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Vraag gesteld bij het technisch beraad 
 

1. Hoeveel vennootschapsbelasting draagt de gemeente Steenbergen af (grondexploitatie)? 
Vanuit de eerste globale berekening m.b.t. te betalen vpb op de grondexploitatie komen de 
volgende bedragen:  
2016                      2017                      2018                      2019                      2020 
€ 38.395               € 64.324               € 68.519               € 68.519               € 70.789 
De verschuldigde vpb kan verrekend worden met de voordelige resultaten op deze 
grondexploitaties.  
 

2. Op dit moment loopt een enquête onder de burgers. Wordt er gevraagd naar ervaringen 
(klanttevredenheid, wachttijden etc.) m.b.t. Het Tip?  
Recent heeft er een onderzoek gelopen in samenwerking met de woningbouw corporaties. 
Dit onderzoek had vooral betrekking op leefbaarheid en niet op de ervaringen met 
betrekking tot onze eigen TIP. Daarnaast loopt er momenteel een 
klanttevredenheidsonderzoek naar de uitvoering van de WMO. Hierbij komen de ervaringen 
met het TIP ook niet aan bod 
 

3. wat is de overlap van personeel (Fte) m.b.t. de inzet op de OMWB en de afdeling milieu 
Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van de OMWB het basistakenpakket voor alle 
deelnemers vastgesteld waarin  is aangegeven wat de werkzaamheden van de OMWB zijn. 
Onze werkzaamheden sluiten daar op aan. Hieraan werd door ons qua vergunningverlening/ 
meldingen het afgelopen jaar 150 uur besteed.  
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Technische vragen Gewoon Lokaal 
 

1. Hoe ontwikkelt de vrije reserve zich naar verwachting de komende jaren? Nu een reserve van 
bijna € 1,9 mln. Een aantal jaar geleden bedroeg deze nog meer dan € 4 mln en nu door 
investeringen naar minder dan de helft. Gepland staan haven Dinteloord ad € 800.000 en 
Stadspark Steenbergen ad bijna € 800.000? 
Welke aanvullingen kunnen we verwachting ten positieve van de vrije reserve? of wordt deze 
leeggetrokken?  
Het klopt dat het saldo van de algemene reserve op 1 januari 2017 € 1.884.100,- is (excl 
toevoeging voordeling rekeningresultaat 2015 ad € 59.900,-).  
In de perspectiefnota 2016-2020 wordt voorgesteld om de eenmalige uitgaven 2017 ad         
€ 369.000,- tlv de algemene reserve te brengen. Verder zijn er nog geen onttrekkingen aan 
de algemene reserve geraamd. Op de investering Stadspark Steenbergen wordt afgeschreven 
(zie investeringsstaten 2017 en 2018). Het groot onderhoud havenkanaal Dinteloord ad          
€ 800.000,- wordt gedeeltelijk gedekt uit het baggerfonds, het fonds onderhoud 
kunstwerken en wordt gedeeltelijk afgeschreven. 
Er worden geen aanvullingen op de algemene reserve geraamd.   
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Technische vragen Volkspartij 
1. Pag 25 Chapeau.  

Wat zijn de kosten van huur van het kerkgebouw en wat zijn de kosten van ingehuurd 
personeel, muziek en horeca? Anders gezegd: hoe is de globale begroting samengesteld?   
Voor het evenement Chapeau, feest van trots, (h)erkenning en verbinding is een globale 
begroting opgesteld. Per onderdeel is een professionele inschatting gemaakt van de kosten. 
De totaal geraamde kosten bedragen zo’n € 14.900.  
De begroting is als volgt opgebouwd: 
- Organisatie(advies) en communicatie  €   3.850 
- Reclame en promotie    €   2.750 
- Locatie, inrichting, aankleding en voorzieningen €   4.000 
- Catering       €   2.250 
- Vergunningen en vergoedingen   €      800 
- Onvoorzien       €   1.250 
Totale raming       € 14.900 
 

2. In het verleden organiseerde CCVS de Vrijwilligersavonden in het Cromwiel. Hoe hoog waren 
de kosten daarvan inclusief huur, ingehuurd personeel, muziek en horeca?   
In de jaren 2001 – 2004 heeft de gemeente in samenwerking met de stichting  
CCVS (Stichting Commissie Culturele Verenigingen Steenbergen) vrijwilligersevenementen 
georganiseerd. De totale kosten voor deze vrijwilligersevenementen bedroegen in de jaren 
2001, 2002, 2003 en 2004  respectievelijk  € 3.935, € 10.725, € 10.140 en € 8.600. De kosten 
in 2004 zijn lager omdat bespaard is op o.a. het aantal consumpties.   
In 2007 heeft de gemeente de vrijwilligersavond en het sportgala in een gecombineerd 
evenement georganiseerd. De kosten hiervoor bedroegen negen jaar geleden € 13.500.  
 

3. Pag 53  Veerpont  
Hoe hoog waren de kosten van het voormalig pontje Steenbergen- Oude Tonge? Hoe hoog 
was de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Steenbergen? De gemeenten Goeree-
Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk en Halderberge vormen samen 
Waterpoort. Is de totale bijdrage van die gemeenten voor de nieuwe veerpont 6 * € 5.000,00 
= € 30.000,00?  
Voor de veerverbinding Steenbergen – Oude Tonge stelde de gemeente jaarlijks een 
garantiesubsidie van € 2.500,- beschikbaar. De gemeenten die door het Waterpoort pontje 
worden aangedaan betalen elk € 5.000,-. 
 

4. Pag 54 Onderhoud bruggetje Benedensas 
Wanneer is door de raad afgesproken of bekrachtigd dat de onderhoudskosten van het 
bruggetje van het waterschap bij het Benedensas door de gemeente Steenbergen zullen 
worden bekostigd?   
De afspraken dateren van 1993. Het onderhoud van de electrische en mechanische installatie 
wordt door de gemeente uitgevoerd. Het normale onderhoud wordt door het Waterschap 
uitgevoerd. 
 

5. Pag 64 Aanleg glasvezel 
Voorzienbaar is dat met de aanleg van glasvezel kosten gemoeid zijn. Waarom niet nu al 
beginnen met een bestemmingsreserve met een storting van bijvoorbeeld € 23.000,00 per 
jaar (€ 1,00 per inwoner)?  
De grootste kosten zitten –zoals het nu is in te schatten- in de vraagbundeling en externe 
communicatie. Zodra we dit voldoende in beeld hebben, wordt een voorstel gedaan om de 
benodigde middelen beschikbaar te stellen. 
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Pag 66 Milieustraat 

6. Hoe hoog zijn de verwachte kosten van een in te stellen onderzoek door een extern bureau 
naar samenwerkingsmogelijkheden voor een nieuwe milieustraat?  
De kosten voor het onderzoek naar de milieustraat  worden geraamd op € 30.000,--.  
 

7. Pag 73 Zuidwal 2 
Waarom is bij dit ca 40 (?)  jaar oude gebouw de boekwaarde nog € 265.189,00? Waarom is 
dit object niet al lang afgeschreven? Kunnen wij een specificatie ontvangen van de gemaakte 
en nog te maken kosten ad € 49.011,00?  
Specificatie boekwaarde: 

 Grondkosten (wordt niet op afgeschreven) € 13.829 
Huisvesting/inrichting kinderopvang in 1992 (afschr.25 jr.) € 2.723 
Aanpassing kinderdagverblijf in 1997 (afschr. 40 jr.) € 47.646 
Uitbreiding accommodatie kinderopvang in 2004 (afschrijv.40 jr.) € 200.991 

 
€ 265.189 

Specificatie gemaakte en nog te maken kosten: 
 Advieskosten inzake bestemmingsplan € 12.675 

Makelaarskosten € 8.142 
Advieskosten beroepsprocedure € 4.400 
Griffie/proceskosten € 1.159 
Advertentiekosten inzake bestemmingsplan en kosten 
bijeenkomst bewoners € 511 
Plankosten, uren eigen personeel € 19.978 
Aanpassingen en herstelwerkzaamheden infrastructuur € 10.000 
Vergoeding optierente en rente boekwaarde                € 7.854 

 
€ 49.011 

 
8. Pag 83 Beveiliging gemeentehuis 

Als ISD (onderdeel van ondermeer de gemeente Steenbergen) stopt met het betalen van de 
rekeningen, hoe groot is dan de positieve invloed op de kosten welke Steenbergen maakt 
voor haar deelname aan ISB? Beveiligt ISD naast het gemeentehuis ook objecten in de 
gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht en als dat zo is welke kosten zijn daarmee 
gemoeid en vindt dan ook daarbij een soortgelijke kostenverrekening plaats?   
De ISD Brabantse Wal stopt met betalen van deze facturen omdat het college van de 
gemeente Steenbergen opdracht heeft gegeven deze facturen niet meer te voldoen vanuit 
het Participatiebudget van de gemeente Steenbergen. Een gemeente ontvangt deze 
middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Ook ontvangt ze de 
middelen voor mensen met een sw-indicatie. De participatiemiddelen en de middelen voor 
de WSW worden via de integratie-uitkering Sociaal domein van het gemeentefonds aan de 
gemeenten toegekend. In het verleden is sprake geweest van re-integratietrajecten bij en in 
samenwerking met het beveiligingsbedrijf (Certa Beveiliging). Re-integratietrajecten om 
mensen uit de bijstandsregeling te begeleiden naar werk kunnen worden bekostigd vanuit 
het participatiebudget. Inmiddels is er geen sprake van begeleiding naar werk en dienen de 
kosten vanuit een ander budget gefinancierd te worden. Het heeft derhalve totaal geen 
invloed op de kosten welke Steenbergen maakt voor haar deelname aan ISD Brabantse Wal. 
Hiervan is momenteel ook geen sprake van bij de gemeenten Bergen op Zoom en 
Woensdrecht. 
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Technische vragen VVD 
 
Bestuur en veiligheid 

1. Bij de bijdrage veiligheidsregio wordt vermeld dat de hogere bijdrage wordt veroorzaakt 
door aanpassing loon- en prijscompensatie. In 2020 wordt de bijdrage verhoogd van               
€ 21900,- naar € 45900,-, wat is hier de verklaring voor? 
De bedragen in de perspectiefnota zijn de verschillen t.o.v. de bedragen die in onze 
begroting 2016 – 2019 in de verschillende jaarschijven zijn opgenomen. Aangezien de 
meerjaren-begroting in 2016 liep t/m 2019, wordt de bijdrage 2020 vergeleken met de laatst 
bekende bijdrage vanuit de begroting 2016. Vandaar dat het verschil ineens zo groot wordt 
t.o.v. voorgaande jaren. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Bijdrage 2017 o.b.v. begroting 
2017 Veiligheidsregio  
opgenomen in begroting 2016 

 
1.157.428,- 
1.143.682,- 

 
1.180.533,- 
1.162.784,- 

 
1.204.096,- 
1.182.202,- 

 
1.228.130,- 
1.182.202,- 

      13.746,-      17.749,-      21.894,-      45.928,- 

 
 
Sport en Cultuur 

1. Bezuinigingen bij de buitensportaccommodaties  en zwembaden worden teruggedraaid, 
nadat bij onderzoek is gebleken dat er onvoldoende spankracht is. 
Is er in 2014 bij het vaststellen van de bezuinigingsopgave onderzoek naar de spankracht van 
de verenigingen en wat was daarvan de uitkomst? 
Verschilt deze met de uitkomst die we nu hebben?   
Op 31 oktober 2013 heeft uw raad besloten om de kosten voor de 
buitensportaccommodaties te reduceren en samen met de verenigingen te onderzoeken 
waar dit mogelijk is. Doelstelling hierbij was dat de verenigingen 50% van de werkelijke 
kosten van deze voorzieningen bij zouden gaan dragen.  Dit betekende een 
bezuinigingsopgave van  € 240.000 die in vijf jaar tijd gerealiseerd moest zijn.  
Bij de start van het bezuinigingstraject was er op voorhand geen aanleiding om de 
spankracht van de verenigingen in beeld te brengen.  Ook van de verenigingen is er geen 
signaal gekomen dat zij bij voorbaat niet mee wilden werken aan het bezuinigingstraject 
omdat zij daarvoor geen haalbare kansen zagen. Het bezuinigingstraject  is door alle partijen 
positief ingestoken. Het resultaat hiervan is dat de kleedlokalen in 2016 in eigendom worden 
overgedragen aan de buitensportverenigingen. Hiermee wordt een deel van de bezuiniging 
behaald namelijk  € 77.761.  Er resteert dan nog een te bezuinigingen bedrag van € 162.239.   
Tijdens het afgelopen traject met de buitensportverenigingen is steeds duidelijk geworden 
dat bij het nog verder doorvoeren van de bezuinigingen de gezondheid van de verenigingen 
in gevaar komt.  Om dit signaal van de verenigingen en onze eigen inschatting te kunnen 
onderbouwen is een onderzoek naar de Spankracht van de buitensportverenigingen 
uitgevoerd.  Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de gezondheid van de clubs 
inderdaad in gevaar komt wanneer de verenigingen nog verder belast worden.  
 

2. Kan aangegeven worden hoeveel de contributie van de sportverenigingen afwijkt van de 
benchmark in onze omgeving?  
De contributie van de  verenigingen die in het onderzoek van BMC zijn meegenomen  
zijn tegen het licht gehouden van de landelijke contributiegegevens.  De gegevens  
zijn opgevraagd bij Adviesbureau BMC en deze rapportage is inmiddels aan u verstrekt. 
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Recreatie, Economie en Participatie 

1. Wij missen in dit programma een paragraaf en omschrijving van ontwikkelingen op 
economisch gebied?  
Er is geen aanleiding om een paragraaf van de economie in de perspectiefnota toe te voegen 
omdat geen aanvullende/ gewijzigde budgetten van u worden gevraagd. Eind 2015 zijn de 
budgetten economie toegekend verbonden aan het uitvoeringsprogramma economische 
visie 2015-2019. 
 

2. Ook een aantekening over het Volkerak- Zoommeer ontbreekt, wat is hier de reden van?  
Ook hier zijn op dit moment geen relevante ontwikkelingen. 

 
Milieu en RO 

1. Op bladzijde 64 staat een paragraaf over onderzoek haalbaarheid glasvezelnet. 
Is er al onderzoek gedaan of is men hier nog mee doende? 
Dit onderzoek is niet nodig. Mabib gaat o.a. in onze gemeente glasvezel uitrollen. 
Wordt dit onderzoek door de gemeente gedaan of door de uitvoerende partij Mabib? 
Wordt er rekening gehouden met start in 2016 van de voorlichting en eventuele 
voorbereidingen op het gebied van leges en vergunningen? 
Ja hier wordt op vooruitgelopen. Samen met onze RWB collega-gemeenten wordt alles in het 
werk gesteld om de uitrol te vervroegen. Nu staat die vanaf september 2017 gepland in onze 
regio. 
Hoort aanleg van glasvezelnet niet in het programma recreatie, economie en participatie?  
Qua werkzaamheden is dit een infrastructurele activiteit en staat het in dit programma op 
zijn plaats. Het zou ook in het door u genoemde programma kunnen, maar wij hebben het 
hier geplaatst.  

 
Beheer openbare ruimte 

1. Kunt u aangeven wat de kwaliteitseisen en de verschillen bij beeldkwaliteit A en B zijn bij 
onderhoud openbaar groen? 
Voor het openbaar groen is een landelijke standaard opgesteld.  Deze landelijke standaard 
bestaat uit foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. De meetlatten zijn voor diverse punten 
opgesteld waaraan de kwaliteit van het openbaar groen wordt gemeten. Dit kan zijn kale 
plekken in plantsoen, overhangende groen, aanwezigheid van onkruid etc. Voor alle 
meetlatten zijn prestatie-eisen opgesteld. Aangezien het om een groot aantal meetlatten ( 
ca. 200) gaat, hierbij een aantal voorbeelden met daarbij de eisen voor niveau A en B. De 
eisen geven gelijktijdig de verschillen aan tussen de niveaus.  



8 
 

 
 
Waarom is er voor gekozen om voor de pilot twee bedrijven te betrekken, is dit vanwege de 
verschillende werkmethoden of om economische redenen?  
Het betreft 2 verschillende werkmethoden waar we ervaring mee op willen doen. 
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Technische vragen CDA 
1.  U spreekt over 4,5 fte tekort. Kunt u aangeven wat de directe loonkosten zijn als u deze fte's 

inhuurt tegenover de loonkosten als deze fte's bij ons op de loonlijst staan. Kunt u tevens 
aangeven welke aanvullende fte's tijdelijk zijn en welke permanent.  
Wanneer wij capaciteit moeten inhuren dan zijn de kosten hiervan € 77.000,- per FTE (1.400 
uur à € 55,-). Voor een medewerker in vaste dienst zijn de loonkosten € 60.000,- per jaar. 
Wij vragen structureel 4,5 FTE aan aanvullende formatie. Daarnaast komen wij voor 2017 
2.200 uur tekort om alle projecten te realiseren en willen wij voor 2016 en 2017 de formatie 
aan de telefoon met 0,6 FTE uitbreiden. 

 
2.  Graag ontvangen wij een gespecificeerd overzicht van de energiekosten van de 

gemeentelijke panden. Graag over de jaren 2015, 2016 en de begroting 2017 en 2018.  
Het elektra- en gasverbruik van de gemeentelijke accommodaties betreft alleen de 
accommodaties waarvan de gemeente zelf de energie afneemt. 
Alle gemeentelijke accommodaties waarvan de gebruiker de energie zelf afnemen zijn buiten 
beschouwing gelaten. (hier hebben wij ook geen zicht op) 

 
 

 
 
 
 
                                     
                                     
    
                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Energievebruik gemeentelijke accommodaties 
Accommodatie Verbrui

k 2015 
Geraamd 
2016 

Geraamd 
2017 

Geraamd 
2018 

Gemeentehuis     
Elektra € 58.508 € 52.000 € 52.000 € 52.000 

Gas     € 30.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 
Werkplaats     

Elektra € 13.100 € 13.230 € 13.230 € 13.230 
Gas     €   5.000 €   5.050 €   5.050 €   5.050 

Gymzaal N. 
Vossemeer 

    

Elektra € 339 € 339 € 339 € 339 
Gas     € 5.500 € 5.168 € 5.334 € 5.334 

Jeugdhonk     
Elektra € 405 € 405 € 405 € 405 

Gas     € 2.933 € 3.000 € 3.000 € 3.000 
Begraafplaats 
Molenkr. 

    

Elektra € 433 € 528 € 528 € 528 
Molens                  
Elektra 

€ 320 € 320 € 320 € 320 

     
Zwembad De 
Meermin 

    

Elektra € 12.086 € 11.956 € 12.021 € 12.021 
Gas     € 14.167 € 12.966 € 13.581 € 13.581 

Zwembad Aquadintel     
Elektra € 9.472 € 9.600 € 9.559 € 9.559 

Gas     € 8.922 € 5.500 € 7.211 € 7.211 
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Technische vragen StAn 
 

1. De fractie van StAn zou graag willen weten wat de precieze werkzaamheden zijn van de 
afdeling communicatie (blz. 8). Ook zouden wij graag willen weten wat de nieuwe taken (1 
FTE erbij) zullen zijn.   
Het onderdeel communicatie valt onder de afdeling Publiekszaken. 

 De werkzaamheden van communicatie zijn divers maar bevatten o.a. 
-  Adviseren bestuur, management en ambtelijke organisatie op alle aspecten op het gebied 

van communicatie; 
- Opstellen van beleidstukken en uitvoeringsprogramma’s op het gebied van communicatie 
- Beleidsstukken en bestuurlijke stukken redigeren 
- Communicatieplannen schrijven 
- Deelnemen aan diverse projecten en overlegverbanden   
- Projectcommunicatie (communicatieplannen, bewonersbrieven) 
- Presentaties maken 
- Woordvoering/persvragen beantwoorden 
- Persberichten schrijven 
- Persmomenten organiseren 
- Persagenda opstellen 
- Speeches schrijven 
- Ontwikkeling communicatiemiddelen (folders, gemeentegids enz) 
- Onderhouden website 
- Contentmarketing 
- Beheren social media accounts 
- Webcare 
- Mediawatchen 
- Interne communicatie 
- Corporate communicatie (bijv. identiteitstraject) 
- Deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden 
- Organiseren evenementen en openingen 
- Officiële publicaties 
- Crisiscommunicatie (met bijbehorende trainingen) 

 
Het is bij projecten van belang dat communicatie van het begin af aan betrokken is. Een 
actievere rol is gewenst. Uit de inventarisatie van de geplande projecten blijkt er structureel 
een grote vraag naar uren communicatie waardoor er uitbreiding gewenst is.  
 
 

2. Welke afdeling houdt sociale media in de gaten en post daarop (blz. 8)?  
De afdeling Publiekszaken onderdeel communicatie 

 
3. Over welke afdeling wordt er gesproken onder het stuk van Vergunningen (blz. 9)? 

De afdeling Publiekszaken 
 

4. Wat wordt er bedoeld met "What's app communicatiekanaal" (blz. 10)? Voor wie is dit 
bestemt en wie zit daarin?  
In onze dienstverlening willen we graag aansluiten bij de kanalen die onze inwoners zelf het 
meest gebruiken. We willen onze kanalen uitbreiden met Whatsapp omdat uit onderzoek 
blijkt dat 9,4 miljoen Nederlanders Whatsapp gebruiken. De invoering van Whatsapp (met 
ingang van 4 juli 2016) biedt onze inwoners dus een extra laagdrempelig kanaal om hun 
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vragen aan de gemeente te stellen. Dit past ook perfect binnen de doelstellingen van het 
project beter contact.   

 
5. Graag ontvangen wij een overzicht van de 'enge' plekken in onze gemeente (blz. 10). Tevens 

willen wij graag weten wat hiermee gedaan is.  
Wij zullen dat overzicht beschikbaar stellen. De inventarisatie is globaal beoordeeld om te 
bezien of er spoedeisende zaken in zitten. Een aantal zaken komen terug in lopende of 
geplande projecten in de komende jaren. Een aantal zaken zijn inmiddels aangepakt. De 
melders hebben bericht ontvangen. 

 
6. Wat is de verhouding van de totale bezuiniging op de sportparken versus wat er behaald is 

en de verhouding van de totale bezuiniging van de bibliotheken versus wat er behaald is in 
de afgelopen 2 jaar en 5 jaar.  
De eerste bezuinigingsdoelstelling voor de buitensportaccommodaties, voortkomend  
vanuit de kerntakendiscussie, bedroeg totaal € 55.000. Deze bezuiniging is in 2013  
volledig behaald via een huurverhoging op de sportparken.  
De tweede bezuinigingsdoelstelling om de kosten op de sportparken verder te reduceren 
(raadsbesluit oktober 2013) bedroeg € 240.000 zijnde 50% van de werkelijke kosten van de 
sportparken (begroting 2014). Van deze doelstelling is  € 77.761 gerealiseerd.  
De totale bezuinigingsopgaaf voor de bibliotheek bedraagt €100.000. De opdracht is 
meegegeven om de bezuiniging in maximaal drie jaar te realiseren. In 2017 moet 
bezuinigingsopgave gerealiseerd zijn. Er resteert in 2017 nog een bezuiniging van zo’n € 
23.500,-. Het subsidiebedrag voor de bibliotheek wordt hierop afgestemd.  

 
7. (blz. 13) wat zijn de diverse eenmalige zaken recreatie? 

Onderhoud brug Benedensas € 15.000,- 
Recreatieve kansenkaart € 8.000,- 
Bewegwijzering, herdruk recreatieve routes en project verdwenen Venen € 8.000,-. 
Er wordt € 10.000,- van de toeristenbelasting geïnvesteerd in de toeristische sector. Dit is in 
mindering gebracht op de kosten. 

 
8. (blz. 14) graag willen wij een verklaring van de structurele mutaties, salariskosten van meer 

dan 4 ton. Tevens van de eenmalige uitgaven (2016) van bijna 4 ton.  
In de CAO-gemeenten is een salarisstijging van 3,4% afgesproken. Daarnaast stijgen de 
pensioenpremies met 0,7% en zijn er ambtenaren die recht hebben op een periodieke 
verhoging. Dit leidt tot een stijging van de salariskosten van € 404.000,- 
De eenmalige uitgaven 2017 ad € 396.000,- staan gespecificeerd op blz 15 onder het kopje 
eenmalige uitgaven. 

 
9. Wat betekent 'formatie TIPP (0,6 FTE) € 30.000 (blz. 15)?  

Formatie benodigd voor het Telefonisch Informatiepunt (TIP) 
 

10. (blz. 16) balie gemeentehuis: meer digitale producten afgenomen worden: welke producten 
zijn dat (allen) en waarom is dit in de praktijk niet haalbaar en wordt daarom de bezuiniging 
niet gehaald?  
De verwachting was dat met digitale producten (onderdeel burgerzaken) er mogelijk een 
bezuiniging zou worden behaald. Met de aangeboden digitale producten ( o.a. 
uitreksels/verklaringen omtrent gedrag/verhuizing/ medische verklaring rijbewijs/aangifte 
overlijden/bewijs van Nederlanderschap/melding voornemen huwelijk/partnerregistratie)  
hebben we inmiddels de ervaring opgedaan dat hier geen tijdbesparing tegenover staat.  Dit 
komt enerzijds omdat de klant het werk door de gemeente wil laten blijven doen 
(bijvoorbeeld bij aangifte overlijden) en anderzijds door het niet volledig invullen van het 



12 
 

formulier waardoor er extra handelingen van de gemeente moeten worden verricht (bijv. bij 
melding voornemen huwelijk/partnerregistratie).  
Daarnaast blijft de digitale afname van producten achter bij het baliebezoek.   

 
 

11. (blz. 16) Exploitatie zwembaden: graag (in 2 verschillende kolommen omdat er 2 
verschillende zwembaden zijn) de onderwerpen waarop bezuinigt is. Ook wat de 
verschillende vrijwilligers van de 2 zwembaden eraan hebben gedaan (in 2 verschillende 
overzichten).  
Beide baden: 
 
Zonne-energie: 
Geruime tijd geleden is er bezuinigd op het gasverbruik door invoering van zonne-energie. 
Het badwater wordt over de zonnepanelen geleid en rechtstreeks door de zon verwarmt. 
 
Badafdekking: 
Gelijktijdig is badafdekking aangebracht met als doel om de warmte van het badwater langer 
vast te houden. 
 
Badfolie; 
De bassins van de zwembaden zijn voorzien van folie. 
Voorheen moesten de baden regelmatig gecoat worden en waar nodig betonreparaties 
worden uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden niet meer uitgevoerd hoeven te worden 
heeft de folie  tot grote bezuinigingen geleid, de folie zelf  vergt weinig onderhoud en heeft 
een te verwachten levensduur van  ± 10 jaar. 
 
 
Aanschaffingen: 
Op de aanschaffingen van het sport- en spelmateriaal is bezuinigd door, waar mogelijk, 
langer met de spullen te doen. Tevens wordt alleen het meest noodzakelijke sport- en 
spelmateriaal aangeschaft. 
 
Elektriciteit: 
Op de elektriciteit is bezuinigd door de stroom collectief in te kopen, maakt deel uit van het 
totale inkoopbeleid. 
Daarnaast zijn enkele jaren geleden frequentieregelaars aangebracht.  
De frequentieregelaars sturen de waterbehandeling installatie aan, in grote lijnen komt het 
er op neer dat deze regelaars  het energieverbruik van de installatie nauwkeurig regelen. 
Hierdoor is een behoorlijke besparing bereikt. 
 
Tarieven horeca: 
Enkele jaren achtereen zijn de tarieven van de horeca verhoogd. 
 
Tarieven entreekaartjes en abonnementen: 
Ook de tarieven van de entreekaartjes en de verschillende abonnementen zijn de afgelopen 
jaren verhoogd. Hierbij is altijd gekeken naar de tarieven van de omliggende baden. 
 
Inzet inhuurkrachten: 
Inhuurkrachten worden alleen opgeroepen als het echt nodig is, dat kan in theorie ook voor 
een paar uur zijn. Met behulp van de huidige hulpmiddelen zoals buienradar, kan het weer 
nauwkeuriger in de gaten worden gehouden. 
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Aquadintel: 
 
Vrijwilligers: 
Enige jaren gelden is het contract met de W.V.S. ten aanzien van het groenonderhoud 
opgezegd. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door vrijwilligers van de Stichting 
Vrienden van Aquadintel. 
Betreft het onderhoud van de groensingel met uitzondering van de bomen en het maaien 
van de ligweide. Daarnaast leveren zij ook hand- en spandiensten bij lichte 
onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen. 
Daarnaast worden er met grote regelmaat vrijwilligers ingezet bij het organiseren van 
activiteiten. 
 
 
De Meermin: 
Bij de Meermin worden met grote regelmaat vrijwilligers ingezet bij het organiseren van 
activiteiten. Voor hand- en spandiensten en het houden van toezicht wordt in het 
zomerseizoen een W.V.S. medewerker ingezet. Het onderhoud van de groensingels wordt 
door het badpersoneel uitgevoerd op momenten dat het minder druk is op het zwembad. 
Het gras van de ligweide wordt gemaaid door personeel van de afdeling Beheer. 
Ook hier zal nader onderzocht worden of er vrijwilligers ingezet kunnen worden voor het 
onderhoud van de groensingels en het verrichten van lichte  hand- en spandiensten. 
 
 

12. (blz. 16) wat is de gemiddelde formatie van bedrijfsvoering van een gemeente met ongeveer 
hetzelfde aantal inwoners?  
Uit de personeelsmonitor 2015 van het A&O-fonds is de gemeentelijke bezetting bij 
gemeenten in de klasse 20.000 – 50.000 inwoners (de klasse waartoe ook Steenbergen 
behoort) 6,3 FTE per 1.000 inwoners. In Steenbergen bedraagt de bezetting 5,7 FTE per 1.000 
inwoners. 
Omgerekend naar 23.500 inwoners dus gemiddeld 148 FTE en in Steenbergen 134 FTE. 
Ook ten aanzien van de uitgaven aan externe inhuur in procenten van de loonsom  hebben 
wij  in 2015 14% uitgegeven ten opzichte van 15% bij vergelijkbare gemeenten.  

 
13. (blz. 23) hoeveel statushouders zijn er op dit moment in de gemeenten Steenbergen? Graag 

willen wij ook de verdeling in kernen naar rato ontvangen.  

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 totaal 

Status 
houders 

6 14 13 15 15 8 16 22 41 32 182 

 

 2016 2015 2014 

Nieuw-Vossemeer 26 %   

Steenbergen 31% 51% 32% 

Dinteloord 43% 49% 49% 

Welberg   9% 

Kruisland    

De Heen    

 
14. (blz. 23) zijn de inrichtingskosten een lening of een gift aan statushouders? 
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Wanneer een statushouder zich in de gemeente vestigt kan deze een beroep doen op de 
bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Net als voor andere inwoners zijn zij aangewezen 
op een lening bij de ISD Brabantse Wal. Bij de inrichting van een woning wordt afhankelijk 
van de grote van het aantal personen van het huishouden uitgegaan van bedragen van het 
Nibud en de mogelijkheid om 2e hands spullen aan te schaffen. 

 
15. (blz. 25) wordt het feest Chapeau in 2017 ergens anders gevierd dan in de kerk van 

Steenbergen?  
In 2016 vindt het evenement Chapeau voor de eerste keer plaats. Naderhand vindt een 
evaluatie van dit evenement plaats. Onderdeel van de evaluatie vormt ook de locatie van het 
evenement. Afhankelijk van de evaluatiegegevens zal bekeken worden welke accommodatie 
zich voor 2017 het beste leent voor Chapeau en of het haalbaar is om het evenement, 
bijvoorbeeld jaarlijks, in een andere accommodatie 
te organiseren.  
 

 
16. (blz. 26) waarom is in 2017 en verder "raad en ondersteuning" rond de 77 k minder en 

eveneens openbare orde en veiligheid?  
De negatieve bedragen in de tabellen “Wat mag het kosten” bij de programma’s betekent 
dat de kosten toenemen. 
Voor het onderdeel Raad en ondersteuning nemen de kosten in 2017 met € 3.000,- toe. Dit 
betreft een aanpassing aan het RIS. Deze kosten zijn structureel en komen daarom ook in de 
jaren 2018 t/m 2020 terug. 
De extra kosten bij openbare orde en veiligheid betreffen de kosten ivm de toolbox 
brandveilig leven (toelichting blz 23) 

 
17. (blz. 28) is gemeente Steenbergen al aangesloten bij mijnoverheid.nl? 

Met de implementatie van NEURON-VRIS (gemeentelijk belastingpakket) zijn we deels 
aangesloten bij mijnoverheid.nl. Er wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding.  

18. (blz. 34) doelstelling die niet gehaald is: sportcoaches en stimuleren: wat is er op dit moment 
aan gedaan? Wat zijn de werkzaamheden van de sportcoaches en FTE?  
Het Plan van aanpak om inwoners via de inzet van de sportcoaches te stimuleren tot  
sport en bewegen stond in eerste instantie voor het najaar 2016 gepland. Op verzoek  
van Stan is toegezegd dat bekeken zou worden of het haalbaar kan zijn om het plan  
naar voren te halen. Gedacht werd dat in juli 2016 een plan aan de raad kon worden  
voorgelegd. Dit blijkt niet haalbaar vanwege aanvullende werkzaamheden op het  
gebied van huisvesting bouwclubs, beheer van ’t Cromwiel, ontwikkelingen 
peuterspeelzaalwerk en organisatie evenement Chapeau.  
Het aantal Fte van de sportcoaches bedraagt 2.763 (twee gemeentelijke  
sportcoaches (1.763 Fte en een sportcoach bij ’t Ravelijn van 0.4 Fte). Totaal zijn de  
sportcoaches 78 uren werkzaam.  
De werkzaamheden van de sportcoaches zien er als onderstaand uit: 
  

Werkzaamheden     Uren  

 
Regionaal loket aangepast sporten  

 
 4 uur  

 
Jongerenwerk 

 
10 uur 

 
Naschoolse activiteiten  
Grootschalige activiteiten  

 
24 uur 
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Ondersteuning verengingen  
 
Ondersteuning gymnastiekonderwijs op 
basisscholen  
 
Verzorging gymnastiekonderwijs en 
buitenschoolse activiteiten voortgezet 
onderwijs  

 
 
14 uur 
 
 
16 uur  

 
Stimulering sport en bewegen voor 
ouderen  

 
10 uur  

19. (Blz. 36) Wat zijn de totale opbrengsten van de zonnecollectoren die deze raadsperiode op 
de openbare gebouwen zijn geplaatst? graag hier een schema van, vanaf het moment dat ze 
geplaatst zijn.  
Onderstaand een overzicht van PV zonnepaneelinstallaties die geïnstalleerd zijn op de 
gemeentelijke accommodaties. Deze installaties zijn in deze raadsperiode geïnstalleerd. 
De opbrengsten van de PV zonnepaneelinstallaties betreffen totaal rendementen sinds de 
ingebruikname. 
 
Accommodaties                                                    Totaal opbrengst (opname 30-5-2016) 
Cultureel Centrum te Dinteloord                         12.539 KWH 
Sporthal de Buitelstee te Dinteloord                   14.555 KWH 
Gemeentewerkplaats te Steenbergen                13.137 KWH 
Provincieloods te Steenbergen                               8.229 KWH 
Gemeentehuis te Steenbergen                           103.903 KWH      
Gemeenschapshuis/sporthal ’t Cromwiel           14.366 KWH 
Gymzaal Nieuw-Vossemeer                                1.753 KWH (sinds januari 2016 actief) 
Zwembad de Aquadintel (verwarming zwembadwater doormiddel van zonnepanelen) draait 
sinds een aantal weken.    

 
20. (blz. 37) wat houdt st. sport en welzijnsaccommodaties in en wat zijn haar taken?  

Vanaf 2011 lagen er aanzienlijke bezuinigingen voor op de sport- en welzijns- 
 accommodaties. De mogelijke oprichting van een stichting die de sport- en  
 welzijnsvoorzieningen beheert, zou een efficiënter beheer en daarmee lagere kosten  
 met zich mee kunnen brengen. In het overleg met de betrokken partijen waaronder de 
 buitensportverenigingen is onderzocht of het bundelen van de verenigingen in een  
 rechtspersoon (stichting) haalbaar kon zijn. Wanneer dit zo zou zijn, zouden aan die  
 stichting meerdere taken toegevoegd kunnen worden waarmee mogelijk kosten  
 bespaard konden worden. Het bundelen van de verenigingen tot een rechtspersoon is  

echter een stap te ver gebleken. 
 

21. (blz. 37) Wat is het verschil tussen combinatiefunctionarissen en sportcoaches? 
In principe is er geen verschil tussen de combinatiefunctionarissen en de  
sportcoaches. Vanuit de landelijke subsidieregeling is gestart met 
combinatiefunctionarissen. Werknemers die zich inzetten voor sport, onderwijs en  
cultuur. Zij verzorgen activiteiten in samenwerking met verenigingen en het onderwijs.  
De buurtsportcoach helpt nieuwe ideeën ontwikkelen, heeft overzicht in de wijk en  
weet wat er waar nodig is. Hij of zij weet ook waar bewoners kunnen sporten en  
bewegen en legt verbindingen tussen bewoners, sportverenigingen en andere  
aanbieders. De naam “sportcoach” ligt beter in het gehoor en geeft duidelijk weer wat  
die persoon doet dan het woord combinatiefunctionaris.  Feitelijk voeren zij voor een  
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groot deel dezelfde werkzaamheden uit en betrekken daar maatschappelijke partijen  
bij. 

 
22. (blz. 39) in welke maand van 2016 staat de herijking van de regionale visie van het 

bibliotheekbeleid op de agenda van de raad?  
De vaststelling van de herijking en de hieraan gekoppelde uitwerking staat op de 
beleidsagenda gepland voor september 2017. De uitgangspunten voor de herijking worden 
door de bibliotheek bepaald in 2016.  

 
23. (blz. 46) wat zijn de risico van de resultaatafspraken vroegschoolse educatie (graag het 

rapport meesturen)?  
Vanuit de Wet Oké (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) hebben gemeenten de 
verplichting om resultaatafspraken te maken over de voorschoolse educatie.  Om namelijk te 
kunnen meten of de doelgroepkinderen die een voorschools programma volgen, ook hun 
achterstand daadwerkelijk  inlopen, is het belangrijk om concreet te maken welke resultaten 
zij op enig moment behaald moeten hebben. Deze  afspraken zullen in samenwerking met de 
voor- en vroegscholen opgesteld en vastgesteld moeten worden.  
In principe zijn hier geen risico’s aan verbonden. In het belang van het kind en  van een 
warme overdracht aan de vroegschool is het maken van resultaatafspraken wenselijk. U 
vraagt naar een rapport.  Er is echter geen rapport over resultaatafspraken dat wij u kunnen 
aanbieden. 

 
24. (blz. 46) waarom wordt de nota van brede scholen in 2016 geëvalueerd, en niet eind 2015?   

Dit is niet gedaan in 2015 vanwege andere prioriteitstelling als gevolg van de invoering van 
de transities op het sociaal domein. 

 
25. (blz. 46) wat voor onderzoeken zijn er geweest om te kijken hoe tevreden de cliënten van de 

huishoudelijke ondersteuning zijn (graag ook de onderzoeken meesturen svp)?   
Er is in 2015 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de klanten Wmo. Dit heeft 
niet alleen betrekking op de huishoudelijke ondersteuning maar betreft alle 
maatwerkvoorzieningen.  
Dit rapport is als bijlage toegevoegd. 
Daarnaast zijn in 2015 bij 5 klanten die huishoudelijke ondersteuning ontvangen 
huisbezoeken afgelegd door de GGD in het kader van de toezichthoudende functie. De 
inspecties van de GGD gaan niet in op de klanttevredenheid specifiek maar raken diverse 
aspecten van de uitvoering van de maatwerkvoorziening, zoals de aanwezigheid van het 
ondersteuningsplan, klachtenreglement, aanwezigheid van informatie over de cliëntenraad 
en dergelijke. Aangezien de rapporten persoonsgegevens bevatten kunnen deze niet zonder 
meer openbaar gemaakt worden.  

 
26. (blz. 48) hoeveel jongerenwerkers zijn er in de gemeente Steenbergen actief?  

We hebben twee jongerenwerkers. De ene is jongerenwerker en sportcoach hij combineert 
deze twee functies en heeft voor het jongerenwerk 10 uur per week beschikbaar. De andere 
heeft een fulltime functie jongerenwerk, 36 uur.  

 
27. (blz. 48) wat zijn de werkzaamheden van een jongerenwerker? 

De jongerenwerkers voeren diverse taken uit. Tijdens de bijeenkomst op 17 mei j.l. hebben 
zij zich uitgebreid gepresenteerd bij het jeugdhonk. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren 
in de gemeente Steenbergen. In de praktijk komt dat neer op het regelmatig bezoeken van 
de jongeren die zich op straat bevinden in hun vrije tijd. Tijdens dit straathoekwerk gaat het 
de jongerenwerker erom om in contact te komen met de jongeren en een 
vertrouwensrelatie op te bouwen. De jongerenwerker adviseert de jongeren waar nodig of 
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mogelijk en signaleert (mogelijke) problemen. Hij maakt dit bespreekbaar en helpt hen in 
sommige gevallen op weg naar de hulpverlening.  
Daarnaast heeft het jongerenwerk een functie richting de (overlastgevende) groepen. De 
jongerenwerker spreekt de jongeren aan op hun gedrag en het effect dat zij hebben op de 
omgeving. Daarnaast is het jongerenwerk ook beschikbaar voor de omgeving wanneer zij 
vragen hebben over (groepen) jongeren. De jongerenwerker werkt actief samen in de keten 
met professionals om de zorg voor onze jeugdigen zo passend mogelijk zorg te krijgen bij 
problemen. De jongerenwerkers hebben hierin een belangrijke signalerende taak, maar zijn 
soms ook de juiste persoon voor een jongere om het vertrouwen in te hebben zorg te 
starten.  

 
28. (blz. 48) waar moeten wij aan denken m.b.t. de mobiele JOP?  

Wij hebben wat foto’s toegevoegd om u een indruk te geven. 

   

 
 
De mobiele JOP is een verrijdbare ontmoetingsplek voor jongeren. Meestal een oude SRV 
wagen, waarmee het jongerenwerk de verschillende kernen kan bezoeken. De inrichting 
nodigt jongeren uit om elkaar te ontmoeten maar biedt ook mogelijkheden om actief met 
elkaar bezig te zijn omdat er verschillende materialen voor sport en spel aanwezig zijn. 
Tijdens de informatie avond op 17 mei stond de mobiele JOP van het jongerenwerk van de 
gemeente Bergen op Zoom bij het jeugdhonk.  
 

 
29. (blz. 53) wat zijn de voornaamste redenen waarom de bijstandgerechtigde in de gemeente 

Steenbergen stijgen?   
Het aantal aanvragen stijgt - ondanks de eerder in gang gezette maatregelen - nog steeds. Na 
ontslagen bij Philip Morris en indirecte ontslagen bij toeleveranciers, ontslagrondes bij Sabic 
en in de ouderen- en thuiszorg, zijn de laatste tijd een groot aantal ontslagen gevallen in de 
geestelijke gezondheidszorg alsmede als gevolg van faillissementen in de retail. Ook bij 
bankinstellingen is weer een fors aantal ontslagen aangekondigd. Dit in een tijd waarin de 
(regionale) arbeidsmarkt als gevolg van de crisis toch al zwaar onder druk stond. Al met al 
geen rooskleurig arbeidsperspectief. De werkgelegenheid in West-Brabant zal in 
tegenstelling tot de voorspelling voor heel Nederland dan ook nauwelijks toenemen de 
komende jaren.  Als gevolg hiervan is de verwachting, dat dit jaar en de komende jaren het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ2reOos3NAhXBD8AKHT25CVcQjRwIBw&url=http://www.projektc.nl/undefined/jip-informatiebus/&bvm=bv.125801520,d.ZGg&psig=AFQjCNHEp_Gxp42E6SLDsH1_ns-SAA_biA&ust=1467290720957379
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pa-kos3NAhVMJMAKHepWC9UQjRwIBw&url=http://www.srv-wagens.nl/nieuws/srv-wagen/&bvm=bv.125801520,d.ZGg&psig=AFQjCNEVzQ21UmhrxBsm-zi1mbR1GWC4Hw&ust=1467290780958910
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqlK3Fos3NAhWIIsAKHWYxAQsQjRwIBw&url=http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/gepimpte-melkwagen-is-er-klaar-voor-1.636502&bvm=bv.125801520,d.ZGg&psig=AFQjCNEVzQ21UmhrxBsm-zi1mbR1GWC4Hw&ust=1467290780958910
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uitkeringsbestand nog zal stijgen (het bekende na-ijleffect bij bijstandsuitkeringen) en eind 
2018 / begin 2019 zal stabiliseren bij ongewijzigde economische omstandigheden. Ook 
landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds. 
Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt, dat het aantal klanten van de ISD Brabantse 
Wal in vergelijking met het gemiddelde van Nederland hoog is . Bij zowel Bergen op Zoom als 
Steenbergen is het aantal personen met een bijstandsuitkering hoger dan bij steden met een 
vergelijkbare grootte. Het aantal klanten van de ISD is momenteel 2.495 en dit aantal groeit 
nog steeds. 
 

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)  

ISDBW Aantal personen met 
bijstandsuitkering per 
10.000 inw 

Vergelijkbare 
gemeente 

Aantal personen met 
bijstandsuitkering per 
10.000 inw 

Bergen op Zoom 447,3 50.000 – 100.000 385,5 
Woensdrecht 187,3 < 25.000 201,7 
Steenbergen 227,8 < 25.000 201,7 
 

30. (blz. 54) wat zijn de activiteiten en (quick) wins van Rewin, de afgelopen 5 jaar voor de 
gemeente Steenbergen en haar industrieterreinen?  
REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-
Brabant te investeren en arbeidsplaatsen aan te trekken. Elk jaar stelt Rewin een jaarverslag 
op waarin de resultaten voor de regiobreed worden gepubliceerd. Via www.rewin.nl zijn de 
jaarverslagen van 2014 en 2015 beschikbaar.  
Rewin heeft de afgelopen jaren specifiek voor gemeente Steenbergen meerdere activiteiten 
uitgevoerd zoals: 
- Acquisitie AFC Nieuw Prinsenland met als gevolg meerdere geïnteresseerden partijen en 

de verkoop van gronden aan Fam. Van Oers en Nova Lignum.  
- Acquisitie gemeente Steenbergen algemeen bij Reinierpolder 
- AgroFood bedrijfsbezoeken: Gezamenlijke bedrijfsbezoeken in de agrofood sector voor 

verkenning programma AgroFood in West-Brabant. Dit heeft geleid tot innovatieve 
verbindingen binnen de regio met Steenbergse bedrijven 

- Ondersteuning en advisering van bestaande bedrijven in Steenbergen. Samen met 
REWIN N.V. hebben wij voor de verkenning programma Agrofood West-Brabant 
meerdere agrofood bedrijven bezocht binnen de gemeente.Handelsonderneming 
Vlamings, Suiker Unie, Dawn Foods, 4Evergreen, Poot-aardappel teler Gommeren-
Testers, Gosun Fruit, Auberginekwekerij De Jong, Van Marrewijk, Fudinto. Dit heeft 
geresulteerd in de voortzetting van de verkenning in West-Brabant om uiteindelijk een 
agrofood programma West-Brabant te realiseren. 

 
31. (blz. 55) waar staat N+1 voor?  

N staat in dit geval voor het jaar waarin een actie uit de recreatieve kansenkaart niet uit 
regulier budget kan worden gerealiseerd. Een mogelijkheid om dat project dan alsnog uit te 
voeren is om de raad te verzoeken daartoe ruimte in de begroting van het volgende jaar (= 
N+1) op te nemen. 

 
32. (blz. 55) de kosten voor het Brabantse wandelpad komen voor een deel uit de opbrengsten 

van de toeristische sector. waar komt de rest dan vandaan?  
De overige kosten zijn meegenomen in de begroting 2017. 

 
33. (blz. 55) wordt de Brabantse Waldag ook in andere kernen gevierd (of alleen vanuit 

particulier)?   

http://www.rewin.nl/
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De bedoeling is om de Brabantse Waldag te organiseren op één locatie, de kern Nieuw-
Vossemeer en omgeving. De organisatie is in handen van de Streekorganisatie Brabantse Wal 
en de gemeente Steenbergen i.s.m. de Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer.   

 
34. (blz. 57) wat zijn de precieze ontwikkelingen voor de havenkom van Dinteloord in de 

komende 2 jaar?   
Juist omdat het CentrumHavenplan Dinteloord voor en door Dinteloord opgesteld wordt, is 
hier simpelweg nog geen antwoord op te geven. Zonder op die inhoud vooruit te lopen 
wordt in 2017 gewerkt aan visie en planvorming en aansluitend een hierop gericht 
uitvoeringsplan. Vooruitlopend daarop wordt gekeken, gewerkt en uitvoering gegeven aan 
“quickwins”. 

 
35. (blz. 59) wat zijn de kosten van kermissen in onze gemeente (graag dan per kern) of is dit 

kostendekkend? 
Op de organisatie van de vier kermissen in onze gemeente is een tekort van € 1.040,00 (over 
het jaar: 2015). Dit vloeit voort uit een verlaging van de pachtopbrengst  voor de organisatie 
van de kermis te Steenbergen op verzoek van de kermisorganisator. 
Wij hebben ingestemd met de verlaging van de pachtsom uit oogpunt van het organiseren 
van een kwalitatieve kermis ook voor de komende jaren. De continuering van de kermis in de 
grootste kern heeft een belangrijke rol gespeeld. 
Zou van gemeentewege de kosten van inschakeling van de buitendienst niet worden 
doorberekend, dan hadden we met de organisatie van de kermissen quitte gespeeld. 

 
36. (blz. 68) onderste kopje: Lidl containers: zin is niet compleet.  

De zin  loopt door op pag 69. 
De kapitaallasten van de ondergrondse containers ad € 1.900,- kunnen grotendeels worden 
gedekt uit de halvering ….. 

 
37. (blz. 72) wanneer staat de bouw van de fietsverbinding op de agenda Dinteloord - Bergen op 

Zoom om uit te voeren?  
De uitvoering van de fietsverbinding staat gepland in de 2e helft van 2017. 

 
38. (blz. 75) hoeveel % van straatverlcihting is LED en hoeveel % is iets anders (iets anders ook 

duiden). Tevens staat er dat het tot 2031 duurt voordat de gemeente alleen maar 
lantaarnpalen heeft met LED verlichting. In hoeveel fases gaat dit en hoeveel worden er elk 
jaar (tot aan 2031) vervangen in de gemeente?  
De gemeente heeft 5596 st lichtpunten. Hiervan zijn er 850 st in LED uitgevoerd (ruim 15%). 
De overige lichtpunten bestaan uit ongeveer 8 verschillende lamptypen. 
In het scenario 1 wordt globaal uitgegaan van het volgende vervangingsschema: 
In de periode 2017-2025 worden er jaarlijks 357 st vervangen door LED armaturen 
In de periode 2026-2031 worden er jaarlijks 257 st vervangen door LED armaturen. 
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1. Naast de gevraagde uitbreiding met 4,5 FTE wordt ook nog € 121.000 gevorderd voor ca. 
2200 uren inhuurkosten om in 2017 projecten te realiseren. Is het niet beter hiervoor vaste 
krachten te werven, voor dit geld kan minimaal 2 jaar iemand aangenomen worden zie 
bedrag van € 270.000 voor 4,5 FTE? 
Er wordt tijdelijke formatie gevraagd, omdat het tekort aan formatie voor deze 
werkzaamheden niet structureel is. 

  
2. Programma Milieu en ruimtelijke ordening: Herinrichting Centrum Welberg: een groot deel 

van de kosten moet gedekt worden uit de verkoop van de gronden van het oude Sportpark. 
2017 nadert met rasse schreden. Vraag dan ook zijn er plannen of activiteiten ontwikkeld om 
deze gronden daadwerkelijk te verkopen ? 
Er zijn gesprekken gaande met een geïnteresseerde partij. 

 
3. Investeringsstaat 2017:   Zijn er net als dit jaar op de MAN vrachtwagen nog boekwinsten te 

verwachten op het aan te schaffen rollend materiaal (5 stuks totale waarde € 112.600,-- ? 
Op basis van de voorschriften (BBV) mogen boekwinsten pas worden opgenomen als deze 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

 
4. Over het onderhoudspad bij benedensas. Wat en hoeveel betaalt het waterschap hieraan? 

Het Waterschap heeft in het kader van de aanpassing van de primaire keringen t.b.v. 
waterberging op het Volkerak onderhoudspaden onderlangs de keringen laten aanleggen. 
Deze onderhoudspaden zijn fysiek te gebruik als fietspad. Het Waterschap ziet het niet als 
haar eigen taak om fietspaden in te richten. Zij heeft aangegeven de gemeente de ruimte te 
willen geven om de onderhoudspaden te gebruiken als fietspad op voorwaarde dat alle 
voorbereiding(skosten) en inrichting(skosten) door de gemeente worden gedragen. Het 
Waterschap zelf draagt aan de realisatie van een fietspad sec dus niets bij. 

 
5. Het is niet duidelijk en inschatbaar hoeveel een glasvezelnetwerk ons als gemeente gaat 

kosten. Dat begrijpen we maar heeft het college een idee wanneer de raad een voorstel 
hierover mag verwachten? 
Met de kennis die wij nu hebben verwachten wij in het eerste kwartaal van 2017 met een 
voorstel naar de raad te kunnen komen. 

 
6. Hoe staat het met het onderzoek naar de gewijzigde verkeersstromen naar aanleiding van de 

aanleg van de A4? 
Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar de gevolgen van de A4. Het betreft 
hier zowel gemeentelijke, provinciale als regionale onderzoeken en tellingen. Een gedeelte 
van deze informatie is al bekend. Wij willen echter uiterlijk in december 2016 uw raad 
informeren over een totaalplaatje, waarin de verschillende onderzoeken en gevolgen voor 
het verkeer als gevolg van de aanleg van de A4, bij elkaar komen. 

 
7. Voor de uitvoering wordt meer fte gevraagd. Genoemd worden recreatie, revitalisatie 

stadspark en Van Gemeente Naar Gemeenschap. Voorstel is 4,5 fte voor communicatie, ict, 
soc domein, juridische zaken en vergunningen. Welke formatie verhoudt zich tot de drie 
eerst genoemde onderwerpen? 
Voor de eerste 3 onderwerpen die u noemt vragen wij eenmalig een formatie-uitbreiding van 
2.200 uur in 2017 (kosten € 121.000,-). 

 


