier en
verpakkingsafval, kleding) -160.800 nee 100% -160.800

kapitaallasten 185.000 nee 100% 185.000

Overige inzamelkosten

vervanging rolcontainers en cocons 16.400 nee 100% 16.400

Verwerking

GFT 112.100 nee 100% 112.100

restafval 301.200 nee 100% 301.200

groenafval 200 nee 100% 200

grof afval 300 nee 100% 300

zwerfafval 31.500 nee 100% 31.500

grond 40.300 nee 100% 40.300

Overslag- en transportkosten (milieustraat) 140.100 nee 100% 140.100

Verwerkingskosten milieustraat 305.500 nee 100% 305.500

Opbrengsten bruin- en witgoed,papier,puin en
metalen) -41.400 nee 100% -41.400

Beleidskosten

Doorbelasting beheer 119.900 nee 100% 119.900

Doorrekenen afvalstoffenbeleidsplan 10.000 nee 100% 10.000

Communicatie

10.000 stuks afvalwijzer 6.000 nee 100% 6.000

Advertentie- en overige kosten 4.000 nee 100% 4.000

Handhaving

Inspectiekosten scheiding GFT en restafval 15.000 nee 100% 15.000

Inhuur derden

Opruimen en verwerken clandestiene stort 13.500 nee 100% 13.500

Overig

aanschaf en onderhoud papierbakken (minus
hondenbeleid) 40.000 nee 100% 40.000
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Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
2017

aanschaf vuilniszakken, prikkers en
kleinmateriaal 3.000 nee 100% 3.000

Stichting Samenwerken (opruimen zwerfafval) 16.000 nee 100% 16.000

Landelijke schoonmaakdag 3.000 nee 100% 3.000

Monitoring zwerfafval 1.000 nee 100% 1.000

Onderhoud en keuring ondergrondse
containers 15.000 nee 100% 15.000

Implementatie VANG 2016-2020 voor
communicatie en handhaving 40.000 nee 100% 40.000

Onderzoek implementatie milieustraat 30.000 nee 100% 30.000

Perceptiekosten afvalstoffenheffing

Doorbelasting ondersteuning nee 100% -

Doorbelasting publiekszaken 39.400 nee 100% 39.400

Kwijtscheldingen 83.000 nee 100% 83.000

Toerekenbare BTW 389.900 nee 100% 389.900

Storting egalisatiereserve nee 100% -

TOTAAL 2.858.900 2.858.900

Kostendekkendheid van de
afvalstoffenheffing

7.3 Afval 2.545.600

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) 83.000

0.8 Overige baten en lasten:

Inkomsten 7.3 Afval, excl. Heffingen 392.200

Netto kosten 7.3 Afval 2.236.400

Toe te rekenen kosten:

Overhead 232.600

BTW 389.900

Totale kosten 2.858.900

Opbrengst heffingen 2.854.600

Dekking 100%
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Rioolheffing

Beleidskeuzes rioolheffing en mate van kostendekkendheid
Het gemeentelijk waterbeheer omvat steeds meer werkzaamheden die niet aan individuele
belangen zijn toe te rekenen. Denk aan het afvoeren van regenwater en het grondwaterbeheer. De
gemeentelijke uitgaven op dit gebied zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen als gevolg van
het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese kaderrichtlijn water.
Bij het vernieuwde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) hoort een kostendekkingsplan. In dit
kostendekkingsplan worden de kosten voor de rioleringsvoorzieningen voor de komende twintig
jaar opgenomen. Om al te grote schommelingen in de tariefsstelling te voorkomen is een
egalisatiereserve gevormd.

Maatstaf van heffing en tariefstelsel
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. Het tarief voor 2017 bedraagt
€ 148,- (2016: € 147,-). Het gemiddelde tarief van rioolheffing in Nederland lag in 2016 op € 193,-.
Door de wijziging van de aanpak van het projectplan 'Inzicht Financiën binnen de Samenwerking
aan Water West Brabant (Waterkering West) wordt het onderzoek naar alternatieven voor de
heffingsmaatstaf rioolheffing uitgesteld tot na het gereedkomen van het projectplan.

Activiteitenoverzicht rioolheffing 2017

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten 2017

Vervanging/aanleg/verbetering

kapitaallasten tot jaar 2017 393.000 100% 393.000

vervanging gemalen in 2017 136.300 100%
afschrijving
in 15 jaar 9.100

vervanging riolering in 2017 486.300 100%
afschrijving
in 60 jaar 8.100

Renovatie

Onderhoud en reparatie
zie GRP

2014-2019

electriciteitsverbruik pompen en gemalen 60.000 100% 60.000

hemelwater/grondwater voorzieningen 15.300 100% 15.300

klein onderhoud/ verstoppingen 80.000 100% 80.000

keuring gemalen en installatiekasten 6.700 100% 6.700

uitlezen en rapporteren overstorttellers 3.100 100% 3.100

bijwerken revisiegegevens huisaansluiting/
leidingenleidingen Projecten renovatie (GBI) 10.000 100% 10.000

oplossen van klachten zorgplicht 4.000 100% 4.000

reguliere onderhouds- en licentiekosten
software 5.000 100% 5.000

meten en monitoren riolering 25.000 100% 25.000

inspectie/ controle Glastuinbouw 8.000 100% 8.000

aquaview(telemetrie,prev.onderh.software +
storing 8.000 100% 8.000
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Activiteitenoverzicht rioolheffing 2017

onderhoud fontein markt 2.500 100% 2.500

inspectie en reiniging 104.400 100% 104.400

onderhoud pompgemalen 600 100% 600

onderhoud hoogwaardige iba 's 40.000 100% 40.000

aanschaf materieel 13.600 100% 13.600

kolken zuigen 44.900 100% 44.900

internettoegang 400 100% 400

werkzaamheden gem. wateropgave 10.000 25% 2.500

doorbelasting operationeel beheer 167.100 100% 167.100

doorbelasting rollend materieel 18.600 100% 18.600

Begeleiding en opdrachtgeving

advieskosten 2.000 100% 2.000

doorbelasting beheer 187.300 100% 187.300

doorbelasting beheer 7.300 25% 1.800

Overig

abonnementen (Rioned) 3.200 100% 3.200

onderhoud applicaties
(rioolgemalencommunicatie) 3.100 100% 3.100

onderzoeksbudget nieuwe projecten
Waterkring West 2014-2019 10.000 100% 10.000

personele inzet onderzoek nieuwe projecten
Waterkring West 2014-2019 16.300 100% 16.300

financiële bijdragen begunstigerschap
Stg.Rioned 2.000 100% 2.000

Sam beheerapplicatie voor rioolinstallaties 300 100% 300

onderzoek aanvullend AfvalWaterAkkoord/
WKS/ hydraulische knelpunten (ad hoc) het
waterbeleid 3.000 100% 3.000

belastingen 100 100

waterverbruik 300 100% 300

telefoonkosten 8.000 100% 8.000

verzekeringen 100 100% 100

recognities voor rioollozingen en
verzekeringen 300 100% 300

werkzaamheden voor derden (incl.materialen
minus ontvangsten) 2.500 100% 2.500

Perceptiekosten

doorbelasting publiekszaken 15.300 100% 15.300

doorbelasting ondersteuning 100%
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Activiteitenoverzicht rioolheffing 2017

kwijtscheldingen 41.700 100% 41.700

toerekenbare BTW 105.700 100% 105.700

Meerjarig perspectief

toevoeging baggerfonds 50.000 25% 12.500

storting voorziening 100.700 100% 100.700

TOTAAL 1.546.100

Kostendekkendheid van de rioolheffing

7.2 Riolering 1.242.400

7.2 Riolering: niet toe te rekenen (75%
product water) -10.800

0.10 Mutaties reserves (25%) 12.500

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) 41.700

0.8 Overige baten en lasten:

Kapitaallasten investeringen 2016 2.800

Kapitaallasten investeringen 2017 17.200

Inkomsten 7.2 Riolering, excl. Heffingen -5.500

Netto kosten 7.2 Riolering 1.300.300

Toe te rekenen kosten:

Overhead 140.100

BTW 105.700

Totale kosten 1.546.100

Opbrengst heffingen 1.546.600

Dekking 100%

Hondenbelasting

Eind 2008 heeft de raad het hondenbeleid vastgesteld. Er zijn extra afvalbakken geplaatst, waar
eigenaren van een hond de hondenpoep in kunnen weggooien. Ook hebben hondenbezitters zakjes
gekregen. Een BOA controleert op de naleving van de afgesproken regels. In de begroting 2017 is
structureel € 2.500,- opgenomen voor hondenpoepzakjes.
Bij het bepalen van het tarief voor hondenbelasting is een inflatiecorrectie van 1% toegepast.
Hierdoor is het tarief met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste hond is verhoogd van € 73,- naar
€ 74,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd. Het tarief voor een kennel
bedraagt € 150,-.
Het gemiddelde tarief voor de hondenbelasting in Nederland lag in 2016 op € 56,-.
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Bij de begroting 2017 is uitgegaan van 2.632 honden (2016 2.512 honden). Daarnaast zijn er nog
25 kennels. Voor 2017 wordt een opbrengst verwacht van € 200.500,- (2016 € 186.800,-).

Toeristenbelasting

Met de toeristenbelasting wordt het houden van nachtverblijf tegen vergoeding door niet-
ingezetenen van de gemeente belast, in welk soort woning, onderkomen of gebouw zij ook
overnachten.
Aan de waterrecreatieondernemers wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken tussen
de overeenkomst inzake de watertoeristenbijdrage en de Verordening watertoeristenbelasting.
De opbrengst van de toeristenbelasting voor 2017 wordt geraamd op € 95.000,- en is als volgt
berekend:
Arbeidsmigranten: 65.000 overnachtingen à € 1,- = € 65.000,-
Toeristisch verblijf: 30.000 overnachtingen à € 1,- = € 30.000,-
In 2017 zal er capaciteit ingehuurd moeten worden voor het afhandelen van bezwaar- en
beroepschriften. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst af zullen nemen en dat deze
kosten uit het reguliere budget dat hiervoor op de begroting is opgenomen, kunnen worden betaald.

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven voor natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen
een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven.
Het merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-
woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel woningen verkocht aan inwoners uit de
gemeente Steenbergen of aan bedrijven. De geraamde opbrengst is hierdoor sterk teruggelopen. Er
zijn nu nog 34 panden in de gemeente waarvoor forensenbelasting geheven kan worden.
Het tarief voor 2017 voor de forensenbelasting bedraagt € 291,-. De totale opbrengst voor 2017
wordt geraamd op € 9.900,-.

Reclamebelasting

In december 2011 heeft de raad besloten tot de invoering van reclamebelasting per 1 januari 2012
met een vlak jaartarief van € 490,- per vestiging. In de vergadering van 27 oktober 2011 heeft
de raad het definitieve uitvoeringsprogramma StadHaven vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma
is ook door de ondernemersverenigingen RPS en KHN goedgekeurd. Voor de realisatie van dat
uitvoeringsprogramma zijn middelen nodig. De raad heeft aangegeven ook van ondernemers
een wezenlijke bijdrage in de opwaardering van het centrumgebied te verwachten. Niet alleen in
termen van meedenken, maar ook in financiële termen. Daarom is met ondernemersverenigingen
gezocht naar mogelijkheden om hun financiële bijdrage aan een aantrekkelijker centrumgebied uit
te breiden. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de invoering van reclamebelasting op korte termijn
daartoe de enige realistische optie is. Op die manier kan op relatief eenvoudige wijze de financiële
participatie van alle ondernemers in het centrumgebied worden bereikt. Iedereen draagt dan zijn/
haar steentje bij aan de kwaliteitsimpuls in het centrum.
Het tarief van de reclamebelasting, inclusief 1% inflatiecorrectie, bedraagt voor 2017 € 521,- per
vestiging. In de begroting 2017 wordt uitgegaan van 102 vestigingen, waardoor de verwachte
opbrengst € 53.142,- bedraagt. Hiervan wordt € 51.000,- aangewend voor het uitvoeringsprogramma
StadHaven en de overige € 2.142,- is bestemd ter dekking van de perceptiekosten.
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Lijkbezorgingsrechten

Beleidskeuzes lijkbezorgingsrechten

Mate van kostendekkendheid
De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zullen niet kostendekkend zijn. De reden hiervoor is
dat bepaalde kosten niet meer doorberekend kunnen worden aan de reeds uitgegeven graven.
Om toekomstige nieuwe begravingen niet met deze kosten te belasten wordt voor de resterende
exploitatieperiode een jaarlijks tekort op de algemene dienst geaccepteerd. In verband met een
actiever aanschrijvingsbeleid met betrekking tot verlenging van graven is een hogere opbrengst in
de begroting geraamd.

Buiten het kostenverhaal gehouden specifieke activiteiten
Op de begraafplaats aan de Steenbergseweg vinden de meeste begravingen plaats. Voor de
berekening van kostendekkende tarieven wordt uitgegaan van de exploitatielasten van deze
begraafplaats.

Specifieke omstandigheden
Niet van toepassing

Maatstaf voor heffing en tariefstelling
De maatstaf voor heffing en het stellen van het tarief voor lijkbezorgingsrechten is een vast bedrag
per graf, urnengraf of -nis voor een periode van 10 of 20 jaar, gebaseerd op het profijtbeginsel.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen
Niet van toepassing

Kostenonderbouwing
lijkbezorgingsrechten 2017

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Verlenen van rechten

doorbelasting afdeling publiekszaken 1.700 nee 100% 1.700

onderhoud applicatie begraafplaatsen 2.200 ja 50% 1.100

doorbelasing afd. beheer 2.200 nee 100% 2.200

kapitaallasten:

begraafplaats Steenbergseweg 11.500 nee 100% 11.500

Begraven

begraafplaats Zuideinde 400 nee 100% 400

begraafplaats Steenbergseweg 6.700 nee 100% 6.700

5.000 nee 10% 500

Cremeren

Asbestemming
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Kostenonderbouwing
lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkschouwing

Ontmoeten, herdenken

begraafplaats Zuideinde 4.300 nee 100% 4.300

begraafplaats Steenbergseweg 3.500 nee 100% 3.500

Onderhoud

begraafplaats Steenbergen 400 nee 100% 400

begraafplaats Zuideinde 22.900 nee 100% 22.900

begraafplaats Steenbergseweg 38.500 nee 100% 38.500

Overige activiteiten lijkbezorging

electriciteitsverbruik

begraafplaats Zuideinde 500 nee 100% 500

begraafplaats Steenbergseweg 500 nee 100% 500

Overig

Meerjarig perspectief

storting reserve 25.000 nee 100% 25.000

TOTAAL 125.300 119.700

Kostendekkendheid van de lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 107.000

7.5 Niet toe te rekenen

begraafplaatsenbeleid -12.400

50% applicatie begraafplaatsen -1.100

90% begraven (afschrijv.10 jaar) -4.500

kosten mortuarium -3.200

0.10 Mutaties reserves 25.000

Netto kosten 7.2 Riolering 110.800

Toe te rekenen kosten:

Overhead 8.900

Totale kosten 119.700

Opbrengst heffingen 58.800
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Kostenonderbouwing
lijkbezorgingsrechten 2017

Dekking 49%

Leges

Leges algemeen
Het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de leges is dat de leges kostendekkend
moeten zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een tijdsbesteding per verleende dienst. In
enkele gevallen geldt een wettelijk tarief.

Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Burgerlijke stand

Kosten trouwzaal 4.000 100% 4.000

Vergoeding Babs 5.000 100% 5.000

Personeelskosten bodes 3.600 100% 3.600

Personeelskosten control 1.300 100% 1.300

Autokostenvergoeding 1.000 100% 1.000

Kosten trouwboekjes 2.200 100% 2.200

Doorbelasting publiekszaken 9.800 100% 9.800

Reisdocumenten

Rijksleges 125.300 100% 125.300

Doorbelasting publiekszaken 108.300 100% 108.300

Onderhoud applicaties 1.800 100% 1.800

Huur applicaties 36.600 100% 36.600

Overige kosten 500 100% 500

Rijbewijzen

Rijksleges 28.800 100% 28.800

Huur applicaties 22.700 100% 22.700

Doorbelasting publiekszaken 65.000 100% 65.000

Verstrekkingen uit de GBA

Doorbelasting publiekszaken 3.300 100% 3.300
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Verstrekking uit het Kiezersregister nvt

Verstrekkingen op grond van Wet
bescherming persoonsgegevens

nvt

Vastgoedinformatie

Doorbelasting publiekszaken 5.000 100% 5.000

Overige publiekszaken

Rijksleges 23.500 100% 23.500

Doorbelasting publiekszaken 7.700 100% 7.700

Kansspelen

Diverse kosten 2.200 100% 2.200

Telecommunicatie/nutsvoorzieningen

Licentiekosten MOOR 4.100 100% 4.100

Personeelskosten facilitaire zaken 3.700 100% 3.700

Doorbelasting beheer 18.800 100% 18.800

Verkeer en vervoer

Kosten medische keuring gehandicapten
parkeerkaart 10.000 100% 10.000

Doorbelasting beleid 5.900 100% 5.900

Leegstandswet

Doorbelasting publiekszaken 1.200 100% 1.200

Diversen

Doorbelasting publiekszaken 2.600 100% 2.600

Horeca

Doorbelasting publiekszaken 9.200 100% 9.200

Organiseren evenementen of markten

Doorbelasting publiekszaken 1.700 100% 1.700
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Brandbeveiliging

Doorbelasting publiekszaken 600 100% 600

BTW

Licentiekosten MOOR 900 100% 900

TOTAAL 516.300 516.300

Kostendekkendheid leges

Titel 1, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Lasten 0.2 Burgerzaken 20.900

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 20.900

Overhead 6.000

Totale kosten 26.900

Opbrengst heffingen 25.300

Dekking 94%

Titel 1, hoofdstuk 2 Reisdocumenten en
Nederlandse identiteitskaart

Lasten 0.2 Burgerzaken 228.200

Niet toe te rekenen kosten -

Toe te rekenen kosten: 228.200

Overhead 44.300

Totale kosten 272.500

Opbrengst heffingen 248.500

Dekking 91%

Titel 1, hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Lasten 0.2 Burgerzaken 89.900

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 89.900

Overhead 26.600

Totale kosten 116.500

Opbrengst heffingen 112.900
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Dekking 97%

Titel 1, hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de
basisregistratie personen

Lasten 0.2 Burgerzaken 2.000

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 2.000

Overhead 1.300

Totale kosten 3.300

Opbrengst heffingen 3.300

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het
Kiezersregister

Geen leges geraamd in 2017

Titel 1, hoofdstuk 6 Verstrekkingen
op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens

Geen leges geraamd in 2017

Titel 1, hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Geen leges geraamd in 2017

Titel 1, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 2.900

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 2.900

Overhead 2.100

Totale kosten 5.000

Opbrengst heffingen 5.000

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Lasten 0.2 Burgerzaken 28.000

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 28.000

Overhead 3.200
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Totale kosten 31.200

Opbrengst heffingen 31.200

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Geen leges geraamd in 2017

Titel 1, hoofdstuk 11 Markten

Geen leges geraamd in 2017

Titel 1, hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Geen leges geraamd in 2017

Titel 1, hoofdstuk 13 Kansspelen

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.200

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 2.200

Overhead

Totale kosten 2.200

Opbrengst heffingen 2.200

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 14 Telecommunicatie
nutsvoorzieningen

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 18.100

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 18.100

Overhead 9.400

Totale kosten 27.500

Opbrengst heffingen 27.500

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 15.900

Niet toe te rekenen kosten 13.400

Toe te rekenen kosten: 2.500
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Overhead

Totale kosten 2.500

Opbrengst heffingen 2.500

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 16 Leegstandswet

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 700

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 700

Overhead 500

Totale kosten 1.200

Opbrengst heffingen 1.200

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 17 Diversen

Lasten 0.2 Burgerzaken 500

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.000

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 1.500

Overhead 1.100

Totale kosten 2.600

Opbrengst heffingen 2.600

Dekking 100%

Titel 3, hoofdstuk 1 Horeca

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 5.400

Niet toe te rekenen kosten -

Toe te rekenen kosten: 5.400

Overhead 3.800

Totale kosten 9.200

Opbrengst heffingen 9.200

Dekking 100%
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2017

Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren
evenementen of markten

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.000

Niet toe te rekenen kosten -

Toe te rekenen kosten: 1.000

Overhead 700

Totale kosten 1.700

Opbrengst heffingen 1.700

Dekking 100%

Titel 3, hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Geen leges geraamd in 2017

Titel 3, hoofdstuk 4 Inrichtingen

Geen leges geraamd in 2017

Titel 3, hoofdstuk 5
Brandbeveiligingsverordening

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 400

Niet toe te rekenen kosten -

Toe te rekenen kosten: 400

Overhead 200

Totale kosten 600

Opbrengst heffingen 600

Dekking 100%

Titel 3, hoofdstuk 6 In deze titel niet
benoemde vergunning, ontheffing of
andere beschikking

Geen leges geraamd in 2017

Leges omgevingsvergunning

De leges van de omgevingsvergunning vormen de belangrijkste inkomstenpost voor wat betreft de
opbrengst van leges. Voor 2017 kan het promillage voor de leges van de omgevingsvergunning
voor bouwactiviteiten verlaagd worden van 2,23 naar 1,63.
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Specifieke omstandigheden
Voor kassenbouw wordt een lager percentage naar rato van de bouwsom geheven in verband met
het feit dat de bouw van een kas over het algemeen een repeterend karakter heeft en er minder
technische regels vanuit het bouwbesluit van toepassing zijn dan bij een regulier bouwwerk.

Maatstaf van heffing en tariefstelling
Vast bedrag per aanvraag verhoogd met een variabel bedrag naar rato van de bouwsom.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen
Niet van toepassing.

Kostenonderbouwing leges
omgevingsvergunning 2017

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Algemeen

Bouwen

Advisering mbt constructieberekeningen 20.000 100% 20.000

Kosten agrarische adviescommissie 2.000 100% 2.000

Kosten welstand (inclusief monumenten) 11.500 100% 11.500

Kosten milieu waarvoor legesheffing 9.000 100% 9.000

Onderhoud applicaties 9.000 100% 9.000

Kosten uitzendkrachten 168.600 100% 168.600

Personeelskosten facilitaire zaken
(incl.vooroverleg) 71.100 100% 71.100

Doorbelasting publiekszaken
(incl.vooroverleg) 335.400 100% 335.400

Doorbelasting Beleid 4.100 100% 4.100

Aanleggen

Doorbelasting publiekszaken 3.100 100% 3.100

Planalogische afwijking

Doorbelasting Beleid 15.000 100% 15.000

Brandveilig gebruik

Doorbelasting publiekszaken 3.900 100% 3.900

Wijzigen monument

Doorbelasting publiekszaken 400 100% 400
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Kostenonderbouwing leges
omgevingsvergunning 2017

Vellen houtopstand

Doorbelasting publiekszaken/Realisatie &
beheer 2.700 100% 2.700

Uitweg

Doorbelasting publiekszaken/Realisatie &
beheer 1.300 100% 1.300

Overig

Doorbelasting publiekszaken andere
activiteiten 100% -

TOTAAL 657.100 657.100

Kostendekkendheid leges
omgevingsvergunning

Titel 2, hoofdstuk 2 vooroverleg

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 5.100

Toe te rekenen kosten: 5.100

Overhead 3.500

Totale kosten 8.600

Opbrengst heffingen 8.600

Dekking 100%

Kostendekkendheid leges
omgevingsvergunning

Titel 2, hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 471.500

Niet toe te rekenen kosten 7.000

Toe te rekenen kosten: 464.500

Overhead 162.000

Totale kosten 626.500

Opbrengst heffingen 629.000
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Kostenonderbouwing leges
omgevingsvergunning 2017

Dekking 100%

Kostendekkendheid leges
omgevingsvergunning

Titel 2, hoofdstuk 5
Bestemmingswijzigingen

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 8.700

Niet toe te rekenen kosten

Toe te rekenen kosten: 8.700

Overhead 6.300

Totale kosten 15.000

Opbrengst heffingen 15.000

Dekking 100%

Inning van belastingen en kwijtschelding

De gemeentelijke belastingen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffingen en hondenbelasting worden op
één aanslagbiljet verzameld.
De betaling van de gemeentelijke belastingen kan middels automatische incasso plaatsvinden.
Degenen, die hiervoor toestemming hebben verleend, mogen in tien maandelijkse termijnen betalen.
Door bijna 70% van de belastingplichtigen wordt hiervan gebruik gemaakt.
Wanneer een belastingplichtige geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan
dient de aanslag in twee termijnen te worden voldaan.
Momenteel verloopt de inning, al dan niet via dwanginvordering, naar behoren. Wel is er een trend
zichtbaar dat er steeds meer personen een beroep doen op schuldsanering.
De kwijtscheldingsnorm ligt bij ons op 100% van de bijstandsnorm. Zolang in praktisch alle
Nederlandse gemeenten de kwijtscheldingsnorm op 100% is gesteld, zien wij geen redenen om de
kwijtscheldingsnorm te verhogen naar 95% en onze minderdraagkrachtigen rond te laten komen met
een lager besteedbaar bedrag dan minderdraagkrachtigen in de rest van Nederland.
Vanaf 2009 wordt geautomatiseerde kwijtschelding verleend. Alle uitkeringsgerechtigden binnen
onze gemeente krijgen automatisch kwijtschelding. Daarnaast wordt met behulp van informatie
van het Inlichtingenbureau bekeken of ook andere belastingplichtigen voor geautomatiseerde
kwijtschelding in aanmerking komen. Ook voor 2017 zullen we gebruik maken van informatie van
het Inlichtingenbureau.
Het budget voor de kwijtschelding bedraagt voor 2017 € 132.800,-.
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
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Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen van de
gemeente Steenbergen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid
moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen
hierop af te stemmen, moet worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot
bezuinigen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
• de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of

kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen en
• alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn

voor de financiële positie.

Risicomanagement

Het beleid hoe om te gaan met risico's en weerstandsvermogen is vastgelegd in de Nota
Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Steenbergen, laatstelijk geactualiseerd in
2011.
In deze nota is o.a. opgenomen waartoe de implementatie van risicomanagement moet leiden
(doelstellingen) en op welke wijze deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd.
In de nota zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd:
1. Kaderstelling raad en formuleren beleidsuitgangspunten
2. Het inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt
3. Het risicobewustzijn van de (medewerkers) organisatie stimuleren en vergroten
4. Het reduceren van de gevolgen van risico's
5. Het optimaliseren van de risicokosten (kosten van preventie, verzekeringspremies en eigen

schades)
6. Toetsen of gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft
7. Het voldoen aan wet- en regelgeving
8. Het bevorderen van vertrouwen in de organisatie (zowel in- als extern)

Realisatie doelstellingen (nrs. verwijzen naar bovenstaande nummering):
1. 4-jaarlijkse vaststelling van Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen door

gemeenteraad
2. Gemeentebrede risico-inventarisatie en gebruik risicobeheersingsprogramma (Naris)
3. Door het een standaard onderdeel te laten uitmaken van B&W nota worden beleidsmedewerkers

gedwongen hierover na te denken en indien aanwezig het risico te omschrijven en kans dat het
risico zich zal voordoen en de eventuele financiële gevolgen in te schatten

4. Door het benoemen van risico's wordt het ook mogelijk, ter voorkoming of vermindering,
maatregelen te nemen (klein voorbeeld is het afsluiten van een verzekering, het opzetten van
een goede administratieve organisatie/interne controle)

5. Hangt nauw samen met 4. Bij benoeming van de risico's zal kunnen blijken dat tegen geringe
kosten (preventie of verzekering) het risico voor een grotere kostenpost kan worden voorkomen

6. Bij jaarrekening- en begroting worden het aanwezige en benodigde weerstandsvermogen
berekend

7. Door het vaststellen van de nota en de 4 jaarlijkse actualisatie daarvan wordt voldaan aan wet-
en regelgeving

8. Door nastreving van de hierboven genoemde doelstellingen is de verwachting dat het vertrouwen
in en begrip voor de organisatie zal toenemen

Voor meer informatie wordt verwezen naar de in 2011 geactualiseerde Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen.
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Risico's

De definitie van een risico is uiterst belangrijk. We zien een risico als de kans op het optreden van
een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkenen. De onderstaande risico's zullen
wellicht erg negatief overkomen maar dit wordt dus veroorzaakt door de wijze van benadering, een
risico zien wij als een gebeurtenis met een negatief gevolg.
De opvallendste risico's (dit zijn de risico's met het grootste aandeel in het weerstandsvermogen)
zijn:
• De gemeente wordt aangesproken bij niet nakoming van verplichtingen op door haar

gegarandeerde geldleningen
• Aanpassing in de maatstaven, doordecentralisatie van rijkstaken en/of bezuinigingen van het Rijk

kunnen leiden tot negatieve gevolgen op de algemene uitkering
• Bij blijkende ontoereikendheid van de informatiebeveiliging, kan de gemeente aansprakelijk

worden gesteld in het kader van de wet op de Privacy en de Wet datalekken
• Het budget voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken van de WMO en Jeugdwet blijkt

onvoldoende om deze taken uit te voeren
• Bij daling van de marktprijs of vertraging in de uitvoering van bouwplannen vallen

bouwgrondexploitaties verliesgevend uit
• Projecten in het kader van de subsidieregeling Landsschappen van Allure worden niet of niet

tijdig uitgevoerd waardoor het toegezegde subsidie niet geheel zal worden ontvangen
• Plaatsvinden van een ramp
• De aanspraak op de vangnetregeling in het kader van de bijstandsverlening wordt niet toegekend
• Het accommodatiebeheer kan tot extra kosten omdat nog niet alle gemeentelijke gebouwen in

een meerjarenonderhoudplan opgenomen blijken te zijn
• Wachtgeldaanspraken/waardeoverdracht als gevolg van bestuurlijke personele wisselingen
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Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting
en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers
eventueel bekostigd kunnen worden. De beschikbare weerstandscapaciteit kan bestaan uit de
volgende drie componenten: reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. 
Reserves
In de nota risicomanagement is afgesproken, om bij de vrije reserves een aparte risicoreserve te
vormen en alleen deze mee te nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.
De risicoreserve bedraagt op 1 januari 2017 € 1.583.300,-. Het saldo van de overige vrije reserves
(de algemene reserve) bedraagt per 1 januari 2017 € 2.039.700,-.
Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit mogen de vrije reserves meegeteld
worden, maar wij laten de vrije reserves buiten beschouwing. Wanneer blijkt dat we onvoldoende
beschikbare weerstandscapaciteit hebben, wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van de
vrije reserves toe te voegen aan de risicoreserve.
Onbenutte belastingcapaciteit
Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt aangesloten bij de drie belangrijkste
inkomsten van de gemeente te weten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, voor zover deze
laatste twee niet maximaal mogelijk en / of kostendekkend zijn. 
De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is zo groot als het verschil tussen het gehanteerde
tarief en het tarief om tot een "artikel 12 gemeente" gerekend te worden. Het percentage van
de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is voor 2017 gebaseerd op het gewogen landelijk
gemiddelde van de WOZ-waarde 2016 gecorrigeerd voor onderdekking, met een opslag van 20%.
2017 komt daarmee op een percentage van 0,1927%. Wanneer we dit percentage afzetten tegen
de in de begroting opgenomen ramingen voor de OZB-ontvangsten blijkt er nog een ruimte te zijn
van € 349.000,-. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn 100% kostendekkend en levert dus
geen onbenutte belastingcapaciteit op.
Post onvoorzien
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de post onvoorzien, structureel is
dit een bedrag van € 100.000,-. Dit bedrag is met name bestemd voor de dekking van niet al
te grote incidentele zaken, die bij de begroting niet waren te voorzien, die onvermijdbaar zijn en
tevens niet uitgesteld kunnen worden of zoals dat in het beleid is vastgesteld met de 3 o's van :
onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.
De post onvoorzien kan in theorie worden meegenomen in het totaal van de beschikbare
weerstandscapaciteit, maar dit wordt niet geadviseerd. Zoals in de nota risicomanagement is
aangegeven, willen wij met de post onvoorzien de risico's met een klein geldgevolg (tot € 25.000,-)
opvangen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Op basis van het bovenstaande bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.932.300,-.
Deze bestaat uit:
• risicoreserve: € 1.583.300,-
• onbenutte belastingcapaciteit: € 349.000,-

Benodigde weerstandscapaciteit

Gedurende het jaar zijn risicoprofielen aangepast en voor het opstellen van de begroting zijn alle
profielen en risico's nog eens beoordeeld. Op basis van het herziene risicototaal hebben we de
risicosimulatie uitgevoerd. Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% (vastgesteld in de
nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen) komt het benodigde weerstandsvermogen uit op
€ 1.686.600,-.

Afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 1.932.300,-) bedraagt de weerstandsratio
1,18 en valt daarmede binnen de vastgestelde bandbreedte van min. 1,0 en max. 1,4.
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Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van
de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. Het feit dat hier sprake is van een negatieve netto schuldquote geeft
aan dat de gemeente geen schuld heeft.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) - - - - - -

B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) 6.678 2.556 5.571 5.571 5.571 5.571

C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) 4.571 1.626 1.265 53 53 53

D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f) 2.003 2.063 1.994 1.770 1.770 1.770

E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) 21.169 6.368 3.515 3.679 5.507 5.583

F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) 208 200 3.078 3.612 3.150 5.495

G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) 513 508 - - - -

H
Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus
excl.mutaties reserves)) 54.621 51.866 51.063 51.410 51.595 51.026

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -23,15% -9,56% -3,43% -6,69% -9,31% -14,16%

Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen de 0% en 90%. Als de netto
schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog. Ligt deze boven de 130%,
dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone en dient het bestuur er werk van te maken om de
schuld te verlagen. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze gemeente is zelfs negatief en
kan dus als zeer laag worden aangemerkt.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in-
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht
wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) - - - - - -

B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) 6.678 2.556 5.571 5.571 5.571 5.571

C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) 4.571 1.626 1.265 53 53 53

D
Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid b, c, d, e en
f) 1.868 1.921 1.231 1.111 1.111 1.111

E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) 21.169 6.368 3.515 3.679 5.507 5.583

F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) 208 200 3.078 3.612 3.150 5.495

G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) 513 508 - - - -
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x € 1.000

H
Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus
excl.mutaties reserves)) 54.621 51.866 51.063 51.410 51.595 51.026

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -22,90% -9,28% -1,93% -5,40% -8,03% -12,87%

Zie voor een nadere toelichting op de uitkomst de gegeven toelichting bij de netto schuldquote.

De solvabiteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV) 45.065 39.513 35.014 35.148 35.138 34.752

B Balanstotaal 69.910 57.636 58.584 57.515 57.733 58.382

Solvabiliteit (A/B) x 100% 64,46% 68,56% 59,77% 61,11% 60,86% 59,53%

Schuldratio en Solvabiliteitsratio

Met het kengetal schuldratio beoordeel je in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de balans is
belast met schuld. Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het balanstotaal.

De cirkel stelt de totale balanswaarde van het bezit van de gemeente Steenbergen op 31 december
2017 voor. Van dat bezit is 40% belast met schuld (schuldratio). De resterende 60% van het bezit is
afbetaald (solvabiliteitsratio).

Bij een schuldratio groter dan 80% (solvabiliteitsratio <20%) heeft een gemeente zijn bezit zeer
zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Normaal bevindt de schuldratio van een
gemeente zich tussen de 20% en 70%. Bij een schuldratio tussen de 70% en 80% springt het
licht van een gemeente op oranje (solvabiliteitsratio <30%). Bij een schuldratio lager dan 20%
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(solvabiliteitsratio > 80%) is in de meeste gevallen sprake van een gemeente die per saldo geen
schulden heeft.
De schuldratio van de gemeente Steenbergen is met 40% normaal.

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de
gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.
Voor onze gemeente heeft de grondexploitatie een gering aandeel in de totale baten, waardoor hier
sprake is van weinig risico.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

A
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art.
38 lid a punt 1 BBV) -7 3.344 - - -

B Bouwgronden in exploitatie (cf.art. 38 lid b BBV) 6.545 3.811 5.229 3.417 3.653 1.703

C
Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus
excl.mutaties reserves)) 61.371 51.866 51.063 51.410 51.595 51.026

Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 10,65% 13,80% 10,24% 6,65% 7,08% 3,34%

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger
zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten
in evenwicht zijn.
Een positieve uitkomst betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele
lasten te dekken. Over het algemeen geldt als richtlijn: hoeveel te hoger het kengetal structurele
exploitatieruimte, hoeveel te gunstiger dit is voor de gemeente.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

A Totale structurele lasten 68.243 52.145 52.164 52.280 52.368 51.605

B Totale structurele baten 68.306 51.663 52.279 52.719 52.918 52.285

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 50 50 50 50 50 50

D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 805 788 735 735 735 735

E Totale baten 64.433 52.411 53.333 52.741 52.918 52.285

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x
100% 1,27% 0,49% 1,50% 2,13% 2,33% 2,61%

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan
de totale woonlasten. De totale woonlasten van de gemeente liggen 2% boven het landelijk
gemiddelde. Ten opzichte van begrotingsjaar 2016 blijft dit percentage gelijk.
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x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

A
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 258 261 263 263 263 263

B
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 140 147 148 148 148 148

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 326 331 328 328 328 328

D Eventuele heffingskorting - - - - - -

E
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde
WOZ-waarde (A+B+C+D) 724 739 739 739 739 739

F
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in
2015 (t-1) 716 723 723 723 723 723

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er
voor (E/F) x 100% 101,12% 102,21% 102,21% 102,21% 102,21% 102,21%
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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
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Algemeen

Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: spullen die de gemeente nodig heeft om
de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren. Het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor, dat in elk geval de
kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde worden gesteld.
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid.
Deze paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het beleidskader,
voornemens voor de komende periode en de financiële consequenties voor de gemeente
Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Gebouwen
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt al jaren aan de hand van meerjaren
onderhoudsplanningen uitgevoerd. Een werkwijze die leidt tot een efficiënt beheer en onderhoud.
Uitgangspunt hierbij is het beleidskader 'sober en doelmatig' waarbij per soort accommodatie
maatwerk wordt geleverd. Een zwembad vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een
gemeentehuis. Er zijn verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en de fysieke verschillen
vragen ook om een andere aanpak. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2017
wordt 25% van de gebouwen in eigen beheer geactualiseerd en verwerkt in de begroting. De
dekkingsplannen worden op deze wijze om de 4 jaar geactualiseerd.
Duurzaam bouwen en duurzaam gebouwen onderhoud zal de komende jaren vanzelfsprekend
worden. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het
energieverbruik en C02 uitstoot  van de accommodaties. Hierbij zal gestreefd worden naar een zo
laag mogelijk energieverbruik van de accommodaties. Enerzijds wordt dit bereikt door adequaat
beheren van de gebouwen, anderzijds door gepast onderhoud te plegen en modificaties door te
voeren. Bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen zal tevens gekeken worden naar
het financiële rendement van de eventuele extra investeringen.

Het bouwkundig onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsdekkingsplan voor de
periode 2016-2025.
De volgende bedragen worden voor 2017 geraamd:

Bouwkundig
onderhoud Abonnementen

Klachten 
onderhoud

Totale onderhouds
  kosten Jaarlijkse storting

Sportaccommodaties: € 198.800 € 12.400 € 4.000 € 215.200 € 109.700

Sociaal-cultureel: € 23.100 € 14.100 € 7.200 € 44.400 € 56.200

Woningen: € 10.300 € 700 € 1.600 € 12.600 € 7.000

Kantoor /
bedrijfsgebouwen:

€ 69.000 € 27.700 € 9.500 € 106.200 € 80.400

Totaal € 301.200 € 54.900 € 22.300 € 378.400 € 253.300

Sportparken
Het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen dient gericht te zijn op duurzame
instandhouding van de (voldoende) kwaliteit van de voorzieningen. Het beheer en onderhoud
van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en
renovaties. De benodigde middelen om de beoogde werkzaamheden uit te kunnen voeren, welke
voortvloeien vanuit de planningen, zijn opgenomen in de begroting. Vanuit bezuinigingsoogpunt zijn
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afgelopen jaren diverse taken overgedragen aan de verenigingen. Door een stuk zelfwerkzaamheid
zijn de exploitatie kosten verminderd.

Naast een programmatische aanpak van het noodzakelijk onderhoud zullen de gegevens er
tevens toe leiden dat de werkelijke kosten van onze accommodaties beter in beeld komen zodat
in beleidsmatige zin in een vroegtijdig stadium strategische  keuzes gemaakt kunnen worden.
Afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen en/of gewenste verbeteringen aan een park, zullen er
“natuurlijke momenten” ontstaan voor deze strategische keuzes. 

Wegen en Kunstwerken

Wegen en Kunstwerken
De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege
ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van
wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren
In 2016 is het beheerplan Wegen 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario 3: Alle
wegen basisniveau en centrawegen een hoger niveau. Ten behoeve van toekomstige investeringen
(rehabilitatie en kosten aanvullend wegbeheer,verkeersmaatregelen etc) is een bestemmingsreserve
“openbare ruimte” gevormd van 5 miljoen euro.

Het databeheer
Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is
opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie
verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen.
In 2014 is een inspectie verricht en begin 2016 zal het wegbeheerplan geactualiseerd worden
naar aanleiding van de resultaten van de inspecties en de mutaties als gevolg van de aanleg A4,
ontwikkeling AFC en overige mutaties van de afgelopen 4 jaar.

Realisatie
Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt
volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en
andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt
verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en
boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid,
parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekent wel
dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk
gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije verleden is gebleken dat de marktwerking
optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies
In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De
input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.
De projecten waaraan in 2017 wordt gewerkt zijn:
• Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen)
• Voorbereiding herinrichting en groot onderhoud N259 (Steenbergen-Dinteloord)
• Uitbreiding Reinierpolder I (Steenbergen)
• Helfrichstraat en omgeving (Dinteloord)
• Oosterstraat en omgeving (Dinteloord)
• Baggeren en beschoeiing Havenkanaal (Dinteloord)
• Herinrichting Kreekplein Nieuw Vossemeer
• Helmich van Doornichstraat e.o. Nieuw Vossemeer
• Klein onderhoudsbestek
• Asfalt onderhoud buitenwegen
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Beheer Civiel kunstwerken
Op basis van het in 2016 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken worden ook in 2017
de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op
levensduurverlenging.
Naast deze reguliere werkzaamheden wordt in 2017 gewerkt aan:
• Vervanging beschoeiing Havenkanaal Dinteloord

Openbare verlichting
In 2016 is het beheerplan openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is een scenario
vastgesteld waarbij in 2021 alle verlichting voorzien zal zijn van LED verlichting. Grofweg houdt
dit in: dat de reguliere combinatie mast/armaturenvervanging wordt uitgesmeerd over een periode
van 15 jaar en dat de armaturen met een langere levensduur dan 5 jaar vervangen door LED-
tubes. Dit gebeurt tijdens de gebruikelijke groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen)
in 2017-2018. Daarnaast wordt in de periode 2017-2021 een Inhaalslag gemaakt van vervanging
verouderde armaturen door LED armaturen. Vanaf 2022 wordt een maximale energiebesparing
bereikt. 

Een plan van aanpak wordt voorbereid en in 2017 aanbesteedt. Gelijktijdig zullen uiteraard de
projecten, genoemd onder wegbeheer en reconstructies, waar in 2017 aan wordt gewerkt voorzien
worden van LED lampen.

Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het
geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen is in de raadsvergadering van 19 december
2013 vastgesteld door de raad. In het vGRP wordt het rioleringsbeleid voor de periode van
2014-2019 vastgelegd. Hiermee wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de
wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit vGRP is in gezamenlijkheid
met de deelnemers van Waterkring West tot stand gekomen. Doordat de diverse gemeenten en
het waterschap gelijksoortige planvormen hebben met gelijke doorlooptijden en zoveel mogelijk
gezamenlijke beleidsuitgangspunten worden belangrijke stappen gezet naar verdergaande,
structurele samenwerking binnen de waterketen.

Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP)
formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt.

Dit vGRP 2014-2019 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring
West en vormt een van de stappen op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking
binnen onze regio. Deelnemers aan dit traject waren Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.

Bij het opstellen van het vGRP hebben de drie K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) centraal
gestaan. Door dit vGRP zoveel mogelijk gezamenlijk op te stellen met de Waterkring West is het de
bedoeling dat op termijn meer doelmatigheidswinst wordt behaald. Door van elkaar te leren en in de
toekomst meer zaken gezamenlijk op te pakken zullen de kosten/lasten minder hard stijgen, zal de
kwaliteit stijgen en de kwetsbaarheid verminderen.

Met het vaststellen van het nieuwe vGRP 2014-2019 is gestart met de uitvoering van de
planperiode van 6 jaar. Het vGRP wordt iedere twee jaar geëvalueerd.
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De vGRP’s van de diverse gemeenten samen met het Werkeenheid Zuiveringsplan van het
Waterschap moeten uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk afvalwaterplan, van waar uit verdere
mogelijkheden en voordelen van een verdergaande samenwerking tot uiting komen

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater dient ook in 2017 onderhoud en renovatie
aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog
verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op
wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard
wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande
werkzaamheden in de openbare ruimte.

Locaties waar onder andere riolering wordt gedeeltelijk vervangen, gerelined, verbeterd of
ontkoppeld of gerepareerd zijn:
Herinrichting oostelijk gedeelte Steenbergen Zuid Fase 1 : Amaryllisstraat, Anjerstraat, Azaleastraat,
Beukstraat, Cyclaamstraat Dahliastraat, Eikstraat, Esdoornstraat, Fuksiastraat, Iepstraat,
Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Plataanstraat, Primulastraat, Vlierstraat, Zilverdenstraat.

Gedeeltelijk vervangen, gerelined, verbeterd of ontkoppeld bij Franseweg Steenbergen, Molenweg,
Nicolaas Peckstraat Steenbergen , diverse locaties hoedliners, deelliners.

Langeweg Kruisland, Roosendaalsweg Kruisland, Wethouder Swagemakerstraat Kruisland,
Molenstraat Kruisland Markt Kruisland, Langeweg Kruisland. Langeweg de Heen, Vlierlinghstraat
Steenbergen.

Diverse wegen naar aanleiding uitkomst inspectie rapportage 2015 reparatie.

Diverse wegen afhankelijk uitkomst inspectierapportage van 2016 renovatie of reparatie hoofdriool.

Drukriolering renovatie aan Drie lindekensdijk, Franseweg, Kade Steenbergen,
Koeveringsedijk, Ligneweg, Olmendreef, v. Andelstraat, West havendijk, Westlandselangeweg,
Zeelandweg-Oost gegund comform bestek (SIW-STE-BMM-2014-694)

Gemalen worden verbeterd aan de Julianiastraat Steenbergen, Mosquitostraat Reinierpolder1
Steenbergen, Drukkerij Reinierpolder 2 Steenbergen en Steenbergseweg Dinteloord

Geplande projecten Waterkring West 2017
• Uniforme analyse grondwatermeetnet
• Gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet
• Klimaatadaptatie in relatie tot hydraulisch functioneren van rioolstelsels
• Rioolvreemd water en foutieve aansluitingen
• Incidentenplan voor de riolering
• Project digitale informatieverwerking Permanente samenwerking gegevensbeheer
• Project :Inzicht Financien (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de

doorlooptijd van het project wijzigen)
• Project: Meten en Monitoren Waterkring West
• Project Meten en Monitoren gezamenlijk meet-databeheer
• Kansenkaart relinen/structuurkaart afkoppelen
• Risicogestuurd beheer/asset management riolering
• Beheer/onderhoud gemalen en persleidingen fase 2
• Onderhoud watersystemen (maaien en baggeren)

Op de investeringsstaat 2017 zijn voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen de volgende
bedragen opgenomen:

• vervangen gemalen riolering € 136.340,-
• vervangen riolering € 486.312,-

De kapitaallasten voor deze investeringen bedragen ca. € 17.200,-.
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Openbaar groen

Separaat aan de begrotingsvoorbereiding is de vaststelling van het groenbeheerplan 2017-2021 in
besluitvorming gebracht. Het doel van dit plan is om duidelijke kaders te stellen voor het duurzaam
in stand houden van het openbaar groen in de gemeente Steenbergen voor de periode 2017-2021.
Met de kaders in dit plan wordt duidelijkheid gegeven hoe we kunnen groeien naar het gewenste
kwaliteitsniveau én hoe we op dat niveau kunnen blijven. Hiertoe gaan we in op de ambitie, het
areaal, de kwaliteit en de inzet van financiële middelen (voor de vervanging) van het groen.

Naast de reguliere werkzaamheden en de benodigde inventarisaties zal in 2017 aan de volgende
projecten gewerkt worden:

• Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen)
• Voorbereiding herinrichting en groot onderhoud N259 (Steenbergen-Dinteloord)
• Uitbreiding Reinierpolder I (Steenbergen)
• Helfrichstraat en omgeving (Dinteloord)
• Oosterstraat en omgeving (Dinteloord)
• Herinrichting Kreekplein Nieuw Vossemeer
• Helmich van Doornichstraat e.o. Nieuw Vossemeer
• Revitalisering Stadspark Steenbergen
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Paragraaf projecten per kern
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Paragraaf financiering
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Inleiding

Mede naar aanleiding van wijzigingen in wet en regelgeving is het financieringsstatuut begin dit jaar
aangepast.
De belangsrijkste wijzigingen in het financieringsstatuut 2016 zijn:
- Schatkistbankieren
Per 10 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. De gemeente is verplicht
om overtollige middelen, boven het zogenaamde drempelbedrag, te beleggen bij het rijk. Het is
niet langer toegestaan om deze middelen uit te zetten bij de financiële instellingen, zoals banken
en verzekeraars. Decentrale overheden kunnen ook hun overtollige liquide middelen uitzetten bij
medeoverheden. Voor dergelijke onderlinge kredietverlening geldt wel als voorwaarde dat er geen
(verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden, in casu de
provincie Noord Brabant. Een decentrale overheid houdt de mogelijkheid om leningen en garanties
aan derden te verstrekken als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak.
- Verstrekken van garanties
Ten aanzien van het verstrekken van garanties is de bepaling opgenomen, dat hierbij zoveel gebruik
gemaakt dient te worden van bestaande waarborgfondsen, om de risico ’s voor de gemeente zo
laag mogelijk te laten zijn.
- Overige wijzigingen
De overige wijzigingen in dit statuut hebben met name betrekking op de huidige werkwijze met
betrekking tot treasury.

Algemene ontwikkeling; rentevisie

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie
groeit in 2016 naar verwachting met ca. 1,5%, 0,9 procentpunt minder dan in 2015. De groei van de
bedrijvigheid is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie
loopt licht op, nl. van 0,3% in 2015 naar 1,0% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet in
2016 door. Het bbp neemt toe met ongeveer 1,5%. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed
gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de gunstige eurokoers relatief het sterkst. De private
consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie blijft met
0,5% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,2%, 0,3% meer
dan vorig jaar. De inflatie komt uit op 0,7%, nauwelijks hoger dan in 2015.

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, waardoor de korte rente laag blijft. De lange
rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen.

Wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor de gemeente Steenbergen? .
De rente zal voorlopig nog laag blijven. Dit geeft een voordeel wanneer je vreemd geld moet
aantrekken, hetgeen de komende jaren nog niet nodig zal zijn.

Schatkistbankieren

Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn
decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist
(verplicht schatkistbankieren).

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige middelen aanhouden in
de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij
bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden.
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Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-
schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Een ander belangrijk
gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico 's
waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.

Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden
verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan
te houden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk
van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75%
van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-. Dit betekent voor de
gemeente Steenbergen dat € 401.200,- (0,75% van € 53.493.900,-) buiten de schatkist mag worden
gehouden.

Het saldo op de rekening bij de schatkist per 4 oktober 2016 bedraagt € 15.478.000,-.

Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm

Hoewel in de paragraaf weerstandsvermogen uitgebreid aandacht wordt besteed aan de risico's
binnen de gemeente Steenbergen worden hier ook de renterisico's op korte en lange termijn en
kredietrisico's behandeld.

Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van
minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat
fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het
boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de
jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn.
De kasgeldlimiet voor 2017 komt uit op € 4.547.000,- (8,5% van € 53.493.900,-). 

Voor 2017 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Liquiditeitsprognose 2017

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Beginsaldo 8.221.900 6.936.050 5.650.200 4.364.350

Exploitatie:

lasten -/- 12.213.300 -/- 12.213.300 -/- 12.213.300 -/- 12.213.300

baten 12.937.150 12.937.150 12.937.150 12.937.150

Investeringen -/- 965.800 -/- 965.800 -/- 965.800 -/- 965.800

Onderhoud wegen en gebouwen -/- 1.043.900 -/- 1.043.900 -/- 1.043.900 -/- 1.043.900

Eindsaldo 6.936.050 5.650.200 4.364.350 3.078.500

Uit het overzicht blijkt dat we in 2017 geen geld behoeven aan te trekken. De overtollige liquide
middelen worden in 's Rijks schatkist aangehouden, waarbij de rentevergoeding momenteel 0%
bedraagt.

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen
met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de
rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd
doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als
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gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het
begrotingstotaal per 1 januari bedragen. Voor 2017: 20% van € 53.493.900,- is € 10.698.800,-.

Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, dat omdat de gemeente geen leningen meer heeft,
de jaarlijkse aflossing op de vaste schuld nog met € 10,7 miljoen per jaar mag toenemen.

Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld

2017 2018 2019 2020

Rente-risiconorm (minimum bedrag) 10.698.800 10.698.800 10.698.800 10.698.800

Rente-risico op de vaste schuld (betaalde
aflossingen)

0 0 0 0

Ruimte 10.698.800 10.698.800 10.698.800 10.698.800

Kredietrisico op verstrekte gelden

Een ander risico dat de gemeente loopt, is het kredietrisico op verstrekte geldleningen. Hieronder
volgt een overzicht van de verstrekte geldleningen, waarbij de instellingen waaraan een geldlening
is verstrekt naar verschillende risicogroepen zijn uitgezet.

Kredietrisico's op verstrekte gelden

Risicogroep met / zonder hypothecaire zekerheid Restant schuld (€')

Stimuleringsfonds met nationale hypotheekgarantie 1.558.000

Geldleningen personeel met hypotheek 98.000

Overige instellingen / verenigingen zonder hypotheek 244.900

Totaal 1.900.900

De verstrekte gelden betreffen leningen aan het Stimuleringsfonds, om huisvesting voor starters
middels een (extra/ voordelige) lening mogelijk te maken en voor duurzaamheidsleningen. Verder
zijn er nog geldleningen aan personeel, hypothecaire geldleningen, deze nemen alleen maar af
aangezien deze niet meer verstrekt mogen worden (vanaf 01-01-2009). De leningen aan overige
instellingen betreffen voornamelijk leningen aan plaatselijke verenigingen of instellingen, die
vanwege de realisering van een speciale voorziening zijn verstrekt.
In de risicoreserve zijn middelen opgenomen met betrekking tot de garantstellingen aan diverse
instellingen en woningcorporaties voor aangegane leningen.
In zijn algemeenheid worden ten aanzien van de uitgezette leningen en garantstellingen geen
problemen verwacht.

Leningenportefeuille/ rentelasten

In 2011 is de laatste aflossing gedaan op een geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten en
dus heeft de gemeente aan het eind van 2011 geen enkele lening meer lopen.

De gemeente Steenbergen behoeft ook in 2017 geen geld aan te trekken en is het voorgeschreven
inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan
investeringen, grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend achterwege gelaten.
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Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)

Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën officieel gepubliceerd. In die wet
worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse
groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden
en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle
gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat
plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen.
Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten
waarin is afgesproken dat de tekortnorm voor 2015 maximaal 0,5% van het bruto nationaal
product bedraagt, waarvan 0,34% voor de gezamenlijke gemeenten. Voor 2016 en 2017 is
de tekortnorm verlaagd naar respectievelijk 0,4 en 0,3%. In het Bestuurlijk overleg financiële
verhoudingen van 28 september 2016 wordt overleg gevoerd over de EMU-tekortnorm voor 2017
en de onderlinge verdeling naar overheidslaag. De minister van Financiën zal hierna de Staten-
Generaal informeren over de uitkomst en de afgesproken EMU-tekortnorm voor 2017. Tegelijkertijd
worden de gemeenten geïnformeerd over de gevolgen. Met het plafond wordt de groei van de
netto schuld (volgens de definitie voor het EMU-saldo) van de gezamenlijke gemeenten in een jaar
beperkt.
Er komen voor het jaar 2016 ook geen referentiewaarden per gemeente. De gemeenten worden
er (nog) niet op afgrekend. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een
indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de
gezamenlijke tekortnorm heeft.
In het financieel akkoord van januari 2013 is opgenomen dat het kabinet sancties als gevolg
van overschrijding van de tekortnorm gedurende deze kabinetsperiode niet toepast. Wel kan
strikt genomen conform de Wet Fido en de Wet Hof een eventuele boete uit Europa worden
doorberekend aan de decentrale overheden.

Standpunt VNG
De VNG adviseert de leden niet te letten op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort,
omdat het EMU-saldo van de gemeente te bewegelijk is. De hoogte van het EMU-saldo van een
gemeente hangt zeer sterk samen met het investeringsvolume en de mutatie van de voorraden
bouwgrond. En juist het investeringsvolume en de voorraad bouwgrond van een gemeente vertoont
jaar op jaar grote schommelingen.
De VNG roept de gemeenten op om naast het sturen op sluitende baten en lasten de hoogte van
de netto schuld van de gemeente kritisch te volgen.

In de paragraaf weerstandsvermogen bij financiële kengetallen zijn o.a. de kengetallen
solvabiliteitsratio en netto schuldquote opgenomen.

EMU-saldo

Emu-saldo x € 1.000

Omschrijving Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
artikel 17c)

+ 1.863 1.167 1.618

.

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 3.447 2.587 2.746

.
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Emu-saldo x € 1.000

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie + 507 110

.

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

- 6.031 3.863 2.855

.

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die
niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij
post 4.

+ 1.355 2.751

.

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie
verantwoord

-

.

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen
transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

- 1.015 598 598

.

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie
verantwoord

+ 393 414 414

.

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden
betreffen

-
2.069

.

10 Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post
1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves
(inclusief fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
de bovenstaande posten

-

.

11 Verkoop van effecten; boekwinst op de exploitatie -

.

Berekend EMU-saldo 519 389 1.435
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Paragraaf duurzaamheid



124 Paragrafen

Inleiding
In het programma Milieu en Ruimtelijke ordening is voor een overzicht van de concrete projecten
en acties uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor 2017 en de verdere uitvoering van de
motie ‘onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere duurzame
energiebronnen’ een verwijzing opgenomen naar deze paragraaf.
In onderstaande tekst wordt hierop nader ingegaan.

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018
Hierna volgt een overzicht van acties/projecten, die (mede) in 2017 op basis van het
Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd:
Communicatie:
De toepassing van het instrument Communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk,
dat dit als een afzonderlijk, alles overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om
communicatie in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel
en planmatig over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het
intern en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de
duurzaamheidsambities.
Het volgende project wordt (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Plannen en uitvoeren communicatieactiviteiten Duurzaamheid

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren
van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Duurzaam inkopen en aanbesteden
• Verduurzaming openbare verlichting
• Energiebesparing en Duurzame Energieopwekking gemeentelijke gebouwen

Duurzaam ontwikkelen en bouwen
Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij
bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van
de openbare ruimte. Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts
een van de vele spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te
stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.
Met het ondertekenen van het regionale Convenant Duurzaam Bouwen is een aangepaste
invulling gegeven aan het thema Duurzaam ontwikkelen en bouwen uit de Duurzaamheidsnota.
Het Convenant is gebaseerd op de toepassing van het instrument GPR waarmee de
duurzaamheidsscore van gebouwen in beeld kan worden gebracht voor wat betreft
materiaalgebruik, gezondheid en binnenmilieu, energie, water, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Continuering toepassing duurzaamheidsladder bij RO-initiatieven
• Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over duurzaamheid en prestatieafspraken
• Ondersteuning regionale initiatieven energiebesparing particuliere woningbouw
• Communicatie duurzaam bouwen
• Per te verkopen bouwkavel overwegen of de GPR-ambitie uit Convenant Duurzaam bouwen

toegepast wordt
• Borgen duurzaamheidsexpertise stedenbouwkundig overleg
• GPR-berekeningen vragen bij grotere bouwprojecten
• Steekproefsgewijs controleren GPR-berekeningen
• Communicatie over GPR

Duurzaam beheren
Onder de noemer ‘afval is grondstof’ worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens
toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een
belangrijk streven.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd
• Uitvoering Afvalstoffenbeleidsplan
• Verdere verduurzaming waterbeleid
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• Niet chemisch onkruidbeheer
• Deelname boomfeestdag
• Realisering ecologische verbindingszone
• Ontwikkeling en uitvoering Natuurbeleidsplan

Duurzaam ondernemen/duurzame mobiliteit
Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht
tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Activiteit uitvoeren in samenwerking met ondernemers
• Energiehandhaving bij bedrijven
• Deelname actie uit regionaal uitvoeringsprogramma duurzame mobiliteit
• Regionaal overleg beschikbaarheid busvervoer
• Uitbreiding fietsstructuur langs de N259
• Uitvoering geven aan de overeenkomst met marktpartij Allego tot het plaatsen van openbare E-

laadpalen

Duurzaam wonen en leven
Bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsambities is niet alleen de inzet van de gemeente
en van partnerorganisaties van belang. De inwoners van Steenbergen kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Duurzaamheidseducatie op basisscholen
• Duurzaamheidscommunicatie via regionaal Energieloket, eigen website e.d.

Duurzame energieopwekking
Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het realiseren van
een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst. De doelstellingen
zullen alleen worden bereikt, wanneer ook wordt ingezet op meer grootschalige duurzame
energieopwekking.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Opstellen regionale kansenkaart mestvergisting
• Stimuleren toepassen duurzame energieopwekking
• Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie actief ondersteunen
• Afstemming ZLTO over duurzame energieopwekking bij agrarische bedrijven, met inachtneming

van vastgesteld planologisch beleid
• Continuering regionale actie energieambassadeurs
• Extra duurzaamheidsleningen mogelijk maken

Sociale Duurzaamheid
Minima/sociale zekerheid
Het doel van de GDI is om 0% minima en een minimaal aantal uitkeringen sociale zekerheid te
bereiken. Minima zijn personen in particuliere huishoudens met een inkomen lager dan 105% van
het sociaal minimum langer dan 1 jaar.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Inzet werkpleinen bij uitvoeren Participatiewet
• Werken via ‘ontwikkelbedrijf’ aan uitvoering van de Participatiewet
• Uitvoering projecten/pilots in het kader van de Participatiewet
Zie voor een verdere toelichting het Programma’s Recreatie, Economie en Participatie.

Onderwijs
Het doel van de GDI is om 0% voortijdig schoolverlaters in VO en MBO te bereiken.
Het volgende project wordt (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Verdere inzet op de uitvoering RMC-wet (Regionale meld- en Coordinatiefunctie)

Gender gelijkheid
Het doel van de GDI is om het maximum in Nederland van de arbeidsparticipatie van mannen
(90%) te bereiken.



126 Paragrafen

De volgende actie wordt (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Continueren en zo mogelijk uitbouwen arbeidsvoorwaarden t.b.v. gendergelijkheid

Gezondheid/Ernstig overgewicht volwassenen
Het doel van de GDI is om 0% volwassenen met ernstig overgewicht te bereiken.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Maatwerkafspraken met GGD over gezonde leefstijl e.d.
• Uitvoeren volwassenen- en ouderenmonitor
• Opstellen nieuwe nota Volksgezondheid met aandacht voor terugdringen overgewicht
Zie voor een verdere toelichting de Programma’s Sport en Cultuur en Wmo en Jeugd.

Gezondheid/Ernstig overgewicht kinderen
Het doel van de GDI is om 0% kinderen (2-20 jaar) met overgewicht te bereiken.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Maatwerkafspraken gezonde voeding ’t Ravelijn/gastlessen
• Beweegprogramma’s voor kinderen via sportcoaches
• Aandacht voor terugdringen overgewicht bij de jeugd in de nieuwe nota Volksgezondheid
Zie voor een verdere toelichting de Programma’s Sport en Cultuur en Wmo en Jeugd.

Sport
Het doel van de GDI is om een zo hoog mogelijk percentage van de bevolking ouder dan 19 jaar
dat sport te bereiken.
De volgende projecten worden (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Uitvoeren Sportbeleidsplan
• Implementeren plan van aanpak bredere inzet sportcoaches
Zie voor een verdere toelichting het Programma Sport en Cultuur.

Veiligheid
Het doel van de GDI in om er geen misdrijven worden gepleegd.
Het volgende project wordt (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Uitvoeren integraal Veiligheidsbeleid
Zie voor een verdere toelichting het Programma Bestuur en veiligheid.

Werkloosheid
Het doel van de GDI is om geen werkloosheid, uitgedrukt in WW-uitkeringen, te bereiken.
Het volgende project wordt (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Continueren van het Werkcentrum

Jeugdwerkloosheid
Het doel van de GDI is om 0% niet-werkende jongeren van 16 t/m 22 jaar te bereiken.
Het volgende project wordt (mede) in 2017 uitgevoerd:
• Continuering activiteiten ‘jongerencoach/klantmanager jongeren’

Werkgelegenheid
Er is geen omschreven GDI-doelstelling voor werkgelegenheid.
Het volgende project wordt (mede) in 2017 uitgevoerd.
• Uitvoeren Economische visie (acties gericht op werkgelegenheid)
Zie voor een verdere toelichting het Programma Recreatie, Economie en Participatie.

 

Motie ‘onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere
duurzame energiebronnen’.
In 2017 wordt de uitvoering van de motie  ‘onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen +
onderzoek naar andere duurzame energiebronnen’ vervolgd.
Dat houdt in, dat als er initiatieven komen voor zon-, wind-, en bio-energieprojecten (vanuit
de maatschappelijke partners), deze onder andere zullen worden getoetst aan de sociale
randvoorwaarden. Ieder initiatief zal worden bekeken op mogelijkheden voor het invulling geven aan
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deze randvoorwaarden. Daarbij zal steeds belangrijk zijn, dat initiatiefnemers zorgen voor voldoende
draagvlak onder de inwoners en bedrijven.

Met de maatschappelijke partners in onze gemeente zal de Verklaring van Steenbergen verder
worden uitgewerkt in uitvoeringsafspraken tot 2020 voor een Energieneutraal Steenbergen in 2040.
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Paragraaf bedrijfsvoering
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Algemeen

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten
aanzien van bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering kent onder meer de volgende aspecten: personeel
en organisatie, informatievoorziening inclusief automatisering, financiën en huisvesting. Tot de
huisvesting behoren het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats.

Personeel en organisatie

HRM-beleid
Talent in beeld
De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds
verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen. Deze dynamiek vraagt veel van onze
medewerkers. Als ambtenaar moeten ze het vermogen hebben te plooien naar deze opdracht,
maar op z'n tijd ook standvastig kunnen zijn in het belang van de samenleving. Dat vraagt
een bepaalde ontwikkeling van competenties. Als werkgever willen wij de talenten van onze
medewerkers optimaal benutten door toepassing van strategische personeelsplanning (SPP) en
Talent Management. Ter ondersteuning van die processen wordt in 2017 Talent in Beeld toegepast.
Talent in Beeld is een online tool waarmee medewerkers hun talentprofiel kunnen opstellen. Dit
profiel wordt opgeslagen in een interne database van onze eigen organisatie en in de database van
het regionale Mobiliteitscentrum. Zo kan op twee niveaus gematcht worden met functies, klussen en
projecten. Door de inzet van Talent in beeld is er sprake van stimuleren, ondersteunen en faciliteren
van interne mobiliteit en van mobiliteit in de regio.

Personeelsopbouw naar leeftijd per 1 september 2016.

M V Totaal

 Aantal % Aantal % Aantal %

< 25 jaar 1 0,68 0 0 1 0,68

25 t/m 34 jaar 12 8,11 7 4,73 19 12,84

35 t/m 44 jaar 17 11,49 13 8,78 30 20,27

45 t/m 54 jaar 23 15,54 21 14,18 44 29,72

55 t/m 59 jaar 19 12,84 16 10,81 35 23,65

> 59 jaar 17 11,49 2 1,35 19 12,84

Totaal 89 60,15 59 39,85 148 100,00

CAO
De looptijd van de huidige CAO Gemeenten eindigt op 30 april 2017. Dit betekent dat in de
eerste maanden van 2017 het overleg plaatsvindt met de vakorganisaties over een nieuwe CAO
Gemeenten. Namens de gemeenten onderhandelt de VNG.

Individueel keuzebudget
Per 1 januari 2017 wordt als onderdeel van de CAO gemeenten het individueel keuzebudget (IKB)
ingevoerd. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor medewerkers en is daarmee
een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. In het IKB worden diverse op
geld te waarderen arbeidsvoorwaarden (vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage
en bovenwettelijk verlof) omgezet in een budget. De medewerker kan dit budget binnen de kaders
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naar eigen keuze(moment) besteden aan zelf te kiezen arbeidsvoorwaardelijke doelen. Zo kan een
medewerker het IKB gebruiken voor het financieren van een opleiding, het kopen van vakantie-uren
en/of extra inkomen. De medewerker kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken
voor één of meerdere doelen. Het budget moet altijd in het lopende kalenderjaar besteed worden en
kan niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Onze Arbodienst (i.c. de Arbo Unie) heeft op ons verzoek een Preventief Medisch Onderzoek
uitgevoerd onder de medewerkers in dienst van de gemeente Steenbergen. Uit het onderzoek blijkt
dat op bepaalde afdelingen de werkdruk als hoog wordt ervaren. Wat betreft de herstelbehoefte
blijkt dat een deel van de medewerkers moeilijk kan ontspannen. Deze uitkomsten wijken af van
de uitkomsten van het Medewerkersonderzoek dat in 2015 is gehouden. Daarin is wel een hoge
werkdruk gerapporteerd, maar geen verhoogde herstelbehoefte.
Uit het PMO blijkt ook dat het middellang verzuim (minimaal 8 en maximaal 42 dagen) bij onze
gemeente hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (lokaal 1,6% en landelijk 1%). Met een gerichte
aanpak willen we de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers verbeteren. Onderzocht wordt
welke interventies/maatregelen centraal kunnen worden aangeboden en welke op individueel niveau
gegeven kunne worden.

Inhuur
Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft uw raad een motie aangenomen met betrekking
tot inhuur van personeel. Overeenkomstig de met uw raad gemaakte afspraak om bij de planning
en controldocumenten een overzicht van de geplande en gepleegde inhuur te verstrekken, treft u
aan het einde van deze paragraaf een overzicht aan van de begrote inhuur 2017. Ter vergelijking is
daarbij ook de begrote inhuur 2016 opgenomen.
Samen met 24 Midden- en West-Brabantse gemeenten neemt de gemeente Steenbergen deel
aan het project flex West-Brabant. Ten aanzien van de inhuur van derden moet deelname aan het
project leiden tot transparant en rechtmatig inhuren en niet onbelangrijk tot een kostenbesparing op
noodzakelijke inhuur.

Informatievoorziening en automatisering

Informatieplan
Op basis van het nieuwe informatiebeleidsplan is de leidraad voor verdere ontwikkeling op het
gebied van informatievoorziening en automatisering aanwezig. Naast het inspelen op een aantal
algemene trends en ontwikkelingen blijft er een zware focus liggen op samenwerken. Vanuit de
organisatie zal dit op verschillende aandachtsgebieden op verschillende wijzen nader vorm worden
gegeven waarbij het zaak is om aan alle deze varianten de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Beheerorganisatie
De beheerorganisatie is eind 2016 uitgebreid met de tijdelijke invulling van de functie
servicedeskmedewerker. Alle meldingen en vragen komen hier centraal binnen waardoor de
systeembeheerders minder vaak gestoord hoeven worden tijdens hun werkzaamheden; hierdoor
kan meer aandacht geschonken worden aan projecten en complexe problemen.
De beheerorganisatie BGT, welke samen met Bergen op Zoom is ingericht, zal in de loop van 2017
geevalueerd worden. De aansluiting op de BGT heeft medio 2016 plaatsgevonden, dus ook de
praktisch kanten van de samenwerking komen nu tot uiting.
Daarnaast geldt uiteraard dat op alle fronten, zowel voor systeembeheer als applicatiebeheerders,
geldt dat er steeds meer de samenwerking in de regio wordt opgezocht. Dit beperkt zich niet enkel
tot de Brabantse Wal maar uiteraard behoren ook de overige omliggende gemeenten hierbij.

Documentaire informatie voorziening (DIV)
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden in het digitaliseren van archiefbescheiden.
Daarnaast zal een steeds verdere verfijning plaatsvinden van het zaakgericht werken. Hierbij zal
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i.r.t. ontwikkelingen als de nieuwe Omgevingswet ook een mogelijkheid gecreeërd moeten worden
om met ketenpartners zaakgericht te werken.
Hiertoe wordt in het najaar van 2016 door de teamcoaches DIV en I&A een visie ontwikkeld en
verder uitgewerkt om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Automatisering
In het kader van een vergaande samenwerking op ICT gebied loopt momenteel een onderzoek naar
de mogelijkheden. Hierbij wordt met name gekeken naar ICT West Brabant West (Moerdijk) maar
zeker ook naar Equalit (Oosterhout) om tot een reële vergelijking te komen. Verwachting is dat dit
onderzoek eind 2016 / begin 2017 kan worden afgerond.
Uiteraard willen we op ICT-gebied bij blijven. er staan de nodige vervangingen gepland (m.n.
netwerkinfrastructuur). Uiteraard zal hierbij een afweging worden gemaakt in relatie met de
uitkomsten van het onderzoek op gebied van samenwerking.

ICT-situatie
In toenemende mate wordt er overgestapt op thin clients. In een aantal gevallen staan als gevolgen
van specifieke eisen t.a.v. software nog pc's. Daarnaast zullen de komende tijd een aantal pc's
die zijn afgeschreven, worden vervangen door thin clients. Inmiddels is ook de trend ingezet dat
laptops vervangen worden door een uitgeklede versie die rechtstreeks in verbinding staat met de
telewerkomgeving. Dit vergt namelijk aanzienlijk minder beheersmatige activiteiten ten aanzien van
de apparatuur.
Het aantal werkplekken is in 2016 uitgebreid als gevolg van de wijzigingen in het pand aan de
Fabrieksdijk. Door het realiseren van de integrale toegang t.b.v. het sociaal domein zijn hier zowel
het voorliggend veld als de vakinhoudelijke collega's samen onder één dak ondergebracht.
Het netwerk bestaat op dit moment uit 60 pc's, 134 thin clients, 16 notebooks en 13 thin tops.
Daarnaast zijn er ruim 116 mobiele devices (tablets) in gebruik.

Planning en control

Programmabegroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag
In 2017 zullen wij de gebruikelijke planning & controldocumenten aanbieden: de perspectiefnota,
de programmabegroting, de najaarsnota en het jaarverslag. De planning voor de P&C-documenten
luidt:
• Perspectiefnota 2017-2021 met daarin zowel de kaders voor de begrotingsjaren 2018 t/m 2021

als de tussentijdse rapportage over de eerste 4 maanden van 2017: behandeling 6 juli
• Programmabegroting: behandeling 9 november
• Najaarsnota: behandeling in de besluitvormende vergadering van november
• Jaarverslag: behandeling in juni

Beleidsagenda
Ook in 2017 zullen wij maandelijks de bijgewerkte beleidsagenda ter beschikking stellen.

Rechtmatigheid en audits
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zullen de interne controlewerkzaamheden zoveel mogelijk
geïntegreerd worden met de werkzaamheden voor de toetsing van de rechtmatigheid. Daarnaast
stemmen wij deze werkzaamheden vooraf af met de accountant.
Gemeenten worden steeds vaker verplicht (zelf)audits te doen.

Inkoop
In 2013 is de gemeente aangesloten bij het Inkoopbureau West-Brabant. Vanaf 2015 wordt gewerkt
volgens het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Verder wordt er jaarlijks een inkoopkalender
voor de gehele organisatie opgesteld.
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Huisvesting

De komende jaren zal ingespeeld worden op veranderingen die op de gemeentelijke organisatie af
komen. Hierbij zal worden getracht de prestaties, die het gebouw moet leveren, zoveel mogelijk aan
te passen aan interne en/of externe veranderingen. De gerichtheid op de interne en externe klant
en de rol van de huisvesting hierin leidt er toe, dat steeds meer maatwerk moet worden geleverd.
Voor de huisvesting betekent dit dat er steeds gekeken zal worden op welke wijze de primaire
processen het beste ondersteund kunnen worden.

Overzicht inhuur

Inhuur 2017 Begroting 2016 Begroting 2017

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten

Programma Bestuur en veiligheid

Inhuur (0,6 fte) tijdelijke uitbreiding TIP Huisvesting - 30.000

Uitbesteding interne controlewerkzaamheden Concerncontrol - 15.000

Inhuur juridisch medewerker 35.000 -

Handhavingstraject Sunclass 12.000 -

Programma Dienstverlening

Aanvragen bouwvergunningen tbv.bouwactiviteiten AFC 94.136 114.496

Programma Sport en cultuur

Inhuur actualisatie nota cultureel erfgoed - 5.500

Programma WMO en jeugd

Administratieve ondersteuning extra WMO taken 43.225 -

Programma Economie, recreatie en participatie

Inhuur projectmanagement West-Brabantse waterlinie - 20.845

Inhuur uitvoering diverse projecten recreatie 35.000 47.630

inhuur R&B ivm onderhoud ommetjes/subsidie-adviseur 10.000 -

Programma Beheer openbare ruimte

Inhuur t.b.v. diverse groenprojecten - 44.000

Kostenplaats Beleid

Inhuur ivm. decentralisaties 43.225 -

Kostenplaats Publiekszaken

Inhuur communicatiemedewerker 35.000 -

Kostenplaats Beheer

Inhuur beheer openbare ruimte 20.000 -

Totaal 327.586 277.471

Inhuur vanwege vervanging van personeel

Programma Bestuur en veiligheid

Algemeen budget P&O inhuur uitzendkrachten bij ziekte e.d. 88.000 88.000



134 Paragrafen

Inhuur 2017 Begroting 2016 Begroting 2017

inhuur preventiemedewerker Preventie/Pro-aktie - 5.236

inhuur preventiemedewerker Integrale Handhaving - 36.650

Programma Dienstverlening

Inhuur preventiemedewerkerWabo bouwvergunningen - 31.414

Programma Sport en cultuur

Seizoenskrachten voor het zwembad De Meermin

en Aquadintel 109.049 109.049

Programma WMO en jeugd

en Aquadintel 16.300 12.250

Programma Milieu en ruimtelijke ordening

Inhuur t.b.v. bestemmingsplan buitengebied - 3.025

Programma Financiering

Inhuur vervanging WOZ 15.313 29.760

Extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren 9.000 32.000

Kostenplaats Beleid/Publiekszaken

inhuur preventiemedewerker 73.300 -

Totaal 310.962 347.384

Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting

Programma Bestuur en veiligheid

Inhuur WVS personeel afdeling ondersteuning 26.000 26.000

Programma Sport en cultuur

Inhuur WVS personeel Sporthal de Buitelstee -

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken 17.372 10.662

Programma Beheer openbare ruimte

Inhuur onkruidbestrijding beheer openbare ruimte 20.000 20.000

Inhuur GOA-medewerker 25.000 25.000

Inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen 192.000 195.000

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen 21.899 30.500

Totaal 302.271 307.162

GENERAAL - TOTAAL 940.819 932.017
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Paragraaf grondbeleid
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Algemeen

Grondbeleid vormt geen einddoel van beleid maar moet meer worden beschouwd als een
instrument ten behoeve van andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en milieu. In de op 29 januari
2009 door de gemeenteraad vastgestelde actualisatie van het grondbeleid wordt ingegaan op de
instrumenten die ingezet kunnen worden om de doelen te behalen.

Nota grondbeleid

Als gevolg van de per 1 juli 2008 in werking getreden herziene Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn
procedures en rechtsbescherming sterk vereenvoudigd. Bestemmingsplannen hoeven niet meer te
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplanprocedure wordt verkort
naar 26 weken. Onderdeel van de Wro is hoofdstuk 6, de Afdeling Grondexploitatie Wro (Grexwet).
Deze biedt de gemeente de mogelijkheid kostenverhaal, locatie-eisen en type woningbouw te
regelen bij particuliere woningbouw. Ook worden 2 extra mogelijkheden geboden om kostenverhaal
toe te passen. Namelijk via een privaatrechtelijk traject (anterieure en posterieure overeenkomst)
en via een publiekrechtelijk traject (exploitatieplan en bouwvergunning). De passieve/facilitaire
grondpolitiek krijgt door de nieuwe Wro en de Grexwet meer handvatten om alle kosten te verhalen
en om de regierol te versterken. Daardoor is de meerwaarde van actieve grondpolitiek met het
risicodragend element niet altijd evident.
Voor meer informatie over het door de gemeente Steenbergen gehanteerde grondbeleid wordt
kortheidshalve verwezen naar de nota grondbeleid.

Grondexploitatiecomplexen

De belangrijkste complexen die in 2017 in exploitatie genomen zullen zijn, zijn:

Complexen in
exploitatie

Totaal
geïnves-
teerd

Totaal
verkocht

(Tussen-
tijdse)
winst-
neming

Boek-
waarde
21-9-2016

Nog te
inves- teren

% van
totaal
geïn-
ves-
teerd

Nog te
verkopen

% van
totaal
te ver-
kopen

Verwacht
resultaat
pos. (= -)/
neg. (= +)

Buiten de Veste 4.816.100 4.887.900 - -71.800 15.438.500 76% 17.800.000 78% -2.433.300

Sportpark
Oostgroeneweg 4.988.200 465.000 -680.000 3.843.200 2.016.100 29% 6.295.400 93% -436.100

Ram van
Hagedoornstraat
(Yacintha) 129.400 414.000 - -284.600 138.800 52% - 0% -145.800

Uitbreiding RP-1 2.554.900 14.400 - 2.540.500 5.171.200 67% 7.950.000 100% -238.300

Totaal 12.488.600 5.781.300 -680.000 6.027.300 22.764.600 32.045.400 -3.253.500
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Algemeen
De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft de afbakening, definiëring en
verslagleggingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor
is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties. Namelijk: de forse afboekingen
van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren,de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing
BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet.
De afbakening is ook onvermijdelijk in het kader van de vennootschapsplicht voor gemeenten (vpb).
Met de invoering hiervan per 1 januari 2016 is in bovengenoemde exploitaties rekening gehouden.
De commissie heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de
uitwerking hiervan. De wijzigingen leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering
van de administratieve lasten.
Een van de wijzigingen met betrekking tot de grondexploitatie is, dat de rente die wordt toegerekend
aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen.
Geen rente mag worden toegerekend indien de gemeente geen externe financiering heeft en
ook niet de intentie heeft deze aan te trekken, hetgeen bij de gemeente Steenbergen het geval
is. Hierdoor komen de resultaten van de diverse exploitaties gunstiger uit. Vanaf de begroting
2016 heeft de voorgenomen maatregel een nadelig gevolg, omdat de rente over de nadelige
boekwaarden niet meer als rentebaten opgenomen kunnen worden.

Het is vanaf 2016 niet meer toegestaan om toevoegingen te doen aan een voorziening voor
bovenwijkse voorzieningen. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden gehandhaafd
en kunnen volgens planning worden afgewikkeld. Sparen voor bovenwijkse voorzieningen die na
het afsluiten van een grondexploitatie zullen worden aangelegd, is nog wel mogelijk via een door de
raad in te stellen bestemmingsreserve. Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen
plaatsvinden via resultaatsbestemming.

BP Buiten De Veste
In de eerste fase van het bestemmingsplan Buiten de Veste ligt nog 4730 m² bouwrijpe grond
te koop. Dit betreft de gronden langs de Oosthavendijk en de westzijde van Bastion. Voor
deze gronden zijn optieovereenkomsten afgesloten. Langs de oostzijde van Bastion zijn 16
starterswoningen gerealiseerd waarvan de laatste medio 2016 zijn opgeleverd.
Het bestemmingsplan voor geheel Buiten de Veste is in 2010 goedgekeurd. Begin 2014 is de
nieuwe Brede School en de noordoostelijke ontsluiting voor een goede verbinding tussen Buiten de
Veste en Noord-Oost in gebruik genomen.
De gronden binnen het plangebied zijn reeds in eigendom van de gemeente zodat er geen risico
is voor aankoop van niet bouwrijpe grond om de overeenkomstig het bestemmingsplan geplande
woningen te realiseren.
Op basis van de in het bestemmingsplan mogelijk te bouwen woningen komt de gemiddelde recent
getaxeerde waarde uit op € 245,-/m2. De exploitatie sluit dan in 2024 met een geraamd positief
saldo van ca. € 2.433.000,-. Gezien de grote risico’s die een gemeente loopt bij dergelijke plannen
in tijden van een economische recessie is het om financieel-economische redenen van groot belang
om bij de verdere uitwerking van het plan (grote) investeringen (b.v. bouwrijp maken) vooraf goed af
te wegen en alleen te doen als er zekerheid is dat er tijdig bouwrijpe grond wordt afgenomen tegen
de minimaal geraamde grondprijs.
Voor diverse kosten is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 810.600,- en voor
opbrengst grondverkopen is € 702.600,- geraamd.

Project sportpark Oostgroeneweg
In 2009 is het nieuwe sportpark aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg in gebruik genomen door
R.K.S.V. DIVO en V.V. Dinteloord, thans de uit deze twee gefuseerde vereniging V.V. Prinsenland.
Vanaf de start van dit plan zijn, vooruitlopend op de grondopbrengsten, alle kosten voor het nieuwe
sportpark ten laste gebracht van deze grondexploitatie zodat de rentelasten zeer groot zijn. Vanuit
de risicoreserve zijn ten gunste van dit plan eerder bijdrages verstrekt van in totaal € 680.000,- om
deze exploitatie (in 2024) zonder verlies te laten sluiten. Een groot deel van deze bijdrage kwam
doordat (tot en met 2015) rente over de boekwaarde is doorberekend ten laste van de exploitatie.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is rekening gehouden met tegenvallers
zoals een daling van de marktprijs, vertraging in de uitvoering of wijzigingen in de planvorming.
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Een voordeel is dat de gronden van het voormalige sportpark van V.V. Dinteloord, waar de
woningbouw is gepland, reeds in ons bezit zijn zodat we geen risico lopen voor aankoop van niet
bouwrijpe grond.
In 2011 is het bestemmingsplan voor de eerste fase goedgekeurd. De geplande bouw voor 22
sociale woningen welke zouden worden afgenomen door Woningstichting Dinteloord (WSD) is
komen te vervallen. Hiervoor in de plaats worden door een ontwikkelaar 28 starterswoningen
gebouwd welke in 2017 worden opgeleverd.
Op basis van gronduitgifte voor rijtjesbouw, 2 onder 1 kap en vrije kavelbouw komt de gemiddelde
recent getaxeerde grondprijs uit op € 230,-/m2. Rekening houdend met het nieuwe beleid dat
vanaf 1 januari 2016 geen rente meer wordt toegerekend sluit deze exploitatie in 2024 nu met een
geraamd positief saldo van € 436.000,-.
In 2014 is de bestemming goedgekeurd voor realisatie van een ambulancepost langs de ideaal
gelegen Noordlangeweg welke in 2015 in gebruik is genomen. De kosten en opbrengsten zijn in de
exploitatie meegenomen.
Op grond van eerder vastgestelde uitgangspunten is in de exploitatie voor de grondopbrengst van
de resterende ca. 29.082 m² niet bouwrijpe grond aan de Noordlangeweg € 20,-/m² aangehouden.
Deze grond kan in de toekomst wellicht worden gebruikt voor nieuwe (kleinschalige) ontwikkelingen.
In de begroting 2017 is voor diverse kosten voor dit plan € 262.300,- opgenomen en voor opbrengst
grondverkopen € 860.700,-.
In het vastgestelde bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord staan veel vrijstaande woningen
opgenomen. Door de crisis is de situatie op de woningmarkt gewijzigd. In eerste instantie werden
er gedurende een aantal jaren vrijwel in elke prijsklasse geen woningen verkocht maar dit is
veranderd. Inmiddels is de woningmarkt aangetrokken. Dit geld alleen voor de goedkopere
woningbouw en in veel mindere mate voor de vrijstaande duurdere woningen. Om toch de rest
van het plangebied te kunnen ontwikkelen en aansluiting te vinden bij de woningmarkt worden
momenteel de mogelijkheden onderzocht om het plan te wijzigen. Daarnaast moet, omdat de
eigenaren van de bedrijfspercelen aan de Karel Doormanstraat hebben aangegeven geen interesse
te hebben in een ontwikkeling van woningbouw op hun percelen, opnieuw gekeken worden naar
de invulling van het plangebied in verhouding tot de aanwezige bedrijvigheid. Dit kan negatieve
gevolgen hebben voor de grondexploitatie.

BP Ram van Hagendoornstraat, voormalige Yacinthaschool
In 2013 is de bestemmingsplanprocedure gestart voor realisatie van 17 sociale woningen op de
voormalige locatie van de Yacintaschool aan de Ram van Hagendoornstraat. Dit bestemmingsplan
is medio 2015 goedgekeurd. Na afronding van het archeologisch onderzoek is in 2016 gestart
met het bouwrijp maken van de grond welke vervolgens door woningcorporatie Stadslander is
afgenomen. De woningen zullen in 2017 worden opgeleverd. Op basis van deze uitgangspunten
sluit deze exploitatie eind 2017 met een geraamd overschot van ca. € 145.000,-.

Reinierpolder I
Gezien de behoefte aan industriegrond is voor de uitbreiding Reinierpolder I reeds ca. 9,5 ha
grond aangekocht. Dit betreft de grond ten noorden en westen van het bestaande bedrijventerrein
Reinierpolder I tot de Zeelandweg Oost en de A4.
Op 25 juni 2015 is het (totale) bestemmingsplan Reinierpolder door de raad vastgesteld. Op
30 september 2015 was het plan onherroepelijk. Naast een actualisatie voor de bestaande
bedrijventerreinen Reinierpolder I en II is hierin ook opgenomen de 1e fase voor de toekomstige
uitbreiding van Reinierpolder I. In totaal kan er ca. 7,5 ha bouwrijpe grond worden uitgegeven
waarvan ca. 4,7 ha in fase 1. Fase 1 heeft betrekking op de gronden ten noorden van het
bestaande bedrijventerrein. Voor de exploitatie is ervan uitgegaan dat na realisatie van fase 1
aansluitend het gehele gebied kan worden ontwikkeld.
Op basis van de in het bestemmingsplan mogelijk te vestigen bedrijven komt de gemiddelde recent
getaxeerde waarde voor bouwrijpe grond uit op € 106,-/m2. De exploitatie sluit dan in 2023 met een
geraamd positief saldo van ruim € 238.000,-.
Gezien de gunstig gelegen grond nabij de A4, alsmede op grond van het Stec onderzoek, is
ervan uitgegaan dat de grond in de eerste fase in 2020 zal zijn verkocht, ondanks de nog steeds
onzekere economische toestand.
In de begroting 2017 is voor diverse kosten voor dit plan € 1.100.000,- opgenomen en voor
opbrengst grondverkopen € 795.000,-.
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Projecten op basis van een overeenkomst (ABA)

Voor onderstaande projecten waarvoor een overeenkomst is gesloten lopen wij alleen een risico ten
aanzien van de eigen uren en voor het overige is er geen risico te verwachten.

Couveringepark
Dit project bestaat uit de bouw van 83 woningen en een gezondheidscentrum aan de Molenweg
op het terrein van de voormalige accordus-fabriek en de bouw van een woonzorgcomplex met ca.
60 wooneenheden op de voormalige locatie van het Princetuincollege aan de Ravelijnstraat. Tot op
heden zijn er 32 woningen opgeleverd en bewoond.
Dit project wordt uitgevoerd door de Ontwikkelcombinatie Couveringe Park, welke bestaat
uit Aan de Stegge en Woningstichting Geertruidenberg. In verband met financiële problemen
bij de Woningstichting Geertruidenberg is de grond aan de Ravelijnstraat nog niet aan
deze ontwikkelcombinatie verkocht zodat naast de woningbouw ook de plannen voor het
woonzorgcomplex stil liggen. De bouw van een gezondheidscentrum is onzeker geworden omdat
kandidaat gebruikers elders huisvesting gevonden hebben. Door deze financiële problemen en
vanwege de economische recessie is stagnatie ontstaan in de verdere ontwikkeling van het plan. Al
een paar jaar vindt er overleg plaats met diverse partijen om tot een oplossing te komen.

Herengoed
Het bestemmingsplan Herengoed te Kruisland bestaat uit de bouw van 17 starterswoningen en
8 vrije sectorwoningen. In het plan is de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf opgenomen
waarvoor in de plaats 6 vrije sectorwoningen kunnen worden gebouwd. De opstallen van dit bedrijf
zijn gesloopt.
In 2010 zijn de starterswoningen opgeleverd. Het woonrijp maken ten behoeve van de
starterswoningen is in 2012 afgerond. In 2012 is gestart met de bouw van de tweede vrije
sectorwoning welke in 2014 is opgeleverd. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de
economische recessie. De 6 nog resterende te bouwen vrije sectorwoningen komen op de locatie
van het inmiddels gesaneerde bedrijf.

Plan De Landerije Welberg
Dit plan voor 35 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige
autoschadeherstelbedrijf aan de Hoogstraat te Welberg. Door de economische recessie wordt dit
plan in fases uitgevoerd. In 2015 zijn 7 woningen opgeleverd waarmee het totaal uitkomt op 29. De
verwachting is dat in 2017 de laatste woningen worden opgeleverd.

Beltmolen Nieuw Vossemeer
Dit plan voor 54 woningen wordt gerealiseerd door woningcorporatie Thuisvester op de voormalige
agrarische gronden tussen de Hogedijk, Beltmolen en Dr. Vermetstraat te Nieuw Vossemeer. Eind
2011 zijn 12 starterswoningen opgeleverd. In verband met de economische recessie is stagnatie
ontstaan voor verdere woningbouw.
Tante Louise Vivensis en Thuisvester hebben een overeenkomst om een gedeelte van plan
Beltmolen te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting in de vorm van woonzorgunits waar vanaf 2013
tot begin 2015 de bewoners van de Vossemeren waren gehuisvest. Vervolgens zijn daar vanaf
begin 2016 de bewoners van verpleeghuis De Lindenburgh gehuisvest.
Thuisvester, de Dorpsraad en de gemeente zijn in overleg om te trachten verdere ontwikkeling van
woningbouw te realiseren.

Plan Landgoed Westcreecke Dinteloord
Dit plan bestaat uit de aanleg van een landgoed dat bestaat uit bos met waterpartijen en vijf
landhuizen. Het bos en de waterpartijen, welke openbaar toegankelijk zijn, zijn reeds aangelegd.
Door de economische recessie de afgelopen jaren is de verkoop van de landhuizen gestagneerd. In
2014 is de eerste woning opgeleverd.
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Verplaatsing tankstation Nieuw-Vossemeer
In relatie tot de sanering van een tankstation in de kern Nieuw-Vossemeer wenste de eigenaar
een alternatieve locatie. Daaraan heeft de gemeente meegewerkt via een afwijkingsprocedure en
kostenverhaal via een anterieure overeenkomst voor een plan op de Bijlandseweg te Steenbergen.
Inmiddels is de overeenkomst afgesloten, de omgevingsvergunning afgegeven en loopt er een
beroepprocedure bij de Raad van State.

Herontwikkeling Villa Moors
Om middelen te genereren voor het behoud en de uitgevoerde restauratie van de monumentale
Villa Moors wenst de initiatiefnemer een herontwikkeling op het terrein te realiseren voor de bouw
van commerciële ruimte op de begane grond en 18 appartementen. Hieraan werkt de gemeente
mee in de vorm van een bestemmingsplan en een anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal.
In 2015 is de overeenkomst gesloten en het bestemmingsplan vastgesteld. Eind 2016 wordt een
uitspraak verwacht van een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State.

Maria Reginaschool, Reginahof
Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Oranjebolwerk in
Steenbergen en bestaat uit de verbouw van het voormalige schoolgebouw tot 24 appartementen
en 6 woningen voor ouderen met en zonder zorgindicatie. De overdracht van de gronden heeft
inmiddels plaatsgevonden. Deze appartementen en woningen zijn deels reeds bewoond. In
september is Reginahog officieel geopend.
Na  aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur kan het project in 2017 worden
afgesloten.

Zuidwal, Parkrakkers
Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige kinderdagopvanglocatie aan de Zuidwal in
Steenbergen en bestaat uit de bouw van 18 appartementen en 2 groepswoningen ten behoeve van
een zorgorganisatie ter ondersteuning en begeleiding van de cliënten. Medio 2016 is gestart met de
bouw welke in 2017 wordt opgeleverd waarna na aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan de
infrastructuur het plan kan worden afgesloten.
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Paragraaf verbonden partijen
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Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band
heeft. Onder een bestuurlijke band wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of het hebben van
stemrecht. Met een financiële band wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft
gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen
bij de verbonden partij kan worden verhaald op de gemeente.
Het aangaan van banden met een (verbonden) derde partij komt voort uit het publieke belang.
Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.
Om de hiervoor genoemde redenen is het voor de raad van belang dat de relatie tussen verbonden
partijen en het publiek belang wordt aangegeven.

In de nota Verbonden Partijen is de volgende spelregel opgenomen:

Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partijen richtlijnen aan de verbonden
partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief
geeft de Gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan.

Financiële richtlijnen begroting 2018 voor verbonden partijen
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht

dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de
deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van
de GR inzichtelijk te worden gemaakt.

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden
opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten.

3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent
dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, waaronder:
• Financiële kengetallen;
• De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en

aan het einde van het begrotingsjaar;
• Verantwoording overhead op een apart taakveld
• Vermelding van de gehanteerde rentepercentages

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient
het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het
Algemeen Bestuur van de GR.

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 (of

een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018.
7. Van de richtlijnen onder 9 en 10 kan eventueel worden afgeweken indien intern andere richtlijnen

gelden die door het AB zijn vastgesteld. In de Kaderbrief dient te worden toegelicht.
8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  is aandacht voor de risico’s door

deze te kwantificeren en prioriteren.
9. De GR dient in de kaders (die op grond van de nota Verbonden Partijen uiterlijk 1 februari aan

de raden toegezonden dienen te worden) een terugkoppeling te geven over de richtlijnen.
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Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats
Tilburg

Doel
Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve
van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers
in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en
rampen.

Bevoegdheden
Aan het openbaar lichaam zijn alle bevoegdheden tot regeling en bestuur c.q. beheer toegekend
voor zover die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam
opgedragen taken.

Betrokkenen:
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een gemeenschappelijke
regeling van de 26 gemeenten. Dit valt samen met het werkgebied van de politieregio Midden- en
West-Brabant.

Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de deelnemende gemeenten, elk lid heeft één stem in
de vergadering. De burgemeester heeft namens de gemeente zitting in het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Deze zes leden worden als
volgt aangewezen:
• Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulpverlening
• Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Regionale Brandweer
• Twee leden die ook lid zijn van het dagelijks bestuur van de Politieregio Midden- en West-

Brabant

Financieel belang
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 augustus (uiterlijke indiening bij provincie) de begroting
vast en pas nadat de gemeenteraden hun zienswijze hebben kunnen geven. Na vaststelling dragen
de gemeenten bij naar rato van hun inwoneraantal op 1 januari van het voorgaande jaar. In het
kader van de regionalisering van de brandweer zijn in 2010 alle budgetten overgedragen naar de
veiligheidsregio. Deze bijdrage wordt niet bepaald op basis van aantallen inwoners, maar op basis
van een vastgesteld kostenverdeelmodel.

Financiële gegevens
Eigen vermogen: 1-1-2017 € 18.239.705,-; 31-12-2017 € 16.725.972,-
Vreemd vermogen: 1-1-2017 € 32.939.054,-; 31-12-2017 € 47.304.714,-
Resultaat 2017
De begroting 2017 van de veiligheidsregio is sluitend, nadat hierin een bijdrage van de
deelnemende gemeenten van € 60.605.104,- is opgenomen. De bijdrage 2017 voor de gemeente
Steenbergen bedraagt € 1.141.905,-.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018

1. De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing,
brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als
doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen.
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Zodoende draagt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilig Steenbergen
en een veilige regio.

2. In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019
moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en
kwaliteit. In de kaderbrief 2018 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2018 centraal
staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden
ingevuld.

 

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

Vestigingsplaats
Roosendaal

Doel
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt
om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of
werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op
het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de
sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om
invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van
efficiencywinst.

Bestuurlijk belang
De negen gemeenten uit het werkgebied West Noord-Brabant hebben één afgevaardigde in het
Algemeen Bestuur, plus een secretaris. Daarnaast is sprake van een Dagelijks Bestuur waarin
vertegenwoordigers uit drie gemeenten worden gekozen, aangevuld met een secretaris en een
adviseur.

Financieel belang
Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gemeente het decentraal budget Wet Sociale
Werkvoorziening. In principe wordt aan het werkvoorzieningschap een bijdrage betaald voor een
minimumaantal te plaatsen Standaard Eenheden WSW werknemers. Indien dit aantal en de
vergoeding per SE niet afwijkt van de door het rijk vastgestelde aantallen en bedragen zal er geen
manco ontstaan tussen het ontvangen budget en de door de gemeente te betalen bijdragen.
Aansluitend op de missie van de WVS-groep, verstrekt de gemeente een financiële bijdrage per
SW-medewerker uit de gemeente Steenbergen.

Financiële gegevens
Eigen vermogen: 1-1-2017 € 2.253.000-,-; 31-12-2017 € 2.253.000,-.
Vreemd vermogen: 1-1-2017 € 4.009.000,-; 31-12-2017 € 3.396.000,-.
Resultaat 2017
De begroting 2017 sluit met totaal door de deelnemende gemeenten te dekken tekort van
€ 2.299.897,-. Dit tekort dient door de deelnemende gemeenten te worden gedekt. Het aandeel van
de gemeente Steenbergen hierin bedraagt € 118.034,- (134 SW-ers à € 881,-).

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018
1. WVS-groep dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het Werkplein

HvWB en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie organisaties tezamen
optimaal te zijn.

2. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het Werkplein
HvWB en de ISD.  Voor de monitoring van de keten stellen de gemeenten gezamenlijk een
ketenbegroting op. WVS-groep dient haar begroting zodanig op te stellen dat de beoogde
ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden.
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3. WVS-groep dient zich binnen een periode van 5 jaar om te vormen tot een leer-werkbedrijf voor
de bredere doelgroep van de Participatiewet.

4. WVS-groep  werkt, samen met het Werkplein en ISD : a) vanuit de vraag van de werkgever aan
het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van
activiteiten op het gebied van werk of participatie; b) Beschut werk voor werkzoekenden met een
arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.

5. WVS-groep  maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s  verbonden zijn aan de afbouw van
de taakstelling en stelt maatregelen voor om nadelige financiele gevolgen zoveel mogelijk te
beperken.

6. WVS-groep  maakt het ambitieniveau inzichtelijk van de afbouw van het oude Wsw-bestand .

Aanvullende  financiële richtlijnen specifiek met betrekking tot WVS-groep:
1. De begroting 2018 dient te worden opgesteld binnen de bestaande financiële kaders.
2. De begroting dient een meerjarig inzicht te geven in het verloop van de afbouw van de

taakstelling die vanuit het Rijk wordt verondersteld plaats te vinden in relatie tot de geplande
afbouw van de populatie van WVS, uitgedrukt in aantallen en bedragen (Q*P).

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant

Vestiginsplaats
Breda

Doel
De gemeente Steenbergen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant.
Dit om zorg te dragen voor minimaal de uitvoering van de wettelijk aan de gemeente opgedragen
taak van collectieve preventie en inhoud te geven aan de voor de deelnemende gemeenten
noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van
de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Doelstelling
De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid
van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in
het algemeen en de collectieve preventie. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en
uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de
openbare gezondheidszorg.

Betrokkenen
De 18 deelnemende gemeenten uit de regio West-Brabant.

Bestuurlijk belang
In het algemeen bestuur hebben vertegenwoordigers van alle gemeenten zitting, aangevuld met
een vertegenwoordiger namens de GGD. Hieruit hebben een viertal personen zitting in het dagelijks
bestuur, dat wordt aangevuld met één onafhankelijk bestuurslid.

Financieel belang
De gemeente Steenbergen heeft in zijn begroting 2017 de volgende bijdragen opgenomen
(gebaseerd op de begroting 2017 van de GGD West-Brabant):
• Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 235.900,-
• Bijdrage in kosten jeugdgezondheidszorg: € 207.900,-

Financiële gegevens
Eigen vermogen: 1-1-2017 € 4.832.000,-; 31-12-2017 € 4.613.000,-.
Vreemd vermogen: 1-1-2017 € 12.573.000,-; 31-12-2017 € 12.260.000,-.
De begroting 2017 sluit met een exploitatieresultaat van € 0,00.
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Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018
1. De GGD is in het leven geroepen om namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering te

geven aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert
op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet.
Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op
regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan (bijvoorbeeld in relatie tot Wmo en
Jeugdzorg) én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken).

2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten
en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is meer keuzevrijheid voor
gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/nieuwe taken per definitie aan of en hoe bestaande
taken niet meer of anders worden uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in
gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten
worden.

3. De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke
organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met het doel dat zoveel mogelijk inwoners
zo gezond, zo zelfredzaam en zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving.
‘Positieve gezondheid’ is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden vooral
aangezet tot het voeren van eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en het sociaal
netwerk. Voor burgers die dit niet kunnen levert de GGD, in samenwerking met ketenpartners,
haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun
gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen
die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.

4. De GGD zorgt voor prestatie-indicatoren die de belangrijkste te behalen resultaten voor haar
taken in beeld brengen. In ieder geval voor het vernieuwde Basispakket Jeugdgezondheidszorg
en rekening houdend met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV).

Stichting SamenWerken

Vestigingsplaats
Bergen op Zoom

Doel
Terugdringen van de afstand van de deelnemers tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling
Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een
aantal projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden
van het cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond
van het W-deel van de Wet Werk en Bijstand.
Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers is dat door middel van de projecten meerdere
doelstellingen worden bereikt: de sociale en werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van
(gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele kosten.
De ontwikkeling, de leiding en de ondersteunende werkzaamheden van alle projecten worden
uitgevoerd door medewerkers van het WVS West Noord-Brabant die (gedeeltelijk) bij de Stichting
SamenWerken gedetacheerd zijn. De kosten worden zoveel mogelijk direct doorberekend aan de
projecten. De projecten moeten in principe kostendekkend zijn. Nadelige en voordelige resultaten
op afzonderlijke projecten worden echter gesaldeerd zodat één totaalresultaat voor de projecten
ontstaat.

Betrokkenen
De drie gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.
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Bestuurlijk belang
Van de drie gemeenten hebben de drie wethouders met de portefeuilles “Sociale Zalen /
Maatschappelijke Ondersteuning” zitting in het bestuur.

Financiële gegevens
Hiervan zijn geen financiële gegevens over 2017 bekend.

NV Rewin

Vestigingsplaats
Breda

Doel(stelling)
Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de
sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.

Betrokkenen
De deelnemers zijn 18 West- en Midden-Brabantse gemeenten.

Bestuurlijk belang
De deelname geschiedt door aandelen op naam. Als aandeelhouder heeft men inspraak in het
beleid van de NV.

Financieel belang
De bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner. Voor 2016 wordt een bijdrage geraamd van
€ 39.647,-.

Financiële gegevens
Opgenomen in cijfers van de Regio West-Brabant.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Vestigingsplaats
Tilburg

Doel
Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Betrokkenen
De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijk
regeling van de gemeenten in het werkgebied Midden en West-Brabant (26 gemeenten) en van de
gemeenten in het werkgebied Brabant-Noord (21 gemeenten).

Bestuurlijk belang
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en
de voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente.
Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter en maximaal 5 leden, worden uit en door het
Algemeen Bestuur aangewezen. De voorzitter wordt aangewezen uit het midden van het Algemeen
Bestuur en is zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang
De Ambulancevoorziening heeft in 2012 aangegeven geen gemeentelijke bijdrage meer nodig te
hebben. In de begroting is hiervoor dan ook geen raming opgenomen.
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Financiële gegevens
Eigen vermogen: 1-1-2017 € 9.719.000,-; 31-12-2017 € 9.556.000,-
Vreemd vermogen: 1-1-2017 € 27.742.000,-; 31-12-2017 € 24.963.000,-
Resultaat 2017: -/- € 163.000,-

Beleidsinhoudelijke richtlijnen RAV - begroting 2018

1. De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijft in 2018 gewaarborgd ondanks het nog
te nemen besluit over de vergunningverlening en het onderzoek naar de nieuwe rechtsvorm.

2. Gemeenten worden gedurende het hele proces over een nieuwe organisatiestructuur tijdig en
volledig geïnformeerd. De stand van zaken wordt teruggekoppeld in het Algemeen Bestuur.
Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur heeft geen onevenredig nadelige
(financiële) consequenties voor de gemeenten.

3. Opnemen van relevante indicatoren zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2017.

Gemeenschappelijk regeling Regio West-Brabant

Vestigingsplaats
Etten-Leur

Doel
Door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een
bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast
zullen de volgende samenwerkingsverbanden in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling
worden ondergebracht: SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief
Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (GebiedsGerichteAanpak) en het
Loopbaancentrum West-Brabant.

Betrokkenen
De deelnemende gemeenten (19 stuks) zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen
op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 19 gemeenten. Het college van iedere deelnemende
gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. De leden van de West-Brabantse
Vergadering (het AB) hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten met betrekking tot de
begroting en de jaarrekening worden genomen met tenminste 10 stemmen voor, welke stemmen
tenminste de helft van het aantal inwoners van het gebied plus 1 vertegenwoordigen.

Financieel belang
De gemeentelijke bijdrage is voor wat het algemene deel betreft gebaseerd op het inwoneraantal
op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Naast de
algemene bijdrage is de bijdrage afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.

Financiële gegevens
Eigen vermogen 1-1-2017 € 287.000,-; 31-12-2017 € 262.000,-
Vreemd vermogen 1-1-2017 € 5.502.000,-; 31-12-2017 € 5.502.000,-
Resultaat € -,-
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Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018
1. Het uitvoeringsprogramma van de RWB geeft richting en uitvoering aan de gestelde ambities uit

de strategische agenda. Focus blijft een aandachtspunt
2. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering

van de Uitvoeringsagenda en over het Onderzoek- en Ontwikkelfonds, zodat de deelnemende
gemeenten de voortgang kunnen monitoren

3. De uitkomst van het proces doorontwikkeling RWB (accent op ruimtelijk economisch domein,
lobby, pr en branding) dienen een vertaalslag te krijgen in de organisatie van de RWB en in haar
samenwerking met partners in de regio West Brabant, provincie Noord-Brabant en daar buiten.

4. De gevolgen voor de ambtelijke organisatie in beeld te brengen die de doorontwikkeling met zich
meebrengt.

5. De verantwoording van de prestatieafspraken die gemeenten met Rewin maken op te nemen in
de bestuursrapportages van de RWB.

Intergemeentelijke Sociale Dienst

Vestigingsplaats
Bergen op Zoom

Doel
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het
gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende
bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Betrokkenen
Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht.

Bestuurlijk belang
Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester
en wethouders aangewezen wethouder. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter. Besluiten
worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De leden uit de gemeenten Woensdrecht
en Steenbergen hebben beide één stem, het lid van de gemeente Bergen op Zoom heeft twee
stemmen.

Financieel belang
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal". In de begroting 2017
is een bijdrage geraamd van € 1.051.839,-.

Financiële gegevens
De gemeenschappelijke regeling heeft noch eigen, noch vreemd vermogen.

Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten

Vestigingsplaats
Breda

Doel
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van
de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de
Regionale Meld en Coördinatiefunctie.
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Bevoegdheden
De gemeente Steenbergen mandateert alleen de bevoegdheid op het gebied van uitvoeringsniveau
1 (toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters)
aan het gemeenschappelijk orgaan.

Betrokkenen
De gemeenten in de regio West-Brabant bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,
Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Halderberge, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.
De gemeente Breda is de gemeente die de taken zal uitvoeren.

Bestuurlijk belang
Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de aangewezen leden van het college van Burgemeester
en Wethouders van alle deelnemende gemeenten en wijzen uit hun midden een voorzitter, alsmede
plaatsvervanger, aan.

Financieel belang
De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het
voorgaande begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die
verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma. Voor 2017 wordt voor de
gemeente Steenbergen een bijdrage geraamd van € 11.761,-.

Financiële gegevens
Eigen vermogen 1-1-2017 € -,-; 31-12-2017 € -,-
Vreemd vermogen 1-1-2017 € 1.000.000,-; 31-12-2017 € 1.000.000,-
Resultaat € -,-

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats
Tilburg

Doel
De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te
voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal
bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio
Midden- en West-Brabant.

Bevoegdheden
De omgevingsdienst is belast met de uitvoering van het verplichte Landelijke Basispakket, het
vervullen van een adviserende taak op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en
handhaving, alsmede een coördinerende en afstemmende taak tussen deelnemers.

Betrokkenen
Betrokkenen zijn de provincie Noord-Brabant alsmede de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,
Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Halderberge, Hilvarenbeek, Etten-
Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en
Zundert.

Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit een daartoe aangewezen lid, alsmede plaatsvervangend lid, uit
Gedeputeerde Staten of college van burgemeester en wethouders, per deelnemer. Het leden en
plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen. De uit en door het
algemeen gekozen voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
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Financieel belang
De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde
prestaties/inzet. Een eventueel negatief resultaat kan naar rato van ieders afname (=omzet) ten
laste van de deelnemers worden gebracht. We zijn in het verleden geconfronteerd met negatieve
resultaten. Met de uitvoering van het plan "Huis op Orde" en het uitvoeren van bezuinigingen
wordt getracht te komen tot een adequate bedrijfsvoering. Dit biedt echter geen garantie dat er
niet opnieuw sprake kan zijn van incidentele dan wel structurele prijsverhogingen of incidentele/
structurele verhogingen van onze bijdrage aan de OMWB.

Financiële gegevens
Eigen vermogen 1-1-2017 € 676.000,-; 31-12-2017 € 1.193.000,-
Vreemd vermogen 1-1-2017 € 2.100.000,-; 31-12-2017 € 1.400.000,-

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018
1. Uitgaan van kostendekkende uurtarieven  (zoals omschreven in de door het AB op 13 juli

2016 vastgestelde motie) en waar gewenst door bestuurders en waar mogelijk invoeren van
productprijzen.

2. Uitvoering actieplan Huis Op Orde:  Gevolgen en (positieve)  effecten duidelijk zichtbaar
opnemen in de begroting 2018 e.v.

3. Invoering Omgevingswet per 1-1-2019: Gevolgen duidelijk zichtbaar verwerken in de begroting
2018 maar ook de effecten voor de bedrijfsvoering vanaf 2019.

4. Verbetertraject automatisering en informatievoorziening:  Effecten (financieel, personeel etc.)
duidelijk zichtbaar verwerken in de begroting 2018 e.v.

5. Evaluatie van de nieuwe GR en DVO, zoals die in 2016 worden geactualiseerd
6. Zichtbare vertaling van de effecten van de reorganisatie en organisatie-ontwikkeling in de

begroting 2018 e.v.
7. De OMWB voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering VTH (Staatsblad

2016/139) en daarmee ook aan de landelijk geldende Kwaliteitscriteria 2.1 (of actuelere versie).

West-Brabants Archief

Vestigingsplaats
Bergen op Zoom

Doel
• Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de

bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst.
• Door de samenvoeging van de instellingen dienen de taakstellingen per instelling gerealiseerd

te worden en binnen de nieuwe organisatie, met minder personeel voor de klassieke taken,
te komen tot een goede organisatie die de wettelijke taken kan borgen. Daarnaast dient de
organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.

• Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit de
Archiefwet 1995 en lokale regelingen.

• Geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van archiefbeheer en
wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden.

• Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening aan de interne en externe klanten
tegen gelijke kosten.

Betrokkenen
De deelnemende gemeenten (9 stuks) zijn naast Steenbergen de gemeenten Bergen op Zoom,
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de deelnemende gemeenten. Het college van iedere
deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. Deze worden benoemd voor
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een periode gelijk aan de zittingsduur van het college. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal 2
maal per jaar.

Financieel belang
De verdeelsleutel die is gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage zijn het aantal strekkende
meters archief zoals die op 1 januari 2017 in de archiefbewaarplaats opgenomen dienen te zijn.
Deze verdeelsleutel doet het meest recht aan een zuivere kostenverdeling, gericht op de te
verrichten werkzaamheden en af te nemen diensten en producten met betrekking tot het klassieke
analoge archief. Als de digitalisering van de archiefinformatie van de gemeenten doorgaat zoals nu
voorzien dan zal rond het jaar 2020 de toestroom van analoge archieven opdrogen en nog slechts
digitaal gevormde archiefcollecties worden opgenomen. Die fundamentele verandering zal leiden tot
een heroverweging van de verdeelmaatstaf. In de begroting 2017 is een bijdrage opgenomen van
€ 127.231,-.

Financiële gegevens
Het West-Brabants Archief beschikt niet over eigen vermogen en heeft daardoor verder geen
mogelijkheden om eventuele tegenvallers op te vangen. De deelnemende gemeenten staan garant
voor financiële tegenvallers.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018
1. In de begroting dient inzicht gegeven te worden in de fase van het project realisatie E-depot die

naar verwachting in 2018 aan de orde is, met daarbij de eenmalige kosten in dat jaar
2. Weergave van de effecten (financieel, personeel e.d.) op de bedrijfsvoering voor de jaren 2018

e.v. die voortvloeien uit de realisatie van het E-depot.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats
Den Haag

Doel
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten
van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het
behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het
handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A).

Doelstelling
BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen.

Betrokkenen
Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur
en openbaar nut (publieke sector).

Bestuurlijk belang
De gemeente Steenbergen heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als
aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang
De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere
helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit
11.583 aandelen van € 2,27 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen).
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Financiële gegevens
De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit
Financiële stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van
cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar onder. Opgenomen zijn
daarom de cijfers van het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015.
Eigen vermogen 1-1-2015 € 3.582.000,-; 31-12-2015 € 4.163.000,-
Vreemd vermogen 1-1-2015 € 149.891.000,-; 31-12-2015 € 145.317.000,-
Resultaat 2015 € 226.000.000,-.

Intergas Holding B.V.

Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van alle aandelen in het
kapitaal van Intergas Energie bv aan Enexis Holding nv. Van deze verkoop is in 2011/2012 reeds
€ 1,4 miljoen ontvangen. Om eventuele garantieaanspraken door Enexis te kunnen dekken, is een
gedeelte van de verkoop door Intergas in achtervang gehouden. Hiervan resteert begin 2013 nog
een aandeel van ca. € 75.000,- waarvan het tijdstip van vrijval niet zeker is. Er moet, gerekend
vanaf 2011, rekening gehouden worden met een termijn van 7 tot 8 jaar.

Brabant Water

Brabant Water is in januari 2002 tot stand gekomen door een fusie van Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant (WOB) en Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB).

Vestigingsplaats
Den Bosch

Doel
Het primaire doel is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen
in het werkgebied van Brabant Water.

Betrokkenen
De aandelen van Brabant Water zijn nagenoeg geheel in handen van 22 Brabantse gemeenten.

Bestuurlijk belang
Door middel van het bezit van aandelen Brabant Water heeft de gemeente Steenbergen stemrecht
in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenbergen
bedraagt de stemverhouding in de algemene vergadering van aandeelhouders op basis van het
aantal aandelen in bezit: 33.826 / 2.779.595 = 1,2%.

Financieel belang
De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het
vermogensbeslag wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. Conform de
gemeentelijke administratie zijn de aandelen in eigendom gewaardeerd tegen een bedrag van
€ 104.369,-.
De waardering is tegen verkrijgingsprijs, zijnde de nominale waarde ad fl. 500,- per aandeel van de
voormalige N.V. Waterleiding Maatschappij “Noord-West-Brabant”, voorafgaande aan de fusie met
de N.V. Waterleiding Maatschappij “Oost-Brabant” d.d. 1-1-2002.
Bij de fusie is een waardeverhouding tussen beide maatschappijen vastgesteld en op basis hiervan
zijn van de nieuwe maatschappij de aandelen opnieuw verdeeld. Deze nieuwe aandelen hadden
een fors lagere nominale waarde waardoor het aantal aandelen per gemeente flink is toegenomen.
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Financiële gegevens
Hier zijn de meest recente, bekend zijnde, gegevens opgenomen:
Eigen vermogen: 1-1-2016 € 519.493.000,-; 31-12-2016 € 557.302.000,-
Vreemd vermogen: 1-1-2016 € 418.651.000,-; 31-12-2016 € 424.952.000,-
Resultaat 2015: Voordelig € 37.809.000,-. Brabant Water keert geen dividend uit. Het voordelig
exploitatieresultaat wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Totaaloverzicht baten en lasten

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Jaarschijf
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

lasten

programma bestuur en veiligheid 5.828.850 5.671.045 9.521.112 9.228.209 9.206.560 9.191.521

programma dienstverlening 1.888.201 2.115.297 1.467.067 1.439.765 1.458.525 1.405.299

programma sport en cultuur 3.358.906 3.398.084 2.721.850 2.674.326 2.660.063 2.625.507

programma wmo en jeugd 16.525.642 14.399.799 13.737.150 13.551.781 13.558.480 13.554.870

prog recreatie, economie en participatie 11.399.043 12.540.611 11.690.357 11.292.037 11.255.182 10.534.652

programma milieu en ruimtelijke ordening 5.516.769 7.576.881 6.152.853 6.049.407 6.024.853 6.008.198

programma beheer openbare ruimte 20.614.734 18.860.380 7.601.225 7.451.145 7.426.890 7.366.268

programma financiering 3.168.190 983.896 595.397 816.090 945.718 1.050.120

Totaal lasten 68.300.336 65.545.992 53.487.011 52.502.759 52.536.270 51.736.435

baten

programma bestuur en veiligheid -269.985 -236.200 -663.423 -423.223 -414.163 -391.445

programma dienstverlening -1.049.599 -1.192.703 -1.104.439 -1.104.439 -1.095.238 -1.095.238

programma sport en cultuur -1.232.876 -1.241.774 -1.010.062 -1.015.500 -1.019.250 -949.053

programma wmo en jeugd -9.133.705 -8.192.996 -8.756.947 -7.929.831 -7.901.711 -7.898.570

prog recreatie, economie en participatie -8.873.006 -9.152.200 -8.662.434 -8.389.227 -8.338.199 -7.608.405

programma milieu en ruimtelijke ordening -5.355.588 -7.041.099 -6.165.051 -6.165.051 -6.165.051 -6.165.051

programma beheer openbare ruimte -15.075.342 -12.764.169 -2.355.430 -2.373.451 -2.440.232 -2.491.991

programma financiering -27.310.234 -25.724.852 -24.776.129 -25.340.300 -25.544.358 -25.684.804

Totaal baten -68.300.336 -65.545.993 -53.493.915 -52.741.022 -52.918.202 -52.284.557

Saldo 0 0 -6.904 -238.262 -381.932 -548.122



158 Overig

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene
dekkingsmiddelen en
onvoorzien Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen 3.720.006 3.862.750 4.191.827 4.191.827 4.191.827 4.191.827

Roerende-zaakbelastingen 1.051 755 2.040 2.040 2.040 2.040

Forensenbelasting 7.410 10.000 9.894 9.894 9.894 9.894

Hondenbelasting 194.115 186.843 200.515 200.515 200.515 200.515

Toeristenbelasting 93.586 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

4.016.168 4.155.348 4.499.276 4.499.276 4.499.276 4.499.276

.

Algemene uitkering uit het
gemeentefonds 19.471.815 19.964.260 20.018.147 20.320.952 20.394.377 20.552.233

Integratie-uitkering sociaal
domein 10.873.554 10.509.152 10.651.917 10.498.489 10.338.887 10.194.115

Dividenden

nv Bank Nederlandse
Gemeenten 6.616 7.000 11.800 11.800 11.800 11.800

6.616 7.000 11.800 11.800 11.800 11.800

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten -7.208 -750 10.253 10.403 10.503 10.403

-7.208 -750 10.253 10.403 10.503 10.403

.

Overige algemene
dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's 7.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

7.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

.

Onvoorziene uitgaven - 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

.

Totaal algemene
dekkingsmiddelen 34.367.945 34.750.010 35.306.393 35.455.920 35.369.843 35.382.827



159Overig

Overzicht incidentele baten en lasten
Een overzicht van incidentele baten en lasten dient volgens de richtlijnen opgenomen te zijn in de
begroting.

Incidentele baten en lasten 2017 2018 2019 2020

Incidentele lasten

1. Programma bestuur en veiligheid

Kosten Chapeau 15.000

Tijdelijke uitbreiding TIP (0,6 fte) 30.000

Wachtgeld burgemeester 85.759

Wachtgeld voormalig wethouder (v.d. Bosch) 86.533

Frictiekosten gemeentesecretaris 67.762

Tijdelijke inhuur juridische zaken 70.000

Nieuwe provider internettoegang 20.000 20.000

2. Programma dienstverlening

Waarstaatjegemeente 10.000 - 10.000 -

Verkiezingen 13.500 13.500 27.000

Presentiegelden/verzekering leden stembureau's 6.500 6.500 13.000

Eenmalige bijdrage OMWB 17.303

3. Programma sport en cultuur

Sjors Sportief 10.000

Vervanging glijbaan peuterbad de Meermin 3.500

Versterken culturele leven 10.000

Inhuur t.b.v. actualisatie nota cultureel erfgoed 5.500

4. WMO en jeugd

Incidentele inzet jeugdprofessionals CVC 0,5 fte 40.850

Samenhang in welzijnswerk 5.000

5. Programma economie, recreatie en participatie

LAW pad Zuiderwaterlinie 15.000

BW dag 2017 organisatie 25.000

Fietspad Benedensas- Heensedijk 22.500

Onderzoek vesting Steenbergen 15.000 10.000

Inhuur personeel recreatie 47.630

Inhuur personeel West-Brabantse waterlinie 20.845

Eenmalige uitgaven uitvoeringsprogramma economie 50.000 42.500 20.000

Vervanging kadaverkoeling 5.000

Herstuctureringskosten WVS 21.800 21.800

6. Programma milieu en ruimtelijke ordening
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Incidentele baten en lasten 2017 2018 2019 2020

Inhuur t.b.v. bestemmingsplan buitengebied 3.025

RO Omgevingswet 12.500 12.500

RO Kern Steenbergen 25.000 5.000

RO Natuurbeleidsplan 10.000

RO Ontwikkeling havenkom/-kanaal Dinteloord 40.000 5.000

Prestatieafspraken woningcooperaties 15.000

7. Programma beheer openbare ruimte

Van Gaverenlaan nazorg 2.500

Opstellen pva en schetsontw.kwaliteitsimpuls Stadspark 20.000

Burgerparticipatie in openbare ruimte ( groen) 25.000

Knekelput begraafplaats Steenbergseweg 5.000

Parkeervoorziening Visserstraat 57.500

Inhuur t.b.v. diverse groenprojecten 44.000

Groenplan 35.000

7. Programma financiering

Algemene uitkering: Suppletieregeling groot onderhoud en
cumulatieregeling gem.fonds 126.038 21.621 11.111

Kostenplaats Werkplaats

Aanschaf materiaal/gereedschap 14.000

Kostenplaats Beheer

Onderhoud applicatie Antea 8.500

Lasten 1.163.045 158.421 81.111 -

Incidentele baten

1. Programma bestuur en veiligheid

Onttrekking best.res. Wachtgelden 153.700

Onttr.res.reïntegratie voormalig algemeen directeur 86.250

4. WMO en jeugd

Onttr.best.res.sociaal domein (tekort persp.nota) 671.200

Onttr.best.res.sociaal domein 40.850

5. Programma economie, recreatie en participatie

Onttr.herstructureringskosten WVS 21.800 21.800

7. Programma beheer openbare ruimte

Onttr.eenmalige zaken 2016 burgerparticipatie 25.000

Onttr.eenmalige zaken pva/schetsontwerp stadspark 20.000

Onttr.res.ruimtelijke ontw.t.b.v. Groenplan 35.000

Baten 1.053.800 21.800 - -

Subtotaal 109.245 136.621 81.111 -
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Incidentele baten en lasten 2017 2018 2019 2020

Eenmalige bate niet opnemen volledige jaarlast
investeringsstaat 2017 t/m 2020 87.950 57.375 22.250 4.350

Saldo incidentele lasten en baten 21.295 79.246 58.861 -4.350
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Investeringsstaat 2017

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2017

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma Bestuur en veiligheid

Aanpassingen Raadsinformatiesyseem 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Programma WMO en Jeugd

Implementatie ICT systeem WMO enJeugd (v) 55.000 5.500 11.000 5 jaar

Mobiele JOP 25.000 1.600 3.200 7 jaar

Vervanging AED 's 27.000 1.900 3.900 7 jaar

Programma Recreatie, Economie en Participatie

Herinrichting Centrum Welberg 350.000 7.000 14.000 25 jaar

Programma beheer openbare ruimte

6038 Herinrichting N259 616.000 12.300 24.600 25 jaar

6038 Verbeteringsmaatregelen N259 750.000

(Deze investering wordt voor € 550.000,- gedekt uit de bijdrage van het Rijk en voor € 200.000,- te beschikken
over de gevormde bestemmingsreserve beheer en onderhoud N259)

6038 Gebiedsgerichte aanpak Stb Zuid (v) 275.000 5.500 11.000 25 jaar

6038 Vervanging kunstwerken (v) 71.900 2.876 2.876 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 109.935 2.748 2.748 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 258.132 12.907 12.907 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen 180.000 3.600 7.200 25 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 136.340 9.100 9.100 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 486.312 8.100 8.100 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

Renault Clio (5098) 22.600 1.600 3.200 7 jaar

Kipwagen 11.000 550 1.100 10 jaar

Renault gesloten bestel (5125) 25.000 1.800 3.600 7 jaar

Vorkheftruck gemeentewerf 32.000 1.600 3.200 10 jaar

Ravo veegmachine (v) 150.000 9.400 18.800 8 jaar

Kpl. ICT

Vervanging switches (v) 105.000 10.500 21.000 5 jaar

Business Intelligence 30.000 3.000 6.000 5 jaar

Office-vervanging 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Open Data/Digitale Kaarten 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt (v) 80.000 8.000 16.000 5 jaar
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2017

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Totaal 3.866.219 116.581 197.531

v) Dit betreft een vervangingsinvestering > € 50.000,-, die bij het vaststellen van de begroting wordt
geautoriseerd, evenals alle investeringen < € 50.000,-.
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Investeringsstaat 2018

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2018

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma Milieu en ruimtelijke ordening

ICT Omgevingswet 65.000 6.500 13.000 5 jaar

Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof
2016-2020 voor communicatie en handhaving 30.000 3.000 6.000 5 jaar

Onderzoek/implementatie milieustraat 20.000 2.000 4.000 5 jaar

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst afvalstoffenheffing)

Programma beheer openbare ruimte

6038 Vervanging kunstwerken (v) 703.000 28.120 28.120 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 141.310 3.533 3.533 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 282.307 14.115 14.115 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen 600.000 12.000 24.000 25 jaar

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 127.866 8.500 8.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 494.093 8.250 8.250 60 jaar

6140 Verbetering riolering 26.639 450 450 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ransomes maaimachine 5 delig (5103) (v) 71.000 7.100 14.200 5 jaar

Valpedana frees met toebehoren (5181) 10.000 625 1.250 8 jaar

Sneeuwploeg (5124) 12.000 600 1.200 10 jaar

New Holland maaimachine 3 delig(5104) 42.000 4.200 8.400 5 jaar

Houtversnipperaar met moter wijkteam 40.000 3.350 6.700 6 jaar

Kpl. ICT

Vervanging van Wifi-netwerk 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Vervanging financieel systeem (v) 60.000 6.000 12.000 5 jaar

Vervanging VMWare-& Oracle cluster (v) 60.000 6.000 12.000 5 jaar

OpenData/Digitale kaarten 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Totaal 2.855.215 120.343 177.718
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Investeringsstaat 2019

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2019

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma beheer openbare ruimte

6038 Vervanging kunstwerken (v) 91.200 3.648 3.648 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 155.240 3.881 3.881 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 301.447 15.072 15.072 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 154.598 10.300 10.300 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 501.999 8.400 8.400 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 43.304 8.700 8.700 5 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ford connect (5096) 27.000 1.950 3.900 7 jaar

Klepel maaier mc connel 22.000 1.800 3.600 6 jaar

Kpl. ICT

Vervanging back-up cluster incl. software 50.000 5.000 10.000 5 jaar

Vervanging losse servers 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Vervanging schijvenkabinet (v) 90.000 9.000 18.000 5 jaar

MS-SQL server en call licenties 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Totaal 1.481.788 72.251 94.501
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Investeringsstaat 2020

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2020

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma beheer openbare ruimte

6038 Vervanging kunstwerken (v) 644.100 25.764 25.764 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting (v) 180.060 4.502 4.502 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting (v) 280.042 14.002 14.002 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 157.071 10.500 10.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 1.568.257 26.150 26.150 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 85.009 1.400 1.400 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

New Holland + fronthef 40.000 3.350 6.700 6 jaar

Totaal 2.974.539 86.668 91.018
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Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening

.
Saldo per

1 januari 2017
Vermeer-
deringen Verminderingen

Saldo per
31 december

2017

1. Vrije reserves

Risico reserve 1.583.287,43 1.583.287,43

Algemene reserve 2.039.672,12 500.000,00 21.800,00 2.517.872,12

Voordelig saldo 2015 0,00 0,00

Totaal vrije reserves 3.622.959,55 500.000,00 21.800,00 4.101.159,55

.

2. Bestemmingsreserves

Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.) 56.351,14 40.000,00 16.351,14

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur 132.800,00 132.800,00

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks 106.180,00 106.180,00

Res. Aanleg parkeerplaatsen 7.350,00 7.350,00 0,00

HRM reserve 151.373,14 151.373,14

Res.wachtgelden vml. Wethouders 153.700,00 153.700,00 0,00

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 18.200,00 18.200,00

Centrumfonds Steenbergen 21.531,37 21.531,37

Res.eenmalige zaken 2015 20.000,00 20.000,00 0,00

Res.eenmalige zaken 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

Nog te besteden overheidsbijdragen 75.043,00 17.500,00 57.543,00

Baggerfonds 97.750,00 50.000,00 147.750,00

Herinrichting/toekomstig onderhoud N259 2.422.187,00 200.000,00 2.222.187,00

Onderhoud groen buitengebied 719.549,85 719.549,85

Afgesloten bestemmingsplannen 571.523,24 571.523,24

Reïnt.vml.alg.directeur 86.250,00 86.250,00 0,00

Res. Onderzoeksbudget gemeenteraad 10.000,00 10.000,00

Vervanging openbaar groen 175.000,00 175.000,00 0,00

Res.decentr.sociaal domein 904.234,00 712.050,00 192.184,00

Res.kleedlok.buitensportacc. 260.580,00 260.580,00

Bestemmingsreserve openbare ruimte 5.000.000,00 5.000.000,00

Totaal bestemmingsreserves 10.839.602,74 225.000,00 1.436.850,00 9.627.752,74

.

3. Dekkingsreserve

Algemene dekkingsreserve 9.782.499,89 9.782.499,89
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Naam reserve/ voorziening

Res.begr.pl Steenbergseweg 192.189,38 24.998,00 217.187,38

Reserve BTW-compensatiefonds 149.015,92 22.352,40 126.663,52

Res gemeenschapshuis D'oord 629.770,46 22.512,00 607.258,46

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal 1.205.048,64 45.059,00 1.159.989,64

Reserve huisvesting 6.210.467,82 211.320,60 5.999.147,22

Res herinrichting bibliotheek 142.925,69 11.910,60 131.015,09

Res.JOP Nieuw-Vossemeer 21.535,30 7.123,68 14.411,62

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010 187.278,00 47.626,00 139.652,00

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord 1.802.866,21 139.597,14 1.663.269,07

Res.div. kredieten investeringstaat 2009 260.961,00 27.486,00 233.475,00

Res. Investeringen I&A 2012 241.603,89 69.201,00 172.402,89

Res. Investeringen I&A 2013 38.963,06 12.596,46 26.366,60

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen 58.910,00 2.678,00 56.232,00

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen 288.704,85 27.284,08 261.420,77

Res.Investeringen ICT 2015 98.858,00 27.250,00 71.608,00

Res.kunstgrasveld vv NVS 282.241,60 24.372,25 257.869,35

Res.kunstgrasveld sc Kruisland 314.117,15 26.901,00 287.216,15

Res.bouwk.aanpass.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6) 90.693,90 10.077,10 80.616,80

Totaal dekkingsreserves 21.998.650,76 24.998,00 735.347,31 21.288.301,45

Totaal reserves 36.461.213,05 749.998,00 2.193.997,31 35.017.213,74

.

4. Voorzieningen

Fonds onderhoud wegen 11.857.308,62 1.918.564,00 3.515.455,00 10.260.417,62

Fonds onderhoud kuntstwerken 1.508.073,33 39.846,00 454.976,00 1.092.943,33

voorz. onderhoud gebouwen 439.903,33 253.294,00 378.397,00 314.800,33

Pens. Fonds wethouders 1.703.733,74 75.666,00 6.293,00 1.773.106,74

Voorz. spaarverlof personeel 14.669,00 293,00 14.962,00

Onderhoudsfonds sportparken 335.693,59 88.307,00 121.901,00 302.099,59

Rioleringswerken bp Molenkreek 10.808,60 10.808,60

Voorz.onderhoud openbare verlichting 1.733.205,38 223.360,00 292.884,00 1.663.681,38

Riolering 1.199.093,07 100.677,00 1.299.770,07

Totaal voorzieningen 18.802.488,66 2.700.007,00 4.769.906,00 16.732.589,66

.

Totaal reserves/voorzieningen 55.263.701,71 3.450.005,00 6.963.903,31 51.749.803,40
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Geprognosticeerde balans 2017-2020

Activa 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Vaste activa 46.762 46.807 45.423 45.601

Voorraden 5.229 3.417 3.653 1.703

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) 3.515 3.679 5.507 5.583

Liquide middelen 3.078 3.612 3.150 5.495

Totaal activa 58.584 57.515 57.733 58.382

Passiva

Eigen vermogen 35.014 35.048 35.138 34.752

Voorzieningen 16.734 16.843 16.971 18.006

Netto-vlottende schulden/overlopende passiva 6.836 5.624 5.624 5.624

Totaal passiva 58.584 57.515 57.733 58.382
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Verklarende lijst beleidsindicatoren

Indicator Beschrijving

programma bestuur en veiligheid

Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de
leeftijd van 12-17 jaar.

Hardekern jongeren Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd
van 12-24 jaar.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden
van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten
zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door
schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

programma sport en cultuur

Niet-sporters Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het
totaal aantal inwoners.

programma wmo en jeugd

Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een
school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een
school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs
verlaat.

Jongeren met delict voor rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de
rechter is verschenen.

% kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat
van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% achterstandsleerlingen Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat
kans heeft op een leerachterstand.

Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht
van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot
18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren
(12-22 jaar).

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo
gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op
180 deelnemende gemeenten.

programma recreatie, economie en participatie
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Indicator Beschrijving

Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding
tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen)
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel
woningen als banen.

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de
toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een
gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en
gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of
beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Vestigingen Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar.

Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64
jaar.

% werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte
van de beroepsbevolking.

Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000
inwoners.

Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar

programma milieu en ro

Fijn huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa.

Nieuwbouw woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of
ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

programma beheer en openbare ruimte

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen.

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen.

programma financiering

WOZ-waarde woningen De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
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