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2 Voorwoord

Voorwoord
In mijn eerste nieuwjaarstoespraak heb ik als thema genoemd; “Initiatieven steunen en verbinding
maken”. Als college van B&W hebben we dit thema omarmd en zijn we hiermee aan de slag
gegaan met als doel dat we minder bescheiden willen zijn en trots op de goede dingen die
we hebben gerealiseerd of nog gaan realiseren. Hiermee werken we aan een trotse gemeente
Steenbergen die toekomstbestendig is en die ook over twintig jaar nog bloeit. Het college kan en
wil dit niet alleen doen, we hebben daar onze inwoners, bedrijven, instellingen, de omliggende
gemeenten en de provincie bij nodig.

Gelukkig begint ook bij ons in West-Brabant het economisch tij te keren nu de woningmarkt en
de economie aantrekken. Ondanks de economische crisis en de reeds ingezette noodzakelijke
bezuinigingen op de gemeentelijke begroting beschikt de gemeente Steenbergen over een stevige
uitgangspositie: sociaal, financieel en economisch.

Hiervan zijn we ons goed bewust. Met de voorstellen die u in deze perspectiefnota aantreft, bouwen
we voort op al het goede dat er is om onze uitgangspositie verder te verstevigen en naar een hoger
niveau te brengen. Dit doen we met het oog op de toekomst van onze gemeente en met het zicht
op een meerjarig sluitende begroting.

De afgelopen jaren hebben we de eerste stappen gezet in het realiseren van onze ambities, zoals
die in het raadsprogramma 2014-2018 zijn gesteld. Hierbij is de transformatie van het sociaal
domein ingezet. De afgelopen jaren hebben we met volle kracht gewerkt om klaar te zijn voor deze
nieuwe taken. In een nieuwe setting en met een nieuwe werkwijze bieden de medewerkers van
het sociaal team ondersteuning op maat aan de mensen die dat nodig hebben. Hierbij staat de
kracht van onze inwoners centraal. We willen de sociale teams de ruimte geven om zonder afleiding
hun werk te doen, zodat de medewerkers er vooral kunnen zijn voor onze inwoners. Zo kunnen de
ingezette samenwerking met onze buurgemeenten en de transformatie in het sociaal domein verder
gestalte krijgen.

Het uitvoeren van het raadsprogramma en het behouden van een financieel gezonde
uitgangspositie is en blijft de primaire uitdaging. We sluiten aan bij de veranderingen in de
samenleving. Steeds meer mensen nemen verantwoordelijkheid en zoeken, vinden en voeren
oplossingen uit die hun leefomgeving ten goede komen.

Bij onze partners zien we de bereidheid om verder te kijken dan hun eigen belangen en ervaren we
energie, veerkracht en slagkracht. Onze inwoners zijn zeer betrokken bij hun gemeente. Er zit een
energie in de gemeente Steenbergen die verder gaat dan het opperen van ideeën. Bij het uitwerken
van onze opgaven sluiten we zoveel mogelijk aan bij de energie van onze inwoners. Hiermee
stimuleren we de transformatie in onze kernen, de regio en in de gemeentelijke organisatie.

Het college wil laten merken hoezeer alle inwoners gewaardeerd worden, die zich vrijwillig of
beroepshalve inzetten ten bate van de gemeenschap in alle zes de kernen. Het college vindt het
belangrijk dat deze mensen de waardering krijgen die zij verdienen. Daarom is het gezamenlijke
evenement ‘Chapeau! Feest van trots, (h)erkenning en verbinding’ in het leven geroepen.

Wij maken onderdeel uit van een samenleving die op haar eigen kracht vertrouwt. We zijn op weg
naar een organisatie die niet langer bepaalt, maar samenwerkt, waar nodig loslaat en vertrouwen
heeft. We sluiten aan bij de initiatieven en investeringen die ons helpen onze ambities te realiseren.
We maken die afwegingen en durven die keuzes te maken die het brede maatschappelijke belang
dienen. Tegelijkertijd beseffen we dat we aan het begin staan van deze ontwikkeling en dat
het voor alle partijen (soms) moeilijk is om de vertrouwde structuren los te laten en een nieuw
instrumentarium te ontwikkelen. We willen met de gemeenteraad als partner en samen met andere
overheden, netwerken, bedrijven en instellingen deze transformatie en ons eigen aandeel daarin
vormgeven.
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Deze perspectiefnota is alweer de derde perspectiefnota die dit college presenteert en de effecten
van de Meicirculaire zijn inmiddels verwerkt in deze nota. In deze perspectiefnota laat het college
wederom zien dat het op stoom ligt en hard werkt aan de uitvoering van het Raadsprogramma
2014-2018. Met elkaar willen we als raad en college onze ambities uit het raadsprogramma verder
realiseren en hiervoor met deze perspectiefnota de juiste noodzakelijke keuzes inzichtelijk maken.

Namens het College van Burgemeester & wethouders,

R.P. (Ruud) van den Belt, MBA.
burgemeester Gemeente Steenbergen
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Inleiding
Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2016 - 2020 aan.

In het hoofdstuk algemeen beginnen we de perspectiefnota met enkele belangrijke ontwikkelingen,
die ook vaak een belangrijke financiële consequentie hebben. Daarna wordt de financiële stand van
zaken van de perspectiefnota 2016-2020 behandeld. Eerst wordt ingegaan op de begroting 2016 en
daarna op de begroting 2017-2020. Als laatste wordt in dit hoofdstuk de stand van zaken van de
bezuinigingen, die bij de begroting 2014 zijn vastgesteld, toegelicht.
In het volgende deel van de perspectiefnota worden de programma's behandeld. Hierbij komen de
volgende onderwerpen per programma terug:

Collegeprogramma 2014 - 2018
Bij dit onderdeel hebben we de doelstellingen 2016 uit het collegeprogramma en de nog af te
wikkelen moties opgenomen. Per doelstelling is aangegeven hoe het met de uitvoering staat, dit
d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:

V De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd

<> De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning vastgesteld bij
de begroting uitgevoerd.

> De planning vastgesteld bij de begroting wordt niet gehaald,
maar de beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd.

X De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd.

Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling > of X is, is er een toelichting opgenomen
waarom de planning niet wordt gehaald en wat de nieuwe planning is. In de tabel beleidsprioriteiten
is een kolom opgenomen met daarin de maand waarin de beleidsdoelstelling volgens de planning
uit de programmabegroting 2016 gerealiseerd zou worden.

Bijstelling bestaand beleid
Bij dit onderdeel worden de grotere financiële mutaties van 2016 nader toegelicht. Hierbij is
aangegeven of de mutaties een éénmalig dan wel een structureel karakter hebben.

Wat gaan we doen in 2017
Hierbij wordt aangegeven welke projecten/activiteiten we in 2017 willen gaan uitvoeren. Tevens is
daarbij aangegeven of voor deze activiteiten extra financiële middelen nodig zijn of dat het enkel
capaciteit betreft. Bij het beslag op extra financiële middelen is aangegeven of het alleen 2017
betreft of dat de uitgaven structureel zijn.
De projecten/activiteiten die wij in 2017 willen gaan oppakken komen met name voort uit ons
collegeprogramma.

Wat mag het kosten?
Hierbij is per programma een financiële recapitulatie gegeven van de uitgangssituatie, de
bijstellingen vanuit 2016 (bestaand beleid) en het nieuwe beleid vanaf 2017.

Bezuinigingen raadsprogramma
De bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2016-2019 zijn vermeld. Er is een toelichting
opgenomen op welke wijze de bezuiniging wordt gerealiseerd.

In de bijlagen zijn de investeringsstaten t/m 2020 opgenomen, het overzicht van de post
onvoorzien,de staat van reserves en voorzieningen,een totaaloverzicht van de bezuinigingen.

Behandeling van de perspectiefnota zal plaatsvinden op 14 juli.
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Algemeen
In dit hoofdstuk willen wij enkele belangrijke ontwikkelingen nader toelichten en ingaan op de
eventuele financiële consequenties.

Allereerst gaan we in op de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het raads- en
collegeprogramma. Wij stellen vast dat de huidige formatie-omvang niet in evenwicht is met het
ambitieniveau en stellen dan ook op een aantal onderdelen voor om de formatie uit te breiden.
Zoals recent in de media is aangegeven, komen gemeenten de komende jaren voor een piek aan
vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering en andere voorzieningen in de openbare ruimte te
staan. Om dit te kunnen realiseren dienen de beheerplannen op orde te zijn. In de raad van juli
wordt het voorstel gedaan om deze plannen te actualiseren. Hier wordt in de perspectiefnota kort op
ingegaan en aangegeven wat de financiële consequenties zijn.
Ook de ontwikkelingen in het sociaal domein domineren de landelijke media en zeker de
overschotten die gemeenten daarop hebben. Hierop gaan wij ook in en betrekken hierbij het
raadsprogramma.
Eens in de 2 jaar doen wij mee aan "Waar staat je gemeente". De resultaten van dit onderzoek
bieden wij u bij deze perspectiefnota separaat aan. Graag willen wij met u van gedachte wisselen
hoe op onderdelen de scores verbeterd kan worden. Wij geven hierbij aan hoe wij denken dat dat
gerealiseerd kan worden.
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Raads - en collegeprogramma 2014 - 2018
Na de verkiezingen in maart 2014 heeft de nieuwe coalitie, in april, haar coalitieakkoord
gepresenteerd. Dit is na de behandeling in de raad omgezet in een raadsprogramma.
Bij de perspectiefnota 2014 - 2018 hebben wij op basis van het raadsprogramma de
beleidsdoelstellingen voor de huidige raadsperiode bepaald. Dit document heeft weer als basis
gediend voor het collegeprogramma. In dit collegeprogramma hebben we uiteen gezet welke acties
het college de komende vier jaar gaat ondernemen, om de ambities van de gemeenteraad te
verwezenlijken.
Bij de verschillende programma's staan onder het kopje Collegeprogramma 2014-2018 alle
projecten/acties opgenomen waar wij in 2016 aan werken en is aangegeven hoe het met
de uitvoering ervan staat. In totaal betreffen dit 152 projecten/acties, waarvan 20% reeds is
gerealiseerd. Van 10 projecten/acties (5%) is de planning bijgesteld. Wij menen dan ook te mogen
constateren dat de uitvoering van het collegeprogramma en dus ook van het raadsprogramma goed
op schema ligt.
Bij het onderdeel "Wat gaan wij doen in 2017" zijn de projecten opgenomen waaraan wij in 2017
willen gaan werken.
In 2017 worden de laatste projecten/acties uit het collegeprogramma opgestart. Daarnaast zijn er
een groot aantal projecten/acties die continue doorlopen of die nu al wel gestart zijn, maar afgerond
gaan worden in 2017.
Alle geplande projecten/acties in 2017 realiseren gaat niet lukken met de bestaande capaciteit. We
komen capaciteit te kort om de projecten op het gebied van recreatie uit te voeren, de revitalisatie
van het stadspark en om meer aandacht te geven om het thema van het raadsprogramma "Van
gemeente naar Gemeenschap" door nog meer dan nu pro-actief in contact te treden met burgers /
verenigingen om nieuwe initiatieven vanuit de gemeenschap te onderkennen en waar nodig te
faciliteren.
Om alle projecten/acties in 2017 te kunnen realiseren komen wij 2.200 uur capaciteit tekort, hetgeen
€ 121.000,- aan inhuurkosten met zich meebrengt.

Vorig jaar in de perspectiefnota hebben wij al aangegeven dat de structurele capaciteit van ons
ambtelijk apparaat begint te knellen. De ambtelijke capaciteit dient in evenwicht te zijn met de
ambitie / opgaven waar de gemeente voor staat. Uit enkele recente benchmarks (Vensters voor
bedrijfsvoering en Arbeidsmonitor BMC) blijkt onze organisatie een duidelijk lagere bezetting
te hebben dan gemiddeld de gemeenten van onze inwoners grootte. Uw raad heeft in uw
raadsprogramma een ambitieus programma weggelegd en ook wij als college willen graag door
op deze ingeslagen weg. Om de belangrijkste knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen
vragen wij u op de formatie structureel met 4,5 FTE uit te breiden. De gemiddelde salariskosten
bedragen in onze organisatie € 60.000,-, dus betekent dit een structurele verhoging van de
salariskosten met € 270.000,-.
Wij vragen u op de volgende onderdelen de formatie te mogen uitbreiden:

Communicatie (1 FTE)
Voor 2016 hebben wij aan u een tijdelijke formatie-uitbreiding van 0,5 FTE gevraagd. Met
deze uitbreiding merken wij dat wij nog niet de slag kunnen maken om meer pro-actief te gaan
communiceren. Wij willen bij belangrijke projecten een actievere rol m.b.t. communicatie gaan
inzetten. Om dit te kunnen realiseren, naast al het dagelijkse werk van communicatie, willen wij de
formatie van 1,5 FTE naar 2,5 FTE uitbreiden.

ICT (1 FTE)
De invoering van de basisregistraties en het goed beheren en ontsluiten van allerlei data leiden
ertoe, dat automatisering een steeds grotere rol gaat spelen. Wij hebben 2 systeembeheerders
in dienst en de helpdesk wordt bemand door een stagiair, indien deze beschikbaar is. Dit geeft
steeds meer problemen. Wanneer wij geen bezetting hebben van de helpdesk, dienen onze
systeembeheerders deze te bemannen en dat leidt tot vertraging in de uitvoering van allerlei
projecten waarbij ICT een rol speelt. Wij stellen dan ook voor om onze formatie op ICT met 1 FTE
(helpdeskmedewerker) uit te breiden tot 3 FTE, zodat de systeembeheerders zich tot hun eigenlijke
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taak kunnen beperken. De formatie op het gebied van ICT komt dan nagenoeg overeen met de
formatie die de ICT-samenwerking West-Brabant West voor onze gemeente hanteert (3,3 FTE).

Sociaal domein (1,2 FTE)
Bij de perspectiefnota 2015 hebben wij aangegeven dat de formatie op het gebied van het sociaal
domein voor het ondersteunende beleidsmatige werk en het administratieve werk nog uitgebreid zou
moeten worden. We hebben nu 1 jaar ervaring opgedaan met de uitvoering van de taken op het
gebied van WMO (begeleiding) en jeugd. Op basis van deze ervaring willen wij de tijdelijke formatie
op dit gebied omzetten in een structurele uitbreiding van de formatie met 1,2 FTE.

Webmaster 0,5 FTE
Op dit moment hebben wij 0,5 FTE beschikbaar om onze website up to date te houden. Door
tijdelijke formatie hebben wij de afgelopen periode hiervoor 1 FTE daadwerkelijk beschikbaar gehad.
Om een goede actuele website te hebben is deze formatie minimaal noodzakelijk en daarvoor
stellen wij u ook voor om de beschikbare structurele formatie voor het beheer van de website te
verhogen van 0,5 naar 1 FTE.

Juridische zaken (0,5 FTE)
Bij de perspectiefnota van 2015 hebben wij tijdelijk een formatie-uitbreiding van 0,5 FTE gevraagd
voor juridische zaken. De afgelopen periode is gebleken dat deze uitbreiding meer dan gewenst is.
Bij projecten wordt nu in een vroegtijdig stadium juridische zaken ingeschakeld en daarnaast wordt
hard gewerkt om de juridische kwaliteit in zijn algemeenheid te verhogen. Zo is het contractbeheer
opgezet (en dient dat nu onderhouden te worden) wordt jaarlijks het mandaatstatuut ge-update,
worden er intern algemene juridische cursussen georganiseerd, etc. Wij vragen u dan ook om deze
tijdelijke uitbreiding van 0,5 FTE om te zetten in een structurele formatie.

Vergunningen (0,3 FTE)
Met de huidige formatie voor het afhandelen van APV-vergunningen (o.a. evenementen) merken
wij dat wij niet het niveau van dienstverlening kunnen bieden wat wij graag zouden willen bieden.
Hierdoor komt het voor dat aanvragers soms laat een uitspraak ontvangen op hun aanvraag. Om
hier een beter niveau van dienstverlening te kunnen bieden willen wij de bestaande formatie met
0,3 FTE uitbreiden.

Daarnaast willen wij onze dienstverlening aan de telefoon verder verbeteren. Wij hebben
geïnvesteerd in een nieuwe telefooncentrale, die in de loop van dit jaar in gebruik genomen gaat
wordenn. Wij krijgen dan o.a. betere sturingsinformatie. Daarnaast willen wij tijdelijk, t/m eind
2017, de formatie met 0,6 FTE uitbreiden. Er is dan altijd een dubbele bezetting aan de telefoon,
waardoor wij de telefonische bereikbaarheid willen verbeteren. Daarnaast is er dan ook meer ruimte
om ook de berichtgevingen op social media (op) te volgen. Deze formatie-uitbreiding willen wij in
2017 evalueren of die tot het gewenste effect heeft geleid. De kosten bedragen € 15.000,- in 2016
en € 30.000,- in 2017.
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Waar staat je gemeente 2015
De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk om regelmatig te toetsen wat onze inwoners
vinden van ons beleid en niveau van dienstverlening en hoe deze resultaten zich verhouden tot
vergelijkbare gemeenten. Dit onderzoek is in 2015 uitgevoerd en richt zich op de volgende thema’s:

• Woon- en leefklimaat;
• Relatie inwoner – gemeente;
• Gemeentelijke dienstverlening;
• Zorg en Welzijn.

De rapportage van het onderzoek wordt u gelijktijdig met de perspectiefnota aangeboden.

De uitslag van het onderzoek was voor ons reden om direct aan de slag te gaan met
verbetertrajecten. In het kort geven wij per thema de belangrijkste  ingezette trajecten weer.

Woon- en leefklimaat

• Invoering wijkteams openbare ruimte;
• Nieuwe aanpak bestrijding onkruid;
• Planmatig groenbeheer
• Burgerparticipatie in het groen
• Integrale gebiedsaanpak

Relatie inwoner-gemeente & Gemeentelijke dienstverlening

• Project “beter contact”
• Chapeau
• Toptaken website
• Mijn gemeente app
• What’s app communicatiekanaal
• Beheertool social media
• Identiteitstraject

Zorg en Welzijn

• Versterken integrale toegang vraagwijzer

De inhoudelijk toelichting op deze trajecten treft u in de afzonderlijke programma’s aan. Wij
vertrouwen erop dat deze inzet zal bijdrage aan een hogere waardering van onze inwoners.

Beheer openbare ruimte (actualisatie beheerplannen)
De  openbare ruimte levert een belangrijke bijdrage aan de woon-, werk- en leefomgeving. Het
besef dat de kwaliteit van de openbare ruimte goed moet zijn is de afgelopen jaren gegroeid. Uit de
burgerenquête "Waar staat je gemeente" kwam sterk naar voren dat onze bewoners veel waarde
hechten aan een kwalitatief hoogwaardige  openbare ruimte. Tevens kwam bij de inventarisatie
enge en onveilige plekken het belang van een veilige en goed onderhouden openbare ruimte
nadrukkelijk naar voren. Ook bij het opstellen van de Woonvisie, de visie op samenwerken en de
visie op recreatie gaven steakholders nadrukkelijk aan dat de openbare ruimte op orde moet zijn.
Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte kan ook op andere terreinen een positieve invloed
hebben.   
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Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en grip hierop te houden zijn de afgelopen
jaren diverse stappen ondernomen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de pilot met de wijkteams
die verantwoordelijk zijn voor de fysieke uitvoering van het onderhoud aan de openbare
ruimte. Hiermee zijn we gestart zijn in oktober 2015. Hiervan durven we nu al te stellen dat
ze succesvol zijn en daarom gaan we in 2016 deze werkwijze verder uitrollen over de gehele
gemeente. Een andere ontwikkeling waar we mee aan de slag zijn gegaan is een andere wijze
van onkruidbestrijding. Het besef dat we op een duurzame manier willen werken gaf hierbij de
doorslag. De ontwikkelingen om op een duurzame manier onkruid te bestrijden staan nog in de
kinderschoenen. Daarom zijn we hier gestart met een tweetal pilots. Vanuit de praktijk willen we
ervaren welke werkwijze het beste aanslaat om zo op termijn de beste keuzes te kunnen maken.

Naast de praktische kant is het ook belangrijk om vooruit te kijken. Hoe voeren we regie om de
kwaliteit van de openbare ruimte nu en in de toekomst te borgen. We beheren circa 360 km aan
wegen, we hebben 5.539 lantaarnpalen, 432 kunstwerken en 600.000m² openbaar groen. De
beheerplannen op het gebied van de wegen, kunstwerken, openbare verlichting en openbaar
groen zijn hierbij onmisbare instrumenten. Ook het beheer van water en riool moet hierbij in
ogenschouw worden genomen want ook de klimaatverandering dwingt ons om op een innovatieve
wijze te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte, in en boven de grond. Het doel van
beheerplannen is om duidelijke kaders te stellen. Kaders die duidelijkheid verschaffen over de
ambities, de arealen, de kwaliteit en de wijze van inzet van financiële middelen. Een integrale
aanpak is hierbij onontbeerlijk. De bedoeling hierbij is dat de geactualiseerde beheerplannen in juli
door de gemeenteraad worden vastgesteld.  

Ondanks het feit dat ons ambitieniveau met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte
hoger wordt gesteld leidt dit niet tot hogere kosten. Door een andere beheerstrategie ontstaat meer
financiële ruimte waardoor extra middelen beschikbaar komen voor een kwaliteitsinpuls die met
name gericht is op het openbaar groen. Bij het programma Beheer Openbare Ruimte wordt hier nog
verder op ingegaan. Uiteindelijk geeft de aangepaste beheerstrategie met betrekking tot het beheer
van de totale openbare ruimte een financieel voordeel van € 658.195,-.

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 anderhalf jaar verder
en krijgen wij meer en meer grip op de werkzaamheden die dit met zich meebrengt. Toch weten
wij nog niet zeker of wij alles geheel inzichtelijk voor ons is. Dit zorgt er voor dat wij voorzichtig
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zijn met de middelen die wij ontvangen om deze taken uit te voeren. Zoals landelijk al uitgebreid
beschreven, zijn er bij veel gemeenten middelen over op de nieuwe taken in het sociaal domein.
Ook in Steenbergen is dat het geval. Dit heeft u kunnen lezen in de jaarrekening 2015. M.b.t. de
middelen die over waren in 2015 (€ 570.000,-) stellen wij voor om deze in een reserve te storten.

In het raadsprogramma is opgenomen, dat de 3 decentralisaties in de begroting 2015 en 2016
budgettair neutraal worden opgenomen. Hiervoor is in de begroting 2015 en 2016 € 591.000,- als
extra uitgaven voor het sociaal domein opgenomen. In het raadsprogramma staat om vanaf de
begroting 2017 dit principe los te laten. Omdat er nog onzekerheden zijn, stellen wij u voor om in
de begroting 2017 een extra uitgavenpost op te nemen van € 200.000,- voor het sociaal domein.
Daarnaast hebben wij 1% (€ 68.500,-) voor prijsstijgingen opgenomen.
Onderstaand een totaaloverzicht sociaal domein zoals de bedragen nu in de perspectiefnota
2016-2020 zijn opgenomen. Boven in het schema ziet u de nieuwe taken die onder de reserve
vallen en daaronder de oude taken die niet onder de reserve vallen 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 6.469.800 6.307.000 6.311.700 6.311.700

Extra budget en prijscompensatie 268.500 268.500 268.500 268.500

Eigen aandeel tekort bijstandsuitkeringen 379.200 379.200 379.200 379.200

Participatiebudget (WSW/reïntegratie 3.080.300 2.912.900 2.783.600 2.653.800

Totaal uitgaven sociaal domein "nieuwe" taken 10.197.800 9.867.600 9.743.000 9.613.200

Inkomsten sociaal domein "nieuwe" taken

IU WMO en jeugd *(meicirc. 2016) 7.601.400 7.615.800 7.585.400 7.570.500

Participatiebudget 3.080.300 2.912.900 2.783.600 2.653.800

Totaal inkomsten sociaal domein "nieuwe" taken 10.681.700 10.528.700 10.369.000 10.224.300

Overschot sociaal domein "nieuwe" taken 483.900 661.100 626.000 611.100

Gemeentelijk aandeel tekort WVS 118.000 139.000 183.200 210.100

Uitvoeringskosten WMO/jeugd (Vraagwijzer) 487.100 487.100 487.100 487.100

WMO huishoudelijke zorg 1.648.900 1.648.900 1.648.900 1.648.900

WMO overige voorzieningen 656.500 656.500 656.500 656.500

WMO kleinschalig collectief vervoer 299.000 295.000 289.000 285.000

Totaal uitgaven bestaande taken sociaal domein 3.209.500 3.226.500 3.264.700 3.287.600

Integratieuitkering WMO 1.921.400 1.921.400 1.921.400 1.937.400

Eigen bijdrage WMO 478.000 478.000 478.000 478.000

Per saldo nadeel bestaande taken sociaal domein 810.100 827.100 865.300 872.200

Tekort uitgaven/inkomsten sociaal domein -326.200 -166.000 -239.300 -261.100

 



13Financieel overzicht

Financieel overzicht

Begroting 2016
Primitieve begroting
Bij het aanbieden van de begroting 2016 sloot de begroting met een positief saldo van € 10.500,-

Tot op heden zijn er 2 begrotingswijzigingen aangenomen (bouwloods carnavalsclubs en verlichting
atletiekbaan Diomedon) waardoor het positieve saldo met € 3.600,- is afgenomen.

Financiële mutaties perspectiefnota

Primitieve begroting

Begrotings wijzigingen

€ 10.500,-

- € 3.600,-

Saldo begroting bij perpsectiefnota € 6.900,-

Saldo mutaties lasten

Saldo mutaties baten

€ 312.300,-

€ 241.100,-

Saldo

Post onvoorzien

- € 64.300,-

€ 100.000,-

Saldo begroting na perspectiefnota € 35.700,-

De belangrijkste mutaties zijn:

lasten

• Toolbox brandveilig leven € 20.000,-
• Chapeau € 15.000,-
• Netto hogere bijdrage OMWB € 20.400,-
• Diverse eenmalige zaken recreatie € 31.000,-
• Aanleg parkeerplaatsen Hoogstraat Welberg € 20.600,-
• Lagere kapitaallasten vanwege doorschuiven kredieten - € 52.300,-
• ICT-kosten € 41.100,-
• Formatie I&A € 49.200,-
• Informatiebeveiliging € 48.000,-

baten

• algemene uitkering decembercirculaire € 170.500,-
• algemene uitkering meicirculaire € 54.600,-

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten
worden verantwoord.

Gezien het beperkte positieve saldo van de begroting 2016 na de perspectiefnota van € 35.700,-
zullen wij de resterende maanden van dit jaar terughoudend omgaan met activiteiten, welke extra
uitgaven dit jaar met zich meebrengen. Alleen wanneer de uitgaven echt noodzakelijk zijn, zullen de
activiteiten doorgaan.
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Begroting 2017 - 2020
Zoals in de inleiding is aangegeven hebben wij de 3 decentralisaties niet meer budgettair neutraal
opgenomen, is er een financieel voordeel vanwege de herziene beheerplannen openbare ruimte en
willen wij de formatie met 4,5 FTE structureel uitbreiden.
Volgens de richtlijnen van de provincie moet de begroting structureel sluitend zijn, hetgeen volgens
het verloop van de jaarschijven 2017-2020 het geval is.

Het verloop van de jaarschijven 2017- 2020:

 2017 2018 2019 2020 

Primitieve begroting

Begrotingswijzingen

- 13.000

- 5.700

271.000

- 5.700

402.800

- 5.700

402.800

- 5.700

Uitgangspositie perspectiefnota - 18.700 265.300 397.100 397.100

Mutaties investeringsstaten 2017-2020

Mutaties bezuinigingen 2014 -2018

Budget overschot 3 decentralisaties

Mutaties bestaand beleid

Mutaties nieuw beleid

-52.700

- 213.200

483.900

121.500

-667.100

- 97.900

- 273.200

661.100

155.000

-334.100

-119.000

-333.200

626.000

- 31.700

-341.800

- 150.800

-333.200

611.000

- 44.100

-354.500

Begrotingssaldo -346.300 376.200 197.400 125.500

Eenmalige uitgaven 369.000 10.000 0 0

Structureel Begrotingssaldo 22.700 366.200 197.400 125.500

De belangrijkste structurele mutaties voor 2017 zijn:

bestaand beleid

• Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer - € 57.500,-
• Bijdrage ISD - € 108.500,-
• Dekkingsplannen openbare ruimte € 540.700,-
• Algemene uitkering € 167.300,-
• OZB € 35.000,-
• ICT kosten - € 28.100,-
• Salariskosten - € 404.400,-

nieuw beleid

• Cultureel erfgoed - € 15.000,-
• Formatie-uitbreiding - € 270.000,-
• éénmalige uitgaven - € 369.000,-

Eénmalige uitgaven
In 2017 bedragen de eenmalige uitgaven € 369.000,- en in 2018 € 10.000,-. Eenmalige uitgaven
mogen met eenmalige inkomsten worden gedekt. Wij stellen dan ook voor om de eenmalige
uitgaven uit 2017 ten laste van de algemene reserve te brengen. Het begrote saldo van de
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algemene reserve op 1 januari 2017 is € 1.884.100,-. Daarnaast hebben wij nog een risicoreserve
van € 1.675.500,-.
Hieronder nog een overzicht van de eenmalige uitgaven 2017 en 2018:

• bijdrage OMWB € 17.300,-
• Chapeau € 15.000,-
• Ontwikkeling toptaken website € 8.150,-
• Cultuur promotie/Mondriaan en Dutch design € 20.000,-
• Sport- en beweegdeelname van inwoners € 10.000,-
• Brabantse Waldag € 25.000,-
• Programma Vesting Steenbergen € 15.000,- en € 10.000,- in 2018
• Diverse zaken recreatie € 27.500,-
• Impuls ontwikkeling Havenkom Dinteloord € 40.000,-
• Uitvoeringbudget RO-taken € 40.000,-
• Formatie ivm projecten € 121.000,-
• Formatie TIPP (0,6 FTE) € 30.000,-

Algemene uitkering
Op basis van de decembercirculaire van het gemeentefonds hebben wij de algemene uitkering
aangepast. Dit betrof met name een voordeel op basis van eenheden. Ook de meicirculaire hebben
wij nog verwerkt. Deze circulaire leverde in de eerste jaren nog een klein voordeel op, maar voor
2019 en 2020 een nadeel.
Er is een uitname uit het gemeentefonds gedaan voor de bekostiging van het opnemen van
statushouders in de gemeenten. De bedragen die de gemeenten hiervoor zullen ontvangen is op
basis van het werkelijk aantal statushouders dat zij huisvesten in hun gemeente. Het bedrag per
statushouder wat de gemeente gaat ontvangen is nog niet bekend. Zowel de kosten als de bijdrage
uit het gemeentefonds zijn nog niet in de perspectiefnota opgenomen.
Voor de jaren 2017 t/m 2020 kent de algemene uitkering een volgende verloop:

2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering
begroting 2016

19.713.100 19.883.700 20.021.200 20.021.200

Decembercirculaire

Meicirculaire

141.700

25.600

141.700

76.300

142.300

- 97.400

142.300

- 53.800

Algemene uitkering
perspectiefnota
2016-2020

19.880.400 20.101.700 20.066.100 20.109.700

Toename algemene
uitkering

167.300 218.000 44.900 88.500

Bezuinigingen 2014 - 2018
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014 - 2017 is ook een lijst met bezuinigingen
vastgesteld van in totaal € 1.605.800,-. Bij de perspectiefnota, begroting en jaarrekening wordt u
elke keer geïnformeerd over de voortgang van de bezuinigingen.

Bij de begroting 2016 hebben wij aangegeven, dat wij bij de perspectiefnota 2016-2020 een
integrale heroverweging zouden maken in hoeverre de nog niet gerealiseerde bezuinigingen nog
daadwerkelijk realiseerbaar zijn.

Hieronder volgt een totaaloverzicht en wordt nader ingegaan op de verschillen.
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2016 2017 2018 2019

Begroting 2016 € 1.253.500,- € 1.534.900,- € 1.595.400,- € 1.655.900,-

Perspectiefnota
2016-2020

€ 1.253.500,- € 1.321.700,-
€ 1.322.200,-

€ 1.322.700,-

Verschil € -,- - € 213.200,- - € 273.200,- - € 333.200,-

Op de volgende onderdelen heeft een afwijking voor de jaren 2017 tot en met 2019 ten opzichte
van de opgenomen bezuinigingen in de meerjarenbegroting 2016-2019 plaatsgevonden:

2017 2018 2019

Balie gemeentehuis - € 14.000,- - € 14.000,- - € 14.000,-

Exploitatie
buitensportaccommodaties

- € 29.600,- - € 89.600,- - € 149.600,-

Exploitatie zwembaden - € 69.600,- - € 69.600,- - € 69.600,-

Bedrijfsvoering - € 100.000,- - € 100.000,- - € 100.000,-

Balie gemeentehuis
Vanaf 2014 is de publieksbalie in het gemeentehuis op dinsdagochtend gesloten. Hierdoor heeft er
een bezuiniging op het uitbetalen van de overwerkvergoeding plaatsgevonden, die werd uitbetaald
om de bezetting op donderdagavond te realiseren. Een verdere bezuiniging zou gerealiseerd
moeten worden doordat er meer digitale producten worden afgenomen. In praktijk blijkt dit niet
realiseerbaar.

Exploitatie buitensportaccommodaties
In 2015 is het sportpark De Heen verkocht. Hierdoor is een bezuiniging van € 17.000,- gerealiseerd.
Daarnaast zijn in goed overleg met de buitensportverenigingen de kleedlokalen in 2016 aan hen
overgedragen. De bezuiniging die hierdoor kon worden gerealiseerd bedraagt € 60.761,-. De
totale bezuiniging op de buitensportaccommodties bedraagt € 77.761,-. Er resteert dan nog een
bezuinigingsopgave van € 162.200,-. Omdat het enerzijds niet haalbaar blijkt om de verenigingen
ook verantwoordelijk te maken van het onderhoud aan de sportvelden en het anderzijds een
risico groot is om het onderhoud op afstand van de gemeente onder te brengen, is in deze
perspectiefnota meegenomen dat het resterende bedrag van € 162.200,- niet behaald kan
worden. In verband met de verkoop van de kleedlokalen RKSV DIVO wordt voorgesteld om de
verkoopopbrengst ad € 126.000,- toe te voegen aan het onderhoudsfonds sportparken, waardoor de
jaarlijkse storting aan het onderhoudsfonds € 12.600,- lager is.

Exploitatie zwembaden
De totale bezuinigingsdoelstelling voor de gemeentelijke openluchtzwembaden bedraagt
€ 141.000,-. Voor 2016 dient hiervan een bedrag van € 71.400,- bezuinigd te worden. Op dit
moment is een bezuiniging van € 51.400,- al grotendeels gerealiseerd door een verhoging van
de tarieven en diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering van beide zwembaden. Door inzet van
vrijwilligers op de gemeentelijke zwembaden wordt in 2016 gestreefd om de resterende € 20.000,-
te behalen. Gezien de resultaten van onderzoek naar verdere bezuinigingsmogelijkheden blijkt het
niet haalbaar om de totale bezuinigingsdoelstelling van € 141.000,- te realiseren. Het niet behaalde
bedrag van € 69.600,- is eveneens bij deze perspectiefnota meegenomen.

Bedrijfsvoering
In de bezuinigingsopgave is een algemene bezuiniging opgenomen op de personeelsformatie van
€ 100.000,-. Zoals in de inleiding onder het kopje Raads- en collegeprogramma 2014-2018 al is
aangegeven is de formatie-omvang van de gemeente Steenbergen op dit moment al lager dan
bij gemiddeld bij gemeenten van gelijke omvang. Omdat er knelpunten worden ervaren vragen
wij bij deze perspectiefnota om de formatie-omvang met 4,5 FTE uit te breiden. Gezien deze
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gewenste formatie-uitbreiding is het natuurlijk niet logisch om nog een bezuinigen op de formatie
van € 100.000,- op te nemen.

In de perspectiefnota wordt per programma aangegeven welke bezuinigingen bij dat programma
horen en wat de stand van zaken is. In de bijlage is een totaaloverzicht van de bezuinigingen
opgenomen.

Uit het overzicht blijkt dat voor 2017 nog € 68.200,- bezuinigd moet worden.

De belangrijkste bezuinigingen voor 2017 zijn:

• Exploitatie buitensportaccommodaties: € 12.600,-
• Bezuiniging op subsidie bibliotheek: € 22.000,-
• Bedrijfsvoering € 21.300,-

Bij de programma's worden de bezuinigingen weergegeven en toegelicht.
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Programma Bestuur en veiligheid
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Jaarlijks wordt (na behoefte) een beeldvormend overleg tussen het college en de
dorpsraden georganiseerd

continu proces <>

Het organiseren van een laagdrempelige toegang tot collegeleden 2016-12 <>

Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm in combinatie
met identiteitsproject

2016-06 >

Opzetten van voorlichtingsprogramma’s “veiligheid” op scholen continu proces <>

Op basis van behoefte overleg met dorpsraden, toezichthouders, deskundigen en politie
over het thema veiligheid

continu proces <>

Opleiden en trainen regionale rampenteams,actualiseren rampenteams en regionale
samenwerking rampenteams

continu proces <>

Uitwerking toekomstvisie De Heen 2016-09 <>

Handhaving Sunclasspark 2016 <>

Nader onderzoek Sunclasspark 2016 <>

Handhavingsbeleidsplan 2016-2020 2016-12 <>

Samenwerking bedrijfsvoering, besluitvorming wel/niet oprichten GR 2016-06 <>

Ontwikkelingen kerncentrale Doel (motie januari 2016) 2016-02 V

Aanbieden gezonde frisdrank bij oordeelvormende+besluitvormende vergaderingen
gemeenteraad (motie februari 2016)

2016-03 V

Jaarverslag handhaving 2016-04 V

Uitvoeringsprogramma hanhaving 2016-12 <>

Pilot oprichting brede boa-pool 2016-09 <>

Plan van aanpak opvang vluchtelingen en statushouders incl.bijbouwen tenminste 100
sociale huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015)

2016-06 V

Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm in combinatie met identiteitsproject

Het identiteitsproject start binnenkort. Afronding voor de zomervakantie is daardoor niet realistisch. De planning van dit punt schuift
door naar september 2016.
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Bijstelling bestaand beleid

Huisvesting statushouders (€ 80.000,- N
éénmalig)
Op 31 maart 2016 ontving ons college het
verzoek van de Commissaris van de Koning
van de Provincie Noord-Brabant om in
subregionaal verband een plan van aanpak op
te stellen voor het realiseren van (nood)opvang
voor vluchtelingen in samenhang met de
huisvesting van statushouders. De afspraken
die in de subregio Brabantse Wal zijn gemaakt,
houden voor de gemeente Steenbergen in
dat wij 74 extra statushouders bovenop de
taakstelling vanuit het Rijk gaan huisvesten.
Daarmee komt het totaal aantal te huisvesten
statushouders voor dit jaar op 141. In het
Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom
is afgesproken dat het Rijk de kosten die
gemeenten maken voor statushouders zal
vergoeden op basis van nacalculatie. Een deel
van de bijzondere bijstand ten behoeve van
inrichtingskosten zal waarschijnlijk niet worden
vergoedt. Voor de huisvesting van deze 74
extra statushouders is een bedrag opgenomen
van € 80.000. Deze kosten worden gedekt
door de beschikbare ruimte binnen het sociaal
domein.

Wachtgeld wethouder
In verband met het tussentijds vertrek van
een wethouder dient het wachtgeld voor 2016
en 2017 nog in de begroting opgenomen te
worden. De kosten voor 2016 ad € 82.000,-
kunnen ten laste van de risicoreserve
worden gebracht en voor 2017 kunnen
de kosten ad € 89.300,- ten laste van de
reserve wachtgelden voormalige bestuurders
worden gebracht. Hiervoor dient de reserve
wachtgelden voormalig bestuurders voor
€ 89.300,- te worden aangevuld vanuit de
algemene reserve.
De voormalig wethouder wordt door een
reintegratiebedrijf begeleidt, om zo snel mogelijk
naar nieuw werk te komen.

Bijdrage veiligheidsregio (2017 € 13.700,- N,
2018 € 17.700,- N, 2019 € 21.900,- N, 2020
€ 45.900,- N)
De hogere bijdrage voor de gemeente voor de
jaren 2017 t/m 2020 is het gevolg van de loon-
en prijscompensatie. Voor de begroting zullen
de meest actuele ramingen worden verwerkt
in de gemeentelijke bijdrage. Dit verschil is te
verklaren omdat in de eerste verzending van de
stukken van het Algemeen Bestuur is gerekend

met de circulaire van het CPB van december
2015. In deze vergaderstukken is aangegeven
dat deze geüpdate worden naar de cijfers in de
circulaire van maart 2016.

Toolbox brandveilig leven (€ 20.000,- N 2016,
€ 10.000,- structureel)
Binnen het project "Brandveilig leven" wil de
gemeente, samen met haar burgers, werken
aan een brandveilige omgeving. Wij doen dit
samen met de gemeenten Bergen op Zoom,
Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht en
de brandweer. Hierbij wordt uitgegaan van de
kracht van de inwoners in de wijken en de al
bestaande initiatieven en structuren. Het betreft
hier een pilotproject voor West-Brabant.

Het project richt zich op het bevorderen van
de brandveiligheid in de onderstaande 3
aandachtsgebieden:
a. Zorgen voor minder brand.
b. Het voorkomen van slachtoffers.
c. Het beperken of voorkomen van schade.

Het is duidelijk dat er een onlosmakelijke
connectie bestaat tussen bovenstaande drie
aspecten. Om deze reden is het van groot
belang aan alle drie aspecten aandacht te
besteden zodat het risico zoveel mogelijk
beperkt kan worden. De gemeenten en de
brandweer faciliteren waar nodig om de
inwoners de juiste middelen aan te reiken,
zodat het onderwerp duurzaam belegd wordt
binnen de wijk en hiermee een vaste plek
verkrijgt binnen bestaande initiatieven.

Inhuur handhavingstraject Sunclass
Tegen de bewoning van zomerhuizen op het
Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer wordt
handhavend opgetreden, omdat deze in strijd
met het bestemmingsplan worden gebruikt.
In 2015 zijn geen controles op sunclass
uitgevoerd, omdat gewacht werd op de
zittingsdatum van de rechtbank voor het
behandelen van de beroepschriften tegen
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de opgelegde dwangsommen. Het bedrag
ad € 25.000,- was met de begroting 2015
toegevoegd aan de reserve eenmalige zaken
2015. Voor besteding in 2016 wordt dit bedrag
nu in de begroting opgenomen.

Inmiddels heeft de zitting bij de rechtbank
plaatsgevonden en is de uitspraak bekend. De
controles dienen geïntensiveerd te worden,
omdat er nu ook op permanente bewoning
gecontroleerd moet worden. De besluiten
of wel of geen sprake is van permanente
bewoning dienen binnen zes maanden na
datum uitspraak (27 mei 2016) genomen te
zijn, zodat de controles daartoe de komende
maanden uitgevoerd moeten worden. Of het
hiervoor gereserveerde bedrag van € 25.000,-
toereikend is, is op dit moment nog niet bekend.

Vorming brede boa-pool
Op 8 december 2015 is door de colleges van
Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en
Woensdrecht middels een bestuursopdracht
opdracht aan de ambtelijke organisatie
gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken
voor oprichting van een intergemeentelijke
samenwerking door middel van een brede
boa-pool op het werkterrein van de domein
I (openbare ruimte) en domein II (natuur en
milieu, fysieke leefomgeving en infrastructuur)
boa’s. Binnen deze boa-pool fungeert de
gemeente Bergen op Zoom als centrale boa-
leverancier en worden de boa’s ingezet in de
vier gemeenten, rekening houdend met de
lokale autonomie en couleur locale. Iedere
gemeente bepaalt hierbij jaarlijks zelf hoeveel
boa-capaciteit wordt afgenomen van de boa-
pool. Steenbergen heeft 1 fulltime boa die zal
worden gedetacheerd naar de boa-pool

Het specifieke horeca gerelateerde toezicht
wordt in de huidige situatie voor dezelfde
gemeenten uitgevoerd binnen de boa-pool
Drank- en Horecawet (DHW). Deze huidige
boa-pool DHW wordt geïntegreerd in de brede
boa-pool. De boa’s die dit specifieke horeca
toezicht uitoefenen worden ingehuurd en dit zal
ongewijzigd worden voortgezet.

De ambitie is om de brede boa-pool in
september 2016 operationeel te hebben in de
vorm van een pilot. Vooralsnog is de duur van
de pilot t/m december 2017 na een positieve
tussenevaluatie in december 2016. Tijdens
deze evaluatie zullen de uitgangspunten welke
genoemd staan in de bestuursopdracht, worden
geëvalueerd. Vanaf januari is een projectgroep,
met vertegenwoordiging vanuit alle vier

gemeenten, met de bestuursopdracht aan
de slag gegaan. De belangrijkste uitkomsten
en een concreet voorstel om te komen tot
daadwerkelijke realisatie van de boa-pool zijn,
na onderzoek, vastgelegd in een memo.

De samenwerkingsafspraken tussen de
gemeenten zijn daarnaast formeel opgesteld
in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
Tevens is er een Samenwerkingsconvenant
opgesteld om de toepassing van bevoegdheden
van de boa’s op het grondgebied van de
vier gemeenten juridisch te borgen. Alle vier
gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie
(Functioneel Parket en Arrondissementsparket
Zeeland-West-Brabant) hebben alle documenten
gecontroleerd en aangevuld. Alle stukken
zijn ter vaststelling voorgelegd aan de
basisteamdriehoek van 13 juni 2016 en worden
daarna ter vaststelling voorgelegd aan de
colleges van de vier gemeenten.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren

In voorgaande jaren zijn voor diverse
éénmalige zaken middelen beschikbaar gesteld.
Voor de dekking van de kosten van deze
éénmalige zaken zijn reserves gevormd. Per
31 december 2015 zijn een aantal zaken nog
niet of nog niet geheel uitgevoerd. Deze zaken,
waarvan verwacht wordt dat ze in 2016 worden
uitgevoerd, dienen nog op de begroting te
worden gebracht. Voor het programma Bestuur
en veiligheid betreft het de volgende zaak:
• Startkosten buurtpreventieteams € 5.000,-,

dekking reserve éénmalige zaken 2015
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Wat gaan we doen in 2017

Chapeau (€ 15.000,- N 2016 en 2017)

De gemeente streeft naar een krachtige en
vitale gemeente. Een gemeente waar je goed
kunt wonen, werken en leven. Een gemeente
vormen we samen met inwoners, ondernemers,
verenigingen en organisaties. Er zijn inwoners
en instellingen die zich op een lovenswaardige
wijze inzetten in de samenleving of een
uitzonderlijke prestatie leveren.  

We willen laten merken hoezeer alle inwoners
gewaardeerd worden, die zich vrijwillig
of beroepshalve inzetten ten bate van de
gemeenschap in alle zes de kernen. We vinden
het belangrijk dat deze mensen de waardering
krijgen die zij verdienen. Daarom willen we in
november 2016 een evenement organiseren in
de Gummaruskerk onder de noemer 'Chapeau!
Feest van trots, (h)erkenning en verbinding!'.
Met dit evenement wordt al het goede en moois
dat heel de gemeente Steenbergen en haar
inwoners te bieden hebben in de schijnwerpers
gezet. We hopen dat de waardering vanuit
heel de samenleving komt en de contacten
tussen de inwoners van de zes kernen worden
versterkt. Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-
Vossemeer, Kruisland, Welberg en De Heen
kennen allemaal hun eigen identiteit, maar
samen zijn we toch één.

Wie er een pluim op hun hoed krijgen, wordt de
komende periode nader bekeken. Te denken
valt o.a. aan vrijwilligers van verenigingen en
instellingen, mantelzorgers, medewerkers van
non profit-organisaties, maar bijvoorbeeld ook
talent- en succesvolle sporters en ondernemers
of werknemers van bedrijven komen hiervoor
in aanmerking. Zowel individueel als in
groepsverband.

Chapeau wordt een evenement waar jong
en oud, het maatschappelijk middenveld,
het bedrijfsleven, de zorginstellingen in
Steenbergen elkaar ontmoeten en speciale
prestaties in het zonnetje worden gezet. In dit
unieke evenement willen we aandacht schenken
aan al die prachtige en mooie mensen en
initiatieven die Steenbergen rijk is. Het is de
bedoeling om Chapeau! uit te laten groeien tot
een jaarlijks terugkerend evenement.

Uitvoering geven aan vastgesteld beleid

De afgelopen jaren zijn er vele plannen en
beleidsdocumenten vastgesteld. In 2017 worden
er geen nieuwe plannen ontwikkeld, maar zal
in het teken staan van de uitvoering van deze
plannen en beleidsnota's.
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Wat mag het kosten?

Programma Bestuur en Veiligheid 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -5.105.216 -5.075.781 -5.036.451 -5.038.494 -5.038.494

Begrotingswijzigingen 2016

Bijstelling bestaand beleid

Raad en ondersteuning -80.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

College van b&w en ondersteuning -82.000 -89.300

Brandweer en ghor -13.700 -17.700 -21.900 -45.900

Openbare orde en veiligheid -25.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Integrale handhaving -25.000

Mutaties reserves 112.000 89.300

Nieuw beleid

College van b&w en ondersteuning -15.000 -15.000

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -5.220.216 -5.117.481 -5.067.151 -5.073.394 -5.097.394

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2014-2018

invoering bezuiniging

Bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Exploitatie veiligheidshuis 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Op de bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis wordt m.i.v. 2014 € 2.000,- bespaard.
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Programma Dienstverlening
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS) 2016-12 <>

Het via mijn overheid/ persoonlijke internetpagina informatie aan burgers/bedrijven
beschikbaar stellen

2016-12 <>

Stimuleren van de afname van digitale producten door: <>

I. meer digitale producten aan te bieden; <>

II. Onderhouden van actuele website; continu proces <>

III. Een promotiecampagne dienstverlening; <>

IV. Opzetten van het ondernemersdossier. <>

Een klantvraaganalyse uitvoeren om de behoefte van de ondernemers
en burgers in beeld te brengen

2016-09 <>

Het project Beter Contact en daarvoor een plan van aanpak opstellen continu proces <>

Pilot private kwaliteitsborging continu proces <>

Gemeentelijke verordening op referendum 2016-11 <>

Bereiken adequaat uitvoeringsniveau Wet Bescherming Persoons-
gegevens (privacy)

2016-07 V

Bijstelling bestaand beleid

Huur applicaties burgerzaken (€ 8.000,- N
structureel)
Met het opstellen van de begroting 2016 was
in het kader van iburgerzaken geen rekening
gehouden met de aanschaf van de module
Tekstdata Integriteit. De kosten hiervoor
bedragen € 7.000,-. Verder zijn de kosten voor
GABA-GBA-V door de koppelingen met de
backoffice systemen gestegen ten opzichte
van vorig jaar. Als gevolg hiervan dient er een
bedrag van € 1.000,- bijgeraamd te worden.

Verkiezingen/Referendum Associatieverdrag
EU en Oekraïne (€ 18.000,-, N eenmalig)
In 2015 is naar aanleiding van een
burgerinitiatief een referendum afgedwongen
over de ratificatie door Nederland van
het Associatieverdrag EU en Oekraïne .
Dit referendum heeft op 6 april 2016
plaatsgevonden. Hiervoor is € 18.000,-
opgenomen. Voor deze kosten is éénmalig
€ 26.700,- toegevoegd aan de algemene
uitkering uit het gemeentefonds.

Onderhoudskosten KlantContactSysteem
(2017 e.v. € 8.900,- N structureel)
Wanneer de investering inzake het
KlantContactSysteem (KCS) dit jaar
gerealiseerd wordt, zal er jaarlijks een bedrag
voor onderhoud in rekening gebracht worden.

Op zijn vroegst zal dit pas in 2017 het geval
zijn. In de structurele onderhoudskosten van
€ 8.900,- is uitgegaan van de aanschaf van de
software inclusief de koppelingen.

Diverse kosten Omgevingsdienst Midden-
en West Brabant (2016 € 50.400,- N /
2017 € 17.300,- N incidenteel, € 10.700,- N
structureel)
Vanaf 2016 moeten we als gevolg van het
doorrekenen van een hoger tarief en het
doorrekenen van o.a. kosten van coördinatie
een hogere deelnemersbijdrage per jaar betalen
(in 2016 € 11.900,- en in 2017 € 10.700,-).
Incidenteel moeten we als gevolg van het
structurele tekort over deze jaren extra
bijdragen (2016 € 38.500,- en 2017 € 17.300,-).
In 2013 zijn aan de algemene uitkering
middelen toegevoegd voor de transitie regionale
uitvoeringsdiensten. De niet bestede middelen
zijn toegevoegd aan de reserve Nog te
besteden rijksbijdragen. Per 31 december 2015
resteert hiervan nog € 30.000,-. Dit bedrag kan
nu worden aangewend ter gedeeltelijke dekking
van het tekort van de OMWB.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren

In voorgaande jaren zijn voor diverse éénmalige
zaken middelen beschikbaar gesteld. Voor de
dekking van de kosten van deze éénmalige
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zaken zijn reserves gevormd of geschiedt
de dekking middels de reserve overheveling
budgetten. Per 31 december 2015 zijn een
aantal zaken nog niet of nog niet geheel
uitgevoerd. Deze zaken, waarvan verwacht
wordt dat ze in 2016 worden uitgevoerd, dienen
nog op de begroting te worden gebracht. Voor
het programma Dienstverlening betreft het de
volgende zaken:
• Gemeentelijke identiteit € 15.000,-, dekking

reserve overheveling budgetten
• Inhuur communicatie € 40.000,-, dekking

éénmalige zaken 2015

Wat gaan we doen in 2017

Ontwikkeling toptaken website (2017
€ 8.150,- N eenmalig / 2018 € 1.000,- N
structureel)

Het idee achter het toptaken-principe is dat
het grootste deel van de gebruikers naar de
website komt om een beperkt aantal taken
af te ronden. De belangrijkste of populairste
taken op een gemeentelijke website zijn goed
voor ongeveer tachtig procent van het bezoek
op de gemeentelijke website. 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 maar één tot vijf
procent van de aandacht. Veel voorkomende
taken op een gemeentelijke website, zo blijkt
uit onderzoek, zijn bijvoorbeeld informatie over
rijbewijs, identiteitskaart, afvalinzameling of het
aanvragen van een vergunning. De nieuwe
website van de gemeente Steenbergen wordt
zo ingericht, dat burgers deze taken zo snel
mogelijk kunnen afronden.

Communicatie (€ 5.000,- N structureel)

De vervaardiging van communicatiemiddelen
is niet altijd toe te schrijven aan een bepaald
project. Soms moeten er middelen ontwikkeld
worden voor corporate communicatie. Op dit
moment is er geen algemeen uitvoeringsbudget
voor communicatie opgenomen. Wij stellen
voor om hiervoor € 5.000,- per jaar in de
begroting op te nemen, zodat er budget
is voor het ontwikkelen van corporate
communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld
folders, corporate fotografie enz.

Beter contact

In het raadsprogramma is opgenomen dat
er een verandering in de grondhouding ten
aanzien van de dienstverlening plaats moet
vinden van “nee want” naar “ja mits”. Vragen
en verzoeken moeten kunnen rekenen op een
meewerkende en meedenkende gemeente, die
zijn afspraken nakomt.
Ook uit het in 2015 uitgevoerde onderzoek
“waar staat je gemeente” blijkt dat inwoners hier
waardering aan hechten en waaruit naar voren
komt dat er nog verbeteringen nodig zijn.
Om invulling te geven aan het raadsprogramma
en om de dienstverlening te optimaliseren
zijn we in 2015 gestart met het project Beter
Contact. Vanuit het project is het van belang om
de werkgroepen aan te sturen en te begeleiden
om ook de voortgang van het project in stand te
kunnen houden.
Binnen het project is er vanaf november
2015 een projectbegeleidster actief om
hiervoor zorg te dragen. Dit is een juiste keus
gebleken omdat er ook grote stappen worden
gemaakt. Voor de continuering van dit project
alsmede voor de uitvoering van de geplande
werkzaamheden waarbij accenten worden
gelegd op monitoring en sturing zal dit werk ook
in 2016 worden gecontinueerd.

Doelstelling Project Beter Contact
Het in beeld brengen van de prestaties van
de interne en externe dienstverlening van de
gehele gemeentelijke organisatie en waar nodig
deze te optimaliseren met als doel beter aan te
sluiten bij de eisen en wensen van de interne
en externe klanten.
 
Omschrijving
Het project behelst 3 blokken (Houding en
gedrag/Plan do Check Act/processen). In
2015 is er voor gekozen om met 4 onderdelen
te starten namelijk: kwaliteitshandvest,
vergunningen, bezwaren en meldingen/
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
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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 is men bezig, mede gelet op de
steeds verdergaande digitalisering, normen voor
te stellen voor de sociale media.
Werkgroep Vergunningen
Deze werkgroep heeft voor diverse
vergunningprocessen de informatie aan de
voorkant verbeterd (o.a. teksten website) om
het voor de klant zo helder mogelijk te maken
van wat van hen wordt verwacht. Voorts heeft
deze werkgroep een aantal processen in beeld
gebracht en waar het kon verbeteringen in
doorlooptijd aangebracht (omgevingsvergunning
onderdeel sloop/drank- en horecavergunning en
een evenementenvergunning)
Werkgroep meldingen
Als gevolg van diverse klachten over de
afhandeling dan wel het uitblijven van de
communicatie hierover heeft deze werkgroep
bezien waar verbeteringen nodig zijn en waar
deze kunnen worden aangebracht. Dit heeft er
toe geleid dat het huidige Melddesksysteem
gebruikersvriendelijker is gemaakt (minder
keuzemogelijkheden en betere uitleg over
afhandeling klachten na melding). Maar
er is ook verder gekeken naar mogelijke
verbeteringen voor zowel de inwoners als voor
de organisatie. Met de aanschaf van “mijn
gemeente App” zal de dienstverlening en het
contact nog verder worden geoptimaliseerd. De
verwachting is dat hiermee medio oktober “live”
wordt gegaan.
Via deze App kunnen inwoners meldingen
doorgeven en worden zij vervolgens op de
hoogte gehouden over de voortgang van hun
melding. Ook worden hierbij dubbele meldingen
voorkomen.
Werkgroep bezwaren
De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden omtrent (pre)mediation. Hiervoor
zijn gesprekken gevoerd met de medewerkers
die bezwaarschriften inhoudelijk behandelen,

zijn er ervaringen uitgewisseld met gemeenten
die al jaren geleden hiermede zijn gestart en
heeft er een enquête plaatsgevonden onder de
bezwaarden.
Aan de hand van de uitkomsten van dit
onderzoek willen we, om het aantal bezwaren
terug te dringen en daarmee het aantal
ontevreden inwoners, (pre) mediation gaan
inzetten. Zo’n 15 collega’s krijgen een training
tot mediator en zullen met deze kennis
bemiddelen en zorgen voor beter contact.

Vervolg Project Beter Contact
In het  komende jaar zal het project Beter
Contact een vervolg krijgen. Wij zullen daar
vooral de nadruk gaan leggen op sturing en
monitoring op de gestelde servicenormen.
Gedacht wordt hierbij o.a. aan het onderdeel
post, de meldingen en telefonie. Met de komst
van een nieuwe telefooncentrale zal er in
2017 nauwgezet gekeken worden naar de
telefonische bereikbaarheid van de totale
organisatie. Niet alleen voor de vragen van het
klantcontactcentrum maar ook voor de vragen
voor de back-office moet de bereikbaarheid
optimaal worden. Hier zal strikt op worden
gemonitord en waar nodig op worden bijgesteld.
Er zal aandacht besteed gaan worden aan de
klare taal. Het is dan ook de bedoeling dat
er een opfriscursus door het personeel wordt
gevolgd. Ook hier zal op de toepassing worden
gestuurd. De wereld verandert om ons heen en
wij moeten mee. Zeker in het digitale tijdperk.
Door het inzetten van het communicatiekanaal
Whats App stellen we een laagdrempelig kanaal
voor onze inwoners open.
Voorts gaan we onze website aanpakken door
met toptaken te gaan werken. De website wordt
eventueel uitgebreid met een chatfunctie.
Verder gaan we met het project verder op de
ingeslagen weg. Ideeën en initiatieven om de
dienstverlening te verberen worden omgezet
in acties en uitvoering. Hierbij worden de drie
blokken continue centraal gesteld.
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Wat mag het kosten?

Programma Dienstverlening 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -1.055.870 -1.070.016 -1.060.017 -1.100.434 -1.100.434

Begrotingswijzigingen 2016

Bijstelling bestaand beleid

Burgerzaken -28.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Dienstverlening -59.000 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100

Vergunningen -50.400 -28.000 -10.700 -10.700 -10.700

Mutaties reserves 85.000

Nieuw beleid

Dienstverlening -13.200 -6.000 -6.000 -6.000

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -1.108.270 -1.136.316 -1.101.817 -1.142.234 -1.142.234

Investeringen 2016

Investeringen

KlantContactSysteem (+ € 37.100,-)
Via een KlantContactSysteem (KCS) wordt informatie over transacties en procesverloop uit de backofficesystemen beschikbaar in
het KlantContactCentrum (KCC). In het KCS krijgt de KCC medewerker realtime één integraal beeld van al het klantcontact van
de gemeente. Reeds in 2014 is gestart met het KlantContactSysteem (KCS), maar door het ontbreken van procesbeschrijvingen
en bepaalde keuzes van de leverancier is dit project tijdelijk stilgelegd. Nu wordt dit project weer opgepakt en is er de intentie om
dit ook nog in 2016 aan te schaffen en in 2017 in gebruik te nemen. Naast het reeds beschikbare krediet van € 7.235,- dient het
investeringskrediet G-Rooster opgehoogd te worden met een bedrag van € 37.130,-.

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Sluiten een
dagdeel voor
kosteloze
huwelijken

1.500 3.200 3.200 3.200 3.200

In 2013 waren er 3 momenten op de maandag dat er kostenloze huwelijken gesloten konden worden. In 2014 is dit teruggebracht
naar het minimum van 2 momenten. Tevens wordt er nu een alternatief aangeboden om voor € 80,- een huwelijk af te sluiten. Er
worden 40 "alternatieve" kostenloze huwelijken geraamd.

Balie Gemeente huis 27.500 13.500 13.500 13.500 13.500

Vanaf 2014 is de publieksbalie in het gemeentehuis op dinsdagochtend gesloten. Hierdoor heeft er een bezuiniging op het
uitbetalen van de overwerkvergoeding plaatsgevonden, die werd uitbetaald om de bezetting op donderdagavond te realiseren. Een
verdere bezuiniging zou gerealiseerd moeten worden doordat er meer digitale producten worden afgenomen. In praktijk blijkt dit niet
realiseerbaar.

Benchmark/monitoring
dienstverlening

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Voor de benchmark dienstverlening was in de begroting 2013 € 10.000,- per jaar opgenomen. Dit budget wordt nu maar eens in de
2 jaar opgenomen.
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Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

leges rijbewijzen 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000

De leges voor het rijbewijs zijn verhoogd van € 32,- naar het landelijk maximum tarief dat ingevoerd is in 2014 van € 38,-. Hierdoor
is de opbrenst jaarlijks € 15.000,- hoger.
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Programma Sport en cultuur
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Het overleg met de verenigingen continueren om daarmee het beoogde doel ten
aanzien van de kostenreductie te bereiken

2016-06 V

Met de verenigingen onderzoeken op welke wijze het onderhoud in gezamenlijkheid
kan worden opgepakt.

2016-06 V

Uitvoeren onderzoek op afstand brengen welzijnsaccomodaties 2016-12 <>

Implementatie resultaten onderzoek 2016-12 <>

Begeleiden en monitoren 2016-12 <>

Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen. 2016-12 <>

Inventarisatie onderdelen sport-accomodatiebeleid en overleg betrokken partijen. 2016-12 <>

Opstellen sportbeleid- en sportaccommodatieplan 2016-12 <>

Implementatie sportbeleid- en sportaccommodatieplan 2016-12 <>

Monitoring 2016-12 <>

Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de
sportcoaches.

2016-04 >

Nulmeting sport-beweegdeelname en start overleg betrokken partijen 2016-12 <>

Opstellen planvorming en uitwerking 2016-12 <>

Voortgang en monitoring 2016-12 <>

Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld de
kerken

Plan van aanpak 2016-07 V

Doorgaan met cultuureducatie op scholen continu proces <>

Beoordelen subsidieaanvragen cultuureducatie continu proces <>

Opzetten van een Cultuurpromotiecampagne om meer mensen te interesseren voor
cultuur

2016 <>

Start overleg culturele veld en opzet promotiecampagne 2016-12 <>

Uitvoering promotiecampagne 2016-12 <>

Onderzoek vorming beheerstichting sport- en welzijnsactiviteiten (motie P2011/8) 2016-06 V

Evaluatie beheer 't Cromwiel 2016-06 V

Eindrapportage incl. uitwerkingsplan op afstand brengen gemeentelijke zwembaden 2016-03 V

Beheer Weet waar je woont continu proces <>

Huisvesting bouwclubs 2016-05 V

Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de sportcoaches.

Het opstellen van het Plan van aanpak vraagt meer tijd dan vooraf was ingeschat.Vooral voor de contacten met de verschillende
partijen is meer tijd nodig. Het zijn vooral vrijwilligers die in het sportvakgebied werkzaam zijn. De tijd die zij in kunnen zetten voor
de sport moeten wij respecteren. Dit brengt met zich mee dat het niet haalbaar blijkt om een voorstel over het Plan van aanpak in
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Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

juli aan de raad voor te leggen. Bijstelling van de termijn is dan ook noodzakelijk. Het Plan van aanpak zal in oktober 2016 aan de
raad voorgelegd kunnen worden.

Bijstelling bestaand beleid

Verkoop voormalige kantine/kleedlokalen
voormalig RKSV Divo (€ 12.600,- V
structureel)
Middels raadsmedeling d.d. 7 april 2016 is
het voornemen tot verkoop van de kantine/
kleedlokalen van voormalig RKSV Divo aan
u kenbaar gemaakt met de mogelijkheid
wensen en bedenkingen in te dienen. De
verkoopopbrengst van het gemeentelijk
eigendom zijnde de grond en kleedlokalen ad
€ 126.000,- dient nog in de begroting 2016
opgenomen te worden. Tevens dient de raad
nog een besluit te nemen met betrekking
tot de toevoeging van € 126.000,- aan het
onderhoudsfonds sportparken.

Extra afschrijving kleedaccommodaties
sportpark Molenkreek
In verband met de overdracht van de
kleedaccommodaties van sportpark Molenkreek
per 1 januari 2020 dient de extra afschrijving
van de boekwaarde ad € 70.200,- ten laste van
de dekkingsreserve sportpark Molenkreek nog
in de begroting opgenomen te worden.

Exploitatie buitensportaccommodaties (2017
€ 29.600,- N, 2018 € 89.600,- N, 2019 ev
€ 149.600,- N)
Op de buitensportaccommodaties lag een
bezuinigingstaakstelling van € 240.000,-.
Dit is 50% van de totale kosten voor deze
voorzieningen bij peildatum 2014. Verkoop
van het sportpark in De Heen heeft een
bezuiniging van € 17.000,- opgeleverd. Om
na te gaan welke mogelijkheden er lagen
om kosten te reduceren op de overige
buitensportaccommodaties is een intensief
traject gevolgd met vertegenwoordigers
van de buitensportverenigingen. Dit heeft
geleid tot de overdracht van de kleedgebouw
op de sportparken. Nadat in de eerste
helft van 2016 bijna alle verenigingen de
contracten voor het recht van opstal voor de
kleedgebouwen hebben ondertekend, zijn
zij juridisch eigenaar geworden en vanaf dat
moment verantwoordelijk voor deze gebouwen.
De bezuiniging die hierdoor kon worden
behaald bedraagt € 60.761,-. Als daar de
behaalde bezuiniging van het sportpark De
Heen bij wordt geteld komt de totaal behaalde
bezuiniging neer op een bedrag van € 77.761,-.

De taakstelling van € 240.000,- is daarmee
nog niet behaald. Er resteert een nog te
bezuinigen bedrag van € 162.200,-. Bij de
start van het bezuinigingstraject is gesteld dat
de verenigingen gezond moeten blijven. Het
doorvoeren van het restant van de bezuiniging
zou de verenigingen onder te grote druk
zetten met een reëel risico dat clubs hun
exploitatie niet meer rond krijgen en failliet
gaan. Daarnaast hebben de verenigingen
aangeven dat zij geen voorstander zijn van
overname van onderhoudstaken voor de velden
omdat zij geen deskundigheid hebben op dit
terrein. Voor de gemeente vertegenwoordigen
de sportvelden een aanzienlijk kapitaal. Het
is zaak daar verantwoord mee om te gaan en
op deskundige wijze onderhoud te verrichten.
Het overdragen van deze taken aan de
verenigingen vormt een te groot risico.

Om na te gaan welke spankracht de
verenigingen (nog) hebben heeft Adviesbureau
BMC hiernaar onderzoek gedaan bij de
betreffende buitensportverenigingen (voetbal,
atletiek en survival). De belangrijkste conclusies
uit dit onderzoek zijn:

- De buitensportverenigingen hebben
de eerdere bezuiniging (2014 verhoging
huurtarieven) opgevangen met het verrichten
van zelfwerkzaamheid. De gezondheid van
de verenigingen is echter niet bovenmatig
onder druk gezet. De contributies liggen lager
dan het landelijk gemiddelde en de clubs zijn
in staat om de huidige financiële lasten te
dragen en de taken rond het onderhoud van de
accommodatie uit te voeren. Wel is de druk op
het bestuur en vrijwilligers toegenomen.

- Het doorvoeren van de volledige
bezuinigingstaakstelling van € 162.200,-
zal de buitensport in Steenbergen duurder
maken dan in de gemeenten in de regio. De
verwachting is dat de financiële gezondheid
van de buitensportverenigingen, en dan
met name de voetbalverenigingen, onder
druk komt te staan. Drie verenigingen zien
daarbij de kosten de komende jaren stijgen
vanwege het ingroeien in de exploitatie van
het kunstgrasveld. De verwachting is dat de
verenigingen de stijgende kosten moeten
doorbelasten in de contributies. BMC verwacht
dat een stijging van de contributies van deze
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omvang tot een afname van leden zal leiden
waarmee de gezondheid van de clubs onder
grotere druk komt te staan.

Het niet behalen van de volledige
bezuinigingstaakstelling en de consequenties
over de komende jaren is in deze
perspectiefnota verwerkt.

Exploitatie zwembaden (structureel
€ 69.600 N)
De totale bezuinigingsdoelstelling voor de
gemeentelijke openluchtzwembaden bedraagt €
141.000,-. In 2016 wordt gestreefd om hiervan
een bedrag van € 71.400,- te besparen. Op dit
moment is een bezuiniging van € 51.400,- al
grotendeels gerealiseerd door een verhoging
van de tarieven en diverse wijzigingen in de
bedrijfsvoering van beide zwembaden. Door
inzet van vrijwilligers op de gemeentelijke
zwembaden streven we om de resterende
€ 20.000,- te behalen. In de voorgaande
jaren zijn de exploitatietekorten van de
zwembaden al aanzienlijk verminderd. Bedroeg
het tekort in 2005 nog zo’n € 577.000,- in
2015 is dit verlaagd tot € 358.000,-. Dit is
een verlaging van zo’n € 219.000,-. Echte
bezuinigingsmaatregelen zijn genomen door
o.a. het aanbrengen van badafdekking,
het realisatie van zonnecollectoren, meer
inzet vrijwilligers, het verhogen van alle
entreetarieven, de organisatie van extra
activiteiten om meer inkomsten te genereren en
kritische inzet van personeel.

Wanneer in 2016 het bedrag van € 71.400,-
bezuinigd wordt resteert er nog een bedrag van
€ 69.600,-. Onderstaand is toegelicht welke
mogelijkheden zijn onderzocht om ook dit
bedrag nog te bezuinigen.

- Samenwerking met Sport- en recreatiecentrum
De Knotwilg blijkt alleen exploitabel als
er nevenfuncties aan gekoppeld worden.
Nevenfuncties zijn naar idee van de
directie het realiseren van zorgwoningen en
seniorenwoningen rondom De Knotwilg. Er
bestaan echter nog geen concrete plannen
waardoor samenwerking niet tot haalbare
kansen en kostenbesparing leidt.

- Samenwerking met Sport- en
ontmoetingscentrum 't Cromwiel biedt
vooralsnog geen verantwoorde en realistische
kansen.

- De oprichting van een stichting bij zwembad
Aquadintel in Dinteloord betekent een positieve

inzet van de inwoners om daar waar mogelijk
kosten te besparen. De stichting verricht
onderhoudstaken, hand- en spandiensten en
organiseert activiteiten.

- Een aantal vrijwilligers is actief geweest
om te onderzoeken of de vorming van een
beheerstichting voor zwembad De Meermin
realistische mogelijkheden biedt om op de
kosten van het bad te besparen. Voor deze
stichtingsvorm is een conceptbegroting
opgesteld om te zien wat bespaard kan
worden. Op basis van de conceptbegroting zou
deze constructie zo’n € 11.000,- op kunnen
leveren. Daarbij moet opgemerkt worden dat de
conceptbegroting met een tekort van € 15.000,-
sluit. De gemeente zal dit tekort echter op
moeten hoesten. Bij een slechte zomer, zullen
de geraamde inkomsten niet behaald worden
en zal de gemeente ook dit deel op moeten
brengen. Het vormen van een stichting in relatie
tot het te besparen bedrag brengt te grote
risico's met zich mee om verantwoord te zijn.

Geconcludeerd kan worden dat het helemaal
behalen van de bezuinigingstaakstelling niet
haalbaar blijkt. De zwembaden betekenen
belangrijke voorzieningen voor de inwoners
van Steenbergen. Gezien de besparingen
die de afgelopen jaren al zijn doorgevoerd
is het niet verantwoord om hierin nog verder
te gaan. De kwaliteit en de veiligheid van de
zwembaden komen dan in gevaar wat geen
wenselijk scenario is.

Energiekosten sporthal De Buitelstee
(€ 9.300,- N structureel)
Met de exploitant is overeengekomen dat een
vergoeding wordt verstrekt ten behoeve van
het schoolgebruik. De vergoeding betreft 40%
van het jaarverbruik. Deze vergoeding dient nog
geraamd te worden.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren
In voorgaande jaren zijn voor diverse éénmalige
zaken middelen beschikbaar gesteld. Voor de
dekking van de kosten van deze éénmalige
zaken zijn reserves gevormd of geschiedt
de dekking middels de reserve overheveling
budgetten. Per 31 december 2015 zijn een
aantal zaken nog niet of nog niet geheel
uitgevoerd. Deze zaken, waarvan verwacht
wordt dat ze in 2016 worden uitgevoerd, dienen
nog op de begroting te worden gebracht. Voor
het programma Sport en cultuur betreft het de
volgende zaken:
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• Onderzoek vorming stichting sport- en
welzijnsaccommodaties € 5.000,-, dekking
éénmalilge zaken 2015

• Inzet combinatiefunctionarissen € 17.500,-,
dekking reserve nog te besteden
rijksbijdragen

Wat gaan we doen in 2017

Programma Kunst & Cultuurplatform

In de gemeente Steenbergen is een kunst-
en cultuurplatform actief dat bestaat uit
personen vanuit het culturele verenigingsleven.
Het platform zet zich o.a. in voor het
versterken van de sociale samenhang door het
stimuleren, verrijken en faciliteren van kunst-
en cultuuruitingen in de samenleving. Kunst
en cultuur verbindt, biedt plezier en draagt
bij aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Kunst en cultuur biedt ruimte
voor het individu om zich te ontplooien en
gezamenlijke kunstbeoefening brengt contact
tussen inwoners tot stand en versterkt daarmee
de sociale cohesie in een buurt, kern of de
gemeente. In 2017 wordt samen met het kunst-
en cultuurplatform ingezet op het versterken
van de sociale samenhang doormiddel van de
volgende activiteiten:

• Continueren van het project “Kunst in de
Binnenstad”. Bij dit project worden de
etalages van leegstaande winkelpanden in
het centrum van Steenbergen gebruikt als
expositieruimte voor kunstuitingen en worden
drie van de twaalf in het centrum aanwezige
banieren ingezet voor het exposeren van
kunst.

• Het stimuleren van kunstenaars en culturele
organisaties om activiteiten te organiseren
(bijvoorbeeld exposities, kunstroutes, e.d.)

• Het organiseren van openbaar toegankelijke
workshops, in samenwerking met culturele
verenigingen en het RPS en/of de
winkeliersvereniging

• Organiseren van een grootschalig cultureel
evenement voor alle inwoners van de
gemeente, waarbij een samenwerking wordt
gezocht met de verschillende disciplines
vanuit het culturele veld (muziek, dans,
theater, kunst, e.d.)

Uitwerking Plan Stimulering sport- en
beweegdeelname van inwoners via inzet
sportcoaches (€ 10.000,- N eenmalig)

In 2016 wordt het Plan opgesteld om via
inzet van de sportcoaches het sporten en
bewegen van inwoners te stimuleren. In het
najaar wordt hier voor de jeugd al een aanzet
voor gedaan om hen op een aantrekkelijke
en aanvullende manier warm te maken voor
sport. Dit gebeurt via het samenbrengen
van aanbod en het ontsluiten daarvan door
middel van Sjors Sportief. Dit is een initiatief
waarbij een wervend schoolsportboekje wordt
uitgegeven waarin allerlei sport georiënteerde
kennismakingscursussen staan.
Dit instrument maakt het mogelijk dat iedere
vereniging/instelling zich kan aanmelden om
een sportaanbod te doen. Op die manier
worden ook sporten aangeboden waaraan de
jeugd op dit moment in Steenbergen niet kan
deelnemen. De culturele tegenhanger is “Sjors
Creatief”. Vanuit economisch oogpunt is het
raadzaam om Sjors Sportief te koppelen aan
Sjors Creatief.
In het op te stellen Plan wordt uiteraard, naast
Sjors Sportief, breed ingestoken op andere
mogelijkheden om inwoners te stimuleren tot
sport en bewegen.  2017 staat in het teken
van de uitwerking van het in 2016 opgestelde
Plan. Hoewel dit Plan nog opgesteld moet
worden is het wel belangrijk om een vervolg te
geven aan de aanzet die voor Sjors Sportief (en
Sjors Creatief) in 2016 is gedaan en daarvoor
dan ook de benodigde middelen op te nemen.
Tevens zijn middelen geraamd voor huur van
sportruimten om stimuleringsactiviteiten uit te
voeren.

Cultureel erfgoed (€ 15.000,- N structureel)

In 2010 is door de raad de Nota Cultureel
Erfgoed vastgesteld. In deze nota is de
visie aangaande het culturele erfgoed van
de gemeente Steenbergen beschreven. In
het kader van de uitwerking van de nota
is de afgelopen jaren gewerkt aan een
inventarisatie, in de vorm van een erfgoedkaart.
De inventarisatie geeft inzicht in het binnen de
gemeentegrenzen aanwezige en te verwachten
materiële erfgoed. Samen met enkele
wetswijzigingen biedt de reeds uitgevoerde
inventarisatie een belangrijke basis voor een
nieuwe nota die ingaat op:
• de plaats die het materieel erfgoed inneemt
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• het gewenste beschermingsniveau van het
erfgoed

• de inzet op die bescherming
• de rolverdeling van de verschillende partijen,

waaronder die van de gemeente
• een actualisatie van het

uitvoeringsprogramma Cultureel erfgoed
2017-2020

Afhankelijk van de actualisatie en de hierin te
maken beleidskeuzes zijn uren en/middelen
nodig voor het uitvoeringsprogramma. Naar
verwachting zal de rode draad van het
uitvoeringsprogramma worden gevormd door
inzet op het behouden van de Steenbergse
identiteit en daar waar mogelijk te versterken.
Het beter beleefbaar en zichtbaar maken
van het ons erfgoed is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Gezien het belang van het
creëren van draagvlak voor het erfgoed zal
voor de uitvoering van het programma een
samenwerking nodig zijn met de historische
platformen, zoals de heemkundekringen, de
Stichting Stadsarcheologie en de Musea.

Versterken culturele leven en behoud
voorzieningen (€ 20.000,- N eenmalig)

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 locale cultuur en historie
- het zo veel mogelijk behouden van de
culturele voorzieningen
- het versterken van de sociale samenhang
Door middel van een cultuurpromotiecampagne
wordt ingezet op de realisatie van deze
doelstellingen.
Het proces kan alleen maar slagen als het
culturele veld hierbij wordt betrokken, omdat
veel culturele initiatieven ontstaan vanuit de
eigen kracht van de inwoners, verenigingen
en stichtingen. De gemeente heeft hierbij een
faciliterende rol. In 2017 wordt gestart met
de uitvoering van de campagne waarvoor in
2016 het plan van aanpak wordt opgesteld.
Afhankelijk van de in het plan van aanpak
op te nemen activiteiten en acties zijn uren
en/middelen nodig voor de uitvoer van de
campagne. Uitgangspunt is om hierbij als
gemeente met name een faciliterende rol
op te pakken. Hierbij kan gedacht worden
aan bijvoorbeeld het samenbrengen van het
bestaande aanbod en het ontsluiten daarvan.
Een mogelijkheid voor het ontsluiten is om aan

te haken bij “Sjors Creatief”. Dit is een initiatief
waarbij een wervend schoolcultuurboekje wordt
uitgegeven waarin allerlei cultuur georiënteerde
kennismakingscursussen worden aangeboden.
Het aanbod is daarnaast ook te vinden via een
website. De sportieve tegenhanger is “Sjors
sportief” waarbij het aanbod op het gebied van
sport wordt ontsloten.
Verder kan gedacht worden aan het
stimuleren van het culturele veld om deel
te nemen aan culturele evenementen zoals
de landelijke campagne  ‘iktoon’, waarbij
(amateur)kunstenaars en cultuurparticipatie
centraal staan. De locale kunst- en
cultuurinstellingen wordt hiermee een podium
geboden om zich te presenteren aan de
jongeren.
 
Mondriaan en Dutch Design
Voor het jaar 2017 staan vanuit het regionale
programma cultuurtoerisme, Mondriaan en
Dutch Design centraal. Met de inzet op deze
thema’s is het mogelijk om onder andere
de sociale samenhang in onze gemeente te
versterken. Dit is tevens een doelstelling vanuit
het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.
Concrete producten en activiteiten worden
uitgewerkt in overleg met de Regio West-
Brabant waarbij de expliciete samenwerking
wordt gezocht met de Brabantse Wal
gemeenten daar waar mogelijk. Voor wat betreft
de ontwikkeling van producten en activiteiten
kan gedacht worden aan o.a. thema-exposities,
wandel- fietsroutes en  het in beeld brengen
bijzondere locaties. Inzet op Mondriaan en
Dutch Design draagt naast het versterken van
de sociale samenhang ook bij aan het recreatief
toeristische programma en verbindt daarmee de
disciplines cultuur en toerisme.

Cultuureducatie op scholen

Cultuureducatie is van wezenlijk belang om
ieder kind een basis voor een inspirerend
en betekenisvol leven te bieden. Dit is ook
een belangrijke ambitie vanuit de Kunst- en
Cultuurnota 2014-2017. Kunst en cultuur biedt
het individuele kind een verruimde blik en
creatieve vaardigheden om in te spelen op
veranderingen. Dit zijn belangrijke vaardigheden
die ontwikkelingskansen voor jeugd
verscherpen. De plek bij uitstek om zoveel
mogelijk kinderen in aanraking te brengen met
cultuur is het basisonderwijs. Cultuureducatie op
scholen wordt gestimuleerd conform het beleid,
middels een subsidieregeling. 2017 staan in het
teken van de uitvoering van de regeling.
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De bibliotheek

De eerder ingezette bezuinigingsopgaaf
moet in 2017 gerealiseerd zijn. Gezien de
bezuinigingen, de gewijzigde wetgeving
met betrekking tot het stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen en de veranderende
behoeftevraag van de gebruikers wordt in 2017
ingezet op een herijking van de regionale visie
op het Bibliotheekbeleid voor de middellange
termijn. De uitgangspunten voor de herijking
worden bepaald in 2016. Tevens worden in
2016 ook de eerste stappen gezet in het
realisatieproces. In 2017 volgt de praktische
uitwerking. De drie Brabantse Wal gemeenten
zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de
Basisbibliotheek Het Markiezaat. Daarom wordt
de expliciete samenwerking gezocht bij de
herijking van het bibliotheekbeleid met een
lokale uitwerking per gemeente. De vaststelling
van de herijking en de hieraan gekoppelde
locale uitwerking staat gepland voor september
2017.
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Wat mag het kosten?

Programma Sport en Cultuur 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -2.167.331 -2.020.443 -1.938.749 -1.860.735 -1.860.735

Begrotingswijzigingen 2016 -725 -725 -725 -725 -725

Saldo na wijziging -2.168.056 -2.021.168 -1.939.474 -1.861.460 -1.861.460

Bijstelling bestaand beleid

Sportparken -92.700 -29.600 -89.600 -149.600 -149.600

Zwembaden -69.600 -69.600 -69.600 -69.600

Binnensportaccommodaties -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300

Openbaar bilbliotheekwerk 900

Mutaties reserves 92.700

Nieuw beleid

Sportparken -10.000

Kunst en cultuur -20.000

Monumenten en archeologie -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -2.176.456 -2.174.668 -2.122.974 -2.104.960 -2.104.960

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Kostendekkende exploitatie
buitensportaccommodaties

240.000 77.800 90.400 90.400 90.400

In 2015 is het sportpark De Heen verkocht. Hierdoor is een bezuiniging van € 17.000,- gerealiseerd. Daarnaast zijn in goed
overleg met de buitensportverenigingen de kleedlokalen in 2016 aan hen overgedragen. De bezuiniging die hierdoor kon worden
gerealiseerd bedraagt € 60.761,-. De totale bezuiniging op de buitensportaccommodties bedraagt € 77.761,-. Er resteert dan nog
een bezuinigingsopgave van € 162.239,-. Omdat het enerzijds niet haalbaar blijkt om de verenigingen ook verantwoordelijk te
maken van het onderhoud aan de sportvelden en het anderzijds een risico groot is om het onderhoud op afstand van de gemeente
onder te brengen, is in deze perspectiefnota meegenomen dat het resterende bedrag van € 162.239,- niet behaald kan worden. In
verband met de verkoop van de kleedlokalen RKSV DIVO wordt voorgesteld om de verkoopopbrengst ad € 126.000,- toe te voegen
aan het onderhoudsfonds sportparken, waardoor de jaarlijkse storting aan het onderhoudsfonds € 12.600,- lager is.

Exploitaite Zwembaden 141.000 71.400 71.400 71.400 71.400

De totale bezuinigingsdoelstelling voor de gemeentelijke openluchtzwembaden bedraagt € 141.000,-. Voor 2016 dient hiervan een
bedrag van € 71.400,- bezuinigd te worden. Op dit moment is een bezuiniging van € 51.400,- al grotendeels gerealiseerd door een
verhoging van de tarieven en diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering van beide zwembaden. Door inzet van vrijwilligers op de
gemeentelijke zwembaden wordt in 2016 gestreefd om de resterende € 20.000,- te behalen. Gezien de resultaten van onderzoek
naar verdere bezuinigingsmogelijkheden blijkt het niet haalbaar om de totale bezuinigingsdoelstelling van € 141.000,- te realiseren.
Het niet behaalde bedrag van € 69.600,- is eveneens bij deze perspectiefnota meegenomen.

Kostendekkende verhuur
binnensportaccommodaties

60.000 56.400 60.000 60.000 60.000

Bij sporthal De Buitelstee is met ingang van 2014 een bezuiniging gerealiseerd van € 25.000,- per jaar. In 2014 is op de exploitatie
van sporthal 't Cromwiel € 21.375,- bezuinigd. Naast deze bezuiniging ontvangt de gemeente vanaf 2015 de huur die de nieuwe
exploitant, zijnde € 10.000,- betaald. Totale bezuiniging in 2016 is € 31.375,- + € 25.000,- = € 56.375,-.
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Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

Huurverhoging 't Cromwiel 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Door de nieuwe exploitatieopzet is vanaf 2015 de bezuiniging behaald.

Bezuiniging subsidie bibliotheek 100.000 78.000 100.000 100.000 100.000

Dit betreft een algemene bezuinging van € 100.000,- op de exploitatie van de bibliotheek.
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Programma WMO en Jeugd
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Onderzoeken op welke wijze vrijwilligers en mantelzorgondersteuning kan
worden gestimuleerd

2016-03 V

Opzetten en uitvoeren onderzoek 2016-12 <>

Aanbevelingen omzetten in acties 2016-12 <>

Aciviteiten evalueren en bijstellen 2016-12 <>

Inwoners, instellingen en andere geïnteresseerden uitnodigen om op een
vernieuwende wijze de uitgangspunten van de transities tot zijn recht te laten komen

2016-11 <>

Opstellen van een kadernota om stimuleringssubsidies te verstrekken om de
samenwerking tussen ondernemers, particulieren en (welzijns)instellingen te
vergroten.

2016-11 <>

Onderzoek naar laaggeletterdheid 2016-12 <>

Begeleiden onderzoek en resultaat aan de raad voorleggen 2016-12 <>

Opstellen beleidsplan jeugd 2016-09 X

Transformatie Jeugd en WMO continu proces <>

Vraagwijzer Steenbergen door te ontwikkelen zodat dit loket als integrale toegang
voor de transities gebruikt kan worden.

continu proces <>

Samenhang in Welzijnswerk 2016-11 <>

Ontwikkelen algemene voorzieningen WMO continu proces <>

Overleg met de gemeenten op de Brabantse Wal en indien nodig aanpassen
verordening

continu proces <>

Uitvoeren leerlingenvervoer en signaleren van problemen daaromtrent continu proces <>

Middels regionaal overleg de beschikbaarheid van het busvervoer op peil houden. continu proces <>

Continuering van de ondersteuning voor het project Veilig Honk continu proces <>

Onderzoeken hoe wij de afstemming tussen vraag en aanbod van
stageplaatsen van lokale ondernemers en het onderwijs kunnen verbeteren

2016-09 <>

De mogelijkheid met de schoolbesturen bespreken voor een instroompunt
zodat de eerste 3 jaar HAVO in Steenbergen gevolgd kan worden

2016-09 V

Evaluatie Brede school 2016-12 <>

Dementievriendelijke gemeente continu proces <>

Nota volksgezondheid 2017-2020 2016-12 X

Opstellen beleidsplan jeugd

Er zal per september geen nieuw jeugdbeleid worden opgeleverd. Vanwege de ontwikkelingen op het sociaal domein en in de
samenwerking op de Brabantse Wal wordt er in 2017 een nota sociaal domein opgeleverd, waar het jeugdbeleid onderdeel
vanuit maakt. Op dit moment wordt er wel een uitgebreide inventarisatie gedaan over wat men belangrijk vindt voor de jeugd in
Steenbergen. Deze inventarisatie wordt wel in september opgeleverd.

Nota volksgezondheid 2017-2020
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Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Op basis van een aantal recente ontwikkelingen hebben wij u voorgesteld de looptijd van de nota Wmo-volksgezondheid 2013-2016
met één jaar te verlengen. Concreet betekent dit dat wij de nieuwe nota volksgezondheid eerst in 2017 aan u zullen voorleggen.

Bijstelling bestaand beleid

Ouderenwerk/subsidiëring plusbus (€ 6.000,-,
N eenmalig)
Voor het project "Vooruit met de plusbus
Steenbergen" is door de provincie Noord-
Brabant op basis van de subsidieregeling
verkeer en vervoer Noord-Brabant 2013 een
subsidie toegekend van totaal € 30.000,-.
Hiervan is € 24.000,- als voorschot ontvangen.
Dit bedrag wordt als subsidie beschikbaar
gesteld aan de Stichting Welzijn voor Ouderen
die in de gemeente Steenbergen de plusbus
exploiteert. In 2016 is een bijdrage van
€ 12.000,- verstrekt, waartegenover een
bedrag van € 6.000,- aan provinciale subsidie
(€ 18.000,- is reeds verantwoord in voorgaande
jaren) staat.

Ouderenwerk/subsidiëring dienstenloket
De Stichting Welzijn Ouderenwerk
Steenbergen voert sinds een aantal jaren de
boodschappendienst uit voor de inwoners
van de gemeente Steenbergen. De focus
hierbij ligt op de doelgroep ouderen. De
boodschappendienst aanbieden als algemene
voorziening, betekent een afname van
het beroep op de professionele zorg. De
boodschappendienst wordt ondergebracht in
het dienstenloket van de Stichting, die duidelijk
in een behoefte voorziet. Voor de voortzetting
van het dienstenloket dient een extra subsidie
verstrekt te worden van € 18.170,-. Deze extra
subsidie wordt gedekt door verlaging van het
budget huishoudelijke ondersteuning/zorg in
natura.

Kleinschalig Collectief Vervoer (2016 €
66.714,- N, 2017 € 57.547,- N, 2018 € 48.240,-
N, 2019 € 35.675,- N, 2020 € 31.675,- N)
De hogere lasten ten behoeve van de
gemeentelijke bijdrage aan het Kleinschalig
Collectief Vervoer (KCV) heeft een tweetal
oorzaken. Enerzijds zijn de geprognosticeerde
aantallen voor de ritten vanaf 2016 naar boven
bijgesteld. Waar in de begroting 2016 nog uit
werd gegaan van 13.600 ritten, wordt voor
2016 nu uitgegaan van 17.000 ritten. Anderzijds
wordt de hogere bijdrage veroorzaakt doordat
de OV-samenwerkingsbijdrage vanuit de
provincie Noord-Brabant met ingang van 2016
komt te vervallen. Deze demping van de
vervoersnota’s was nog wel verwerkt in de

begroting 2016. Met de eindafrekening 2015
is er door de RWB een bedrag uitgekeerd
met het advies om hiermee de hogere kosten,
als gevolg van het vervallen van de OV-
samenwerkingsbijdrage, voor de jaren 2016
t/m 2018 op te vangen. Op advies van onze
accountant is besloten om deze eenmalige
uitkering ad € 44.078,- in 2015 ten gunste
van het resultaat te brengen. De extra kosten
in 2016 komen ten laste van de aanwezige
budgetruimte binnen het sociaal domein.

Dekking sociaal domein Investering ICT
tbv WMO en Jeugd (2017 € 5.500,- V,vanaf
2018 € 11.000,- V structureel)
De lasten van de investering ICT ten behoeve
van WMO en Jeugd voor 2017 € 5.500,- en
structureel € 11.000,- kunnen ten laste worden
gebracht van de integratie uitkering sociaal
domein.

Dekking sociaal domein (2017 € 483.900,- V,
2018 € 661.100,- V, 2019 € 626.000,- V, 2020
€ 611.000,- V)
Zoals in de inleiding is aangegeven hebben
wij de 3 decentralisaties niet meer budgettair
neutraal opgenomen, maar hebben we een
deel ter dekking van overige kosten uit het
sociaal domein meegenomen. Naast de reeds
in voorgaande jaren gereserveerde middelen
blijft structureel een bedrag van € 268.000,-
beschikbaar voor dekking van mogelijke
toename van de kosten.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren
In voorgaande jaren zijn voor diverse éénmalige
zaken middelen beschikbaar gesteld. Voor de
dekking van de kosten van deze éénmalige
zaken zijn reserves gevormd of geschiedt
de dekking middels de reserve overheveling
budgetten. Per 31 december 2015 zijn een
aantal zaken nog niet of nog niet geheel
uitgevoerd. Deze zaken, waarvan verwacht
wordt dat ze in 2016 worden uitgevoerd, dienen
nog op de begroting te worden gebracht. Voor
het programma WMO en Jeugd betreft het de
volgende zaak:
• Middelen ten behoeve van statushouders

€ 14.000,-, dekking reserve overheveling
budgetten
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Wat gaan we doen in 2017

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.
 

Evaluatie Brede scholen

In 2010 hebben we een nota Brede Scholen
2010-2015 opgesteld om ervoor te zorgen dat
er in iedere kern een brede school (als concept)
ontwikkeld werd om kinderen in staat te stellen
tot betere onderwijsprestaties en als gevolg
daarvan een betere positie op de arbeidsmarkt
te bereiken. Ook de wens van leefbaarheid
in de kernen en het versterken van de burger
in zijn zelfredzaamheid (eigen kracht) is een
gewenst effect. We evalueren de stand van
zaken.

Aanbesteding 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 kracht is).

Implementatie ICT systeem WMO en Jeugd
(investering 2017 € 55.000,-)

Op dit moment werken we met een systeem
dat niet aan onze eisen en wensen voldoet.
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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 beleidsinformatie gaat zitten.
De noodzaak bestaat daarom om over te
stappen op een nieuw ICT systeem.

Voorschoolse voorziening peuters (2016
€ 12.700,- N, 2017 € 25.400,-N, 2018
€ 38.100,-N, 2019 € 50.800,- N, 2020
€ 63.500,- N)

Het kabinet stelt vanaf 2016 extra middelen
beschikbaar voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van de peuterspeelzalen.
Het Rijk en de VNG onderschrijven dat goede
voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen en aan een goede
start voor kinderen op de basisschool.

Het is belangrijk dat peuters de mogelijkheid
hebben om naar een voorschoolse voorziening
te gaan. Het Rijk stelt vanaf 2016 structureel
extra middelen beschikbaar met als doel dat
alle peuters gebruik kunnen maken van een
voorschoolse voorziening. Gemeenten moeten
zich inspannen voor een optimaal bereik van
alle peuters door ouders te stimuleren hun
peuter in te schrijven voor een voorschoolse
voorziening. De extra middelen geven
gemeenten de vrijheid voor maatwerk dat past
bij de lokale situatie. De gemeente Steenbergen
ontvangt in 2016 extra middelen ter hoogte van
€ 12.703,- oplopend naar € 76.220,- in 2021.

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 script aanpak 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.
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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.

Extra inzet jongerenwerk

We willen het jongerenwerk een belangrijkere
rol geven in de wijk om nog meer preventief
bezig te kunnen zijn en meer jongeren te
bereiken. De jongerenwerkers proberen zo
veel als mogelijk in de verschillende kernen
aanwezig te zijn. De beschikbare uren, de
verschillende doelgroepen, samen met de
zes uit elkaar liggende kernen zorgt ervoor
dat het jongerenwerk keuzes moet maken
over hun inzet. Om meer jongeren te kunnen
bereiken moeten de jongerenwerkers de ruimte
krijgen ook in andere doelgroepen te kunnen
investeren en meer zichtbaar te zijn in de
kernen, Dit zonder de huidige zeer waardevolle
contacten met (groepen) jongeren te verliezen
om met hen in gesprek te gaan over hun
gedrag en het effect op de omgeving. Om
deze uitbreiding goed vorm te geven en het
voorliggende veld te versterken, gaan wij in
2017 het jongerenwerk uitbreiden met 1fte.
Deze kosten dekken wij binnen het sociaal
domein.

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 aanschaf van een dergelijke
mobiele JOP schatten wij in op € 25.000,-.
Deze kosten schrijven wij over een periode van
5 jaar af.

Jeugdhonk Steenbergen

De ontwikkelingen om het jongerenwerk te
verbreden en te verstevigen worden ingezet
naast de huidige manier en werkwijze. 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.
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Wat mag het kosten?

Programma WMO en Jeugd 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -6.120.534 -5.884.360 -5.882.648 -5.889.212 -5.889.212

Begrotingswijzigingen 2016

Bijstelling bestaan beleid

Maatschappelijke begeleiding en advies -33.500

WMO 132.200 343.000 494.800 487.000 475.400

Volksgezondheid -4.400 -4.400 -4.400 -4.400

Jeugd 74.500 88.900 119.100 114.300 114.900

Mutaties reserves 14.000

Nieuw beleid

Voorschoolse voorzieningen -12.700 -25.400 -38.100 -50.800 -63.500

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -5.946.034 -5.482.260 -5.311.248 -5.343.112 -5.366.812

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Schoolbegeleiding 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

De diensten van de schoolbegeleidingsdienst dienen vanaf het schooljaar 2015/2016 door de school zelf afgenomen en betaald te
worden.

Subsidie
maatschappelijk
werk

7.400 4.000 7.400 7.400 7.400

Het betreft een bezuiniging van 3% op het subsidie bedrag

Algemene bezuiniging SWOS 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Vanaf 2017 wordt een bezuiniging van 3% op het subsidie bedrag gerealiseerd.

Algemene bezuiniging op GROGZ 8.150

Bij de begroting 2016 is de bezuiniging van de GROGZ geschrapt.

Algemene
bezuiniging
thuiszorg West-
Brabant

6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

De bezuiniging is in de begroting 2015 gerealiseerd.

Subsidie St. Slachtofferhulp 5.139 - - - -

Bij de begroting 2016 is besloten, om de bezuiniging op de subsidie St Slachtofferhulp niet te realiseren.
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Programma Recreatie, Economie en Participatie
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

De komende vier jaar blijvend investeren wat betreft ambtelijke capaciteit als
middelen in de projecten Waterpoort, Brabantse Wal en Landschappen van Allure.

continu proces <>

Waterpoort Beneden Sas 2016 <>

Fort Henricus 2016 <>

Recreatieve poort Steenbergen 2016 <>

Liniewal Steenbergen 2016 <>

Cruijslandse kreken 2016 <>

De ingezette ontwikkeling van de haven Steenbergen afronden, zodat deze een
aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt.

2016-12 <>

Herinrichting openbare ruimte jachthaven 2016-06 V

Aansluiten openbare ruimte op jachthavenfunctie 2016-06 V

Baggeren 2016-12 <>

Herinrichting jachthaven door nieuwe exploitant 2016-12 <>

Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord 2016-11 <>

Onderzoek/beeldvorming/subsidie onderzoek 2016 <>

Besluitvorming 2016 <>

Vervolgtraject 2016 <>

Ontwikkelen van een recreatieve kansenkaart. 2016-09 <>

Onderzoek hoe d.m.v. samenwerkings- en onwikkelingsmogelijkheden nieuwe
impulsen en initiatieven gecreëerd kunnen worden voor de toegangspoorten voor
recreatie en toerisme

continu proces <>

Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd worden. 2016-09 <>

De samenwerking in de regio met Rewin, BOM, Strategic Board en AFC
intensiveren. Daarnaast ondersteunen wij een actieve acquisitie om nieuwe
bedrijven aan te trekken die werkgelegenheid met zich meebrengen.

continu proces <>

Een groene en stijlvolle inpassing van de uitbreiding Reinierpolder I realiseren. continu proces <>

Samen met ondernemers onderzoeken en ontwikkelen hoe het lokale
ondernemerschap versterkt kan worden.

continu proces <>

Zorgen voor voldoende en kwalitatief goed zoet water voor de agrarische sector continu proces <>

Samen met de branche-organisaties het concept “Het Nieuwe Winkelen” uitwerken. 2016-10 <>

Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. continu proces <>

Er wordt een breed programma opgezet waarbij elke burger kansen krijgt. continu proces <>

Het oprichten van een 'ontwikkelbedrijf' voor alle doelgroepen onder de
participatiewet dat gebruik maakt van het lokale Brabantse Wal netwerk en bij
voorkeur gebruik maakt van dat netwerk.

2016-06 X

Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland (AFC) continu proces <>
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Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Gebiedsontwikkeling Waterpoort continu proces <>

Ontwikkeling hotellocatie Reinierpolder 1 2016-06 V

Dintelpark 2016-03 V

Bij oproep door COA naast de opgelegde taakstelling maximaal 100
personen met een verblijfstatus, bestaande uit gezinnen, voor max. 6 maanden en
evenredig verdeeld over de kernen opnemen (amendement 2 d.d. 25 november
2015)

2016-02 V

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord 2016-12 <>

Het oprichten van een 'ontwikkelbedrijf' voor alle doelgroepen onder de participatiewet dat gebruik maakt van het lokale
Brabantse Wal netwerk en bij voorkeur gebruik maakt van dat netwerk.

De omvorming van de WVS-groep tot een leer/werkbedrijf, waarin de mensontwikkeling en het “arbeidsfit” maken van de
werkzoekenden centraal staan, doet het meeste recht aan de belangen van de klanten, de werkgevers en de regio. Het inzetbare
arbeidspotentieel neemt immers toe en de mensen vergroten hun zelfredzaamheid. Dit is een belangrijke doelstelling van de
Participatiewet. De huidige onzekerheid op de arbeidsmarkt en de langzame terugloop van de huidige SW-bezetting nopen tot een
strakke en jaarlijkse sturing op de omvang van het leer/werkbedrijf. De transitieperiode zal naar de huidige inschatting minstens vijf
jaren omvatten, te beginnen in 2016.

Bijstelling bestaand beleid

Bijdrage ISD (€ 108.500,- N structureel)
Ondanks een landelijke daling van het aantal
bijstandsgerechtigden wordt in West-Brabant
nog rekening gehouden met een stijging van
dit aantal. Dit heeft zijn gevolgen voor de
personeelsformatie. In de begroting wordt voor
2017 uitgegaan van een, zij het gematigde,
uitbreiding van deze formatie met 11,9 fte,
waarvan 4,3 fte in de flexibele schil. De
bijdrage van de gemeente Steenbergen stijgt
diengevolge structureel met € 108.500,-. Deze
extra kosten komen in 2016 ten laste van de
aanwezige budgetruimte binnen het sociaal
domein.

Bijdrage WVS-groep 2017 ev (2017 € 92.500,-
V, 2018 € 71.500,- V, 2019 € 27.300,- V, 2020
N € 400,-)
De (meerjaren-)begroting 2017-2020 is
vooral gebaseerd op het huidige takenpakket
rekening houdend met de verminderde instroom
van nieuwe cliënten. In 2016 zou er meer
duidelijkheid moeten komen over een mogelijke
inzet van de WVS-groep als leerwerkbedrijf.
In deze begroting is met deze ontwikkeling
nog geen rekening gehouden. Op basis van
de huidige kennis van zaken komt de door de
gemeenten te betalen bijdrage vanaf 2017 lager
uit, al loopt die naar 2020 weer naar het niveau
van 2016.

Overige openluchtrecreatie/Waterpoort
pontje

Sinds vorig jaar vaart de Waterpoortpont
tussen verschillende opstappunten langs het
Volkerak-Zoommeer. Voor dit jaar wordt de
dienstregeling uitgebreid. Deze pont neemt
daarmee de rol over van het voormalige pontje
tussen Steenbergen en Oude-Tonge. Dat pontje
ontving een jaarlijkse bijdrage van de gemeente
voor het instandhouden van die verbinding.
Vanuit het project Waterpoort wordt aan alle
aangesloten gemeenten een bijdrage van
€ 5.000,- per jaar voor de inzet van dit pontje
gevraagd. Het voorstel is om dit bedrag op
te nemen in de begroting. Deze bijdrage zal
worden gedekt ten laste van de opgenomen
middelen voor project Waterpoort.

Openluchtrecreatie/diverse werkzaamheden,
projecten, aanschaffingen (€ 21.000,-, N
eenmalig)
Deze extra benodigde middelen betreft:
Brug Benedensas
De voetgangers/fietserbrug bij het Benedensas
wordt veel gebruikt. Het gebruik van de
brug heeft de afgelopen periode geleid tot
storingen in de bediening, die zowel bij land-
als waterverkeer tot ergernis leiden. Een deel
van de storingen is te wijten aan benodigd
onderhoud, een deel aan verkeerd gebruik van
de brug (bijvoorbeeld: de hekjes tegenhouden
bij sluiten). Om voor seizoen 2016 de brug
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goed te laten functioneren is een aantal
reparaties/aanpassingen nodig. Zowel aan de
brug zelf, als aan de (elektronische) bediening
daarvan. Dat laatste is – conform afspraak
met het waterschap – de verantwoordelijkheid
van de gemeente Steenbergen. Noodzakelijke
aanpassingen aan de motoren van de poortjes
en informatievoorziening kosten € 15.000,-.
Recreatieve kansenkaart
Tezamen met belanghebbenden en
geïnteresseerden is een start gemaakt met de
opstelling van een recreatieve kansenkaart.
Er is veel nagedacht over de (visuele)
verschijningsvorm van die kaart. Inmiddels is
gebleken dat de programmatuur en kennis
en vaardigheden om een dergelijke visuele
kaart te maken niet binnen de organisatie
beschikbaar zijn. Externe inzet is nodig om de
kaart digitaal op te stellen en gebruiksklaar te
maken. Daarnaast is een extra verdiepingsslag
nodig om de functionaliteit en de bruikbaarheid
van de kaart te vergroten. Dit kost meer tijd
dan vooraf was voorzien. In totaal is voor dit
onderdeel aanvullend € 8.000,- benodigd.
Voor het overige betreft het extra benodigde
middelen voor het aanvullen recreatieve
bewegwijzering € 3.000,-, herdruk recreatieve
routes € 3.000,- en project Verdwenen Venen
€ 2.000,-.
Afgesproken is dat 50% van de opbrengst uit
de toeristische sector geïnvesteerd wordt in
de toeristische sector. Wij stellen voor om de
kosten voor de recreatieve kansenkaart en
bewegwijzering tot een bedrag van € 10.000,-
hieruit bekostigd zal worden.

Bijdrage REWIN (2017 € 15.700,-N,2018
€ 16.600,- N,2019 € 17.500,- N,2020 € 23.500,-
N)
De NV Rewin speelt als onze regionale
ontwikkelingsorganisatie een belangrijke rol
bij de uitvoering van een aantal onderwerpen.
Ze versterken de regionale economische
concurrentiekracht, gericht op acquisitie/
promotie van de regio en nieuwe innovatie
activiteiten gefocust op de speerpuntsectoren
logistiek, maintenance en biobased economy.
Hiermee wordt werkgelegenheid voor de
hele regio West-Brabant versterkt. Daarbij is
geconstateerd dat Rewin, zeker ook in relatie
met andere regio’s, onvoldoende middelen
heeft om de regionale ambitie op dit vlak
waar te maken. Het is daarom dat in het
productplan 2017 van Rewin wordt voorgesteld
om een extra bijdrage beschikbaar te stellen
van € 0,70 in 2017, oplopend tot € 1,00 per
inwoner in 2020. De bijdrage aan het Rewin
komt daarmee voor 2017 per inwoner op een

bedrag van € 2,43 (voor 2016 is dit nog een
bijdrage van € 1,70 per inwoner).Daarmee
zal dan extra worden ingezet op het werven
van nieuwe bedrijven, het versterken van de
speerpuntsectoren logisitiek, maintenance en
biobased economy en het sterk betrekken van
het MKB. Gezien de extra bijdrage is vanuit
de portefeuillehouders een evaluatie moment
ingebouwd na 3 jaar. Dit biedt Rewin de tijd om
hun strategie door te voeren en zich hierin te
bewijzen.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren
In voorgaande jaren zijn voor diverse éénmalige
zaken middelen beschikbaar gesteld. Voor de
dekking van de kosten van deze éénmalige
zaken zijn reserves gevormd of geschiedt
de dekking middels de reserve overheveling
budgetten. Per 31 december 2015 zijn een
aantal zaken nog niet of nog niet geheel
uitgevoerd. Deze zaken, waarvan verwacht
wordt dat ze in 2016 worden uitgevoerd, dienen
nog op de begroting te worden gebracht.
Voor het programma Recreatie, economie en
participatie betreft het de volgende zaken:
• Recreatieve ontsluiting Cruijslandse kreken

€ 50.000,- (in samenhang met het project
West Brabantse Waterlinie), dekking reserve
overheveling budgetten

• Uitvoeringsprogramma recreatie 2012
51.500,-, dekking reserve éénmalige zaken
2012 en uitvoeringsprogramma recreatie
2013 € 13.300,-, dekking reserve éénmalige
zaken 2013. Beide zaken betreffen het
realiseren van het afscheidscadeau voor
burgemeester Hoogendoorn: de uitkijktoren
op fort Hendricus.
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Wat gaan we doen in 2017

Recreatie en toerisme € 27.500,- N eenmalig)

De inzet op het terrein van recreatie en
toerisme is tweeledig.
Enerzijds wordt ingestoken op het faciliteren
van initiatieven van ondernemers en op
het reguliere werk (zoals bewegwijzering,
meubilair, fiets- en wandelroutes en
informatievoorziening).
Anderzijds wordt een aantal punten opgepakt
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. Wat betreft budget is
besloten dat wanneer acties voortkomend uit
de recreatieve kansenkaart, niet binnen het
reguliere budget kunnen worden gerealiseerd
daartoe een afzonderlijk voorstel aan de raad
wordt gedaan danwel worden meegenomen in
de begroting N+1.
Een paar projecten voor 2017 verdienen
afzonderlijke 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
gemeente. Voor de omzetting zijn fysieke
maatregelen nodig (wildroosters, hekken en
bebording) maar ook een vergunningtraject bij
Provincie, waterschap en gemeente. De kosten
daarvoor (aanpassingen inclusief vergunningen)
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 mogelijkheid om (opnieuw)
kennis met de West Brabantse Waterlinie
te maken. Ervaringen met gelijksoortige
paden in Nederland hebben geleerd dat een
dergelijk pad een positieve bijdrage aan de
(aanliggende) horeca en verblijfsrecreatie levert.
Het pad wordt ontwikkeld door Wandelnet
– in samenspraak met gemeenten en
grondeigenaren – en komt met een routeboekje,
website en 7 jaar onderhoud van de route.
E.e.a. vergelijkbaar met het Brabantse
Walpad dat een aantal jaar geleden door
Wandelnet in opdracht van de Streekorganisatie
Brabantse Wal is ontwikkeld. De kosten voor

het Steenbergse deel van die route bedragen
ongeveer € 15.000,-. Wij stellen u voor om ook
deze kosten voor € 10.000,- te bekostigen uit
de opbrengst toeristische sector.

Brabantse Waldag (€ 25.000,- N eenmalig)

Jaarlijks wordt de Brabantse Waldag
georganiseerd. Conform het roulatiesysteem is
in 2017 de gemeente Steenbergen gastheer en
organisator voor dit evenement. De gemeente
was dit in 2011 ook. Toen was de driehoek De
Heen-Heensche Molen-Benedensas het decor.
In 2017 wordt voor een ander decor gekozen,
met als doel om meerdere gezichten van
de gemeente Steenbergen te tonen. Het
uitgangspunt is om de Brabantse Waldag 2017
te houden in de kern van Nieuw-Vossemeer en
daarbij het evenemententerrein grenzend aan
de Veerweg te betrekken alsmede de Rietkreek
e.o.
In 2017 viert Nieuw-Vossemeer, in dezelfde
periode als de Brabantse Waldag plaatsvindt,
haar 450 jaar bestaan.
Een verkenning naar een koppeling danwel
integratie van de evenementen wordt
uitgevoerd, met als doel de evenementen elkaar
te laten versterken en een kostenbesparing te
realiseren. Dit is mogelijk door een effectieve
inzet van o.a. functioneel materiaal, zoals
tenten, dranghekken, ed.

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 Geopark status en op het
versterken van de triple helix; de verbinding
tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
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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 september 2016 wordt
bekend of de UNESCO status binnen bereik
ligt. Vooralsnog biedt e.e.a. geen aanleiding
om de financiele en ambtelijke bijdrage aan de
Brabantse Wal streekorganisatie te wijzigen.

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 gedurende de looptijd (2013-2017)
soepel te laten functioneren, wordt een extern
gefinancierd projectsecretariaat ingericht.
De inzet van de gemeente Steenbergen is
erop gericht toe te zien op de voortgang
van het project en van het tijdig en correct
verantwoording afleggen aan de Provincie
en de projectpartners. Een jaarlijkse
voortgangsrapportage aan de Provincie is
verplicht gesteld.
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 en verantwoording. 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 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.

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 4
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. Zij heeft daartoe een
concept programma van eisen vastgesteld. Na
aanbestedingprocedure en rechtszaak is deze
opdracht in 2015 definitief gegund. In 2014
heeft zij 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.
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Het resultaat moet zijn een heringerichte
openbare ruimte rond de jachthaven van
Steenbergen, in aansluiting op de heringerichte
N257 en in verbinding met het centrum
van Steenbergen. Daarnaast een nieuwe
exploitant die bestaande voorzieningen heeft
vernieuwd en die 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
gebaggerd eind 2016.
Met de huidige planning zijn alle
werkzaamheden aan het einde van 2016
afgerond. Omdat op dit moment met de
nieuwe exploitant nog gesprekken gaande
zijn over aanvullende werkzaamheden is
er een reële mogelijkheid dat een deel
van die 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 (2017 € 40.000,- N,
2018 € 5.000,- N)

De mogelijkheden onderzoeken voor
ontwikkelingsmogelijkheden van de Haven,
op samenwerkingscombinaties en mogelijke
subsidies in relatie tot het groot onderhoud
(baggeren) van het havenkanaal en het
opwaarderen van de havenkom. Voor 2017 is
een ruimtelijke analyse gepland en het opstellen
van een visie. Op basis van de visie worden
in de toekomst ontwikkelingen toegestaan.
De visie is randvoorwaarde scheppend en
uitnodigend waarbij het uitgangspunt is dat
initiatieven zelf hun investeringen en exploitaties
moeten kunnen dragen

Programma Vesting Steenbergen (2017
€ 15.000,- N, 2018 € 10.000,- N)

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 wordt een
onderzoek uitgevoerd naar de kansen 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:
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 destinatie 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. Ook met het oog op het
maximaal benutten van het lidmaatschap van
en het volwaardig lid zijn van een dergelijke
organisatie, lijkt een onderzoek naar de potentie
van de vesting Steenbergen opportuun.
Een dergelijk onderzoek zou op verschillende
vlakken de potentie van de vesting
Steenbergen, als onderdeel van de WBWL en
de Zuiderwaterlinie, moeten 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 kan worden gebruikt om met
verschillende partijen (o.a. Heemkundekring(en),
Stichting Menno van Coehoorn, archeoloog,
marketeer, VVV, onderwijsorganisaties en
streekorganisatie) de kansen per categorie
in beeld te brengen. Alle voorzien van een
‘succesfactor’ en een prijskaartje. Met als doel
om in de eerste helft van 2018 de raad een
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voorstel voor een compleet ‘vestingprogramma’
aan te bieden.
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Wat mag het kosten?

Programma Recreatie, Economie en
Participatie 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -3.256.563 -3.312.340 -3.311.315 -3.290.510 -3.290.510

Begrotingswijzigingen 2016

Saldo na wijziging -3.256.563

Bijstelling bstaand beleid

Wwb -108.500 -108.500 -108.500 -108.500 -108.500

Werkgelegenheid 92.500 71.500 27.300 -400

Recreatie -130.800

Economische bedrijvigheid -15.700 -16.600 -17.500 -23.500

Mutaties reserves 114.800

Nieuw beleid

Recreatie -92.500 -5.000

Westbrabantse Waterlinie -15.000 -10.000

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -3.381.063 -3.451.540 -3.379.915 -3.389.210 -3.422.910

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Onderhoud Ommetjes 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Het budget voor het onderhoud van de ommetjes is in de begroting 2014 teruggebracht van € 22.500,- naar € 10.000,-.

Kostendekkend maken markten 4.800 4.800 4.800 4.800

Het exploitatiesaldo van de markten bedraagt € 4.800,-. Het uitgangspunt is dat de markt vanaf 2017 kostendekkend is.

Algemene bezuiniging ISD 22.415

Bij de begroting 2016 is aangegeven dat deze bezuiniging niet te realiseren is, gezien de opgaande lijn van het aantal klanten.

Het in natura verstrekken van
gebruiksgoederen

10.000

Bij de begroting 2016 is besloten om de algemene bezuiniging op het minimabeleid niet te realiseren. Ook hiervoor geldt dat het
aantal klanten fors is toegenomen en je wellicht wel wat doet, maar qua cijfers dat niet terugziet. Wij zijn bijvoorbeeld bezig om de
huis inrichting voor asielzoekers onder te brengen bij de kringloper. Dat scheelt gelijk € 5.000,- per aanvraag.
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Programma Milieu en Ruimtelijke ordening
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Uitvoeren uitvoeringsprogramma Duurzaamheid continu proces <>

De GDI gebruiken om komende 4 jaar minimaal score 5.0 te halen continu proces <>

Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie worden actief
ondersteund.

continu proces <>

Gemeentelijke accommodaties verder voorzien van zonnecollectoren. continu proces <>

Inventarisatie natuurwaarden 2016-12 <>

Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan met als doel de hoeveelheid restafval te
verminderen

2016-04 V

Het maken van prestatieafspraken op regionaal niveau met de gemeenten Tholen,
Woensdrecht en Bergen op Zoom en met de Woningstichting Dinteloord (Na fusie
Woonkwartier), Stadlander, woningstichting Woensdrecht en de in de genoemde
gemeenten actieve huurdersverenigingen over uitlopende onderwerpen zoals de
beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid van het wonen en inzet in
kernen wijken en buurten. Ondanks het regionale karakter zal er ook ruimte zijn om
specifieke "afwijkende" afspraken te maken voor ontwikkelingen op gemeenteniveau
of zelfs voor een bepaalde kern

2016-06 >

Een onderzoek doen naar de mogelijkheden realisatie van glasvezel in geheel onze
gemeente (inclusief motie B2014/5 onderzoek breedband buitengebied).

2016-11 V

Het in overleg met de dorpsraden en stadsraad actueel maken en houden van de
leefbaarheidagenda’s. i-dops

continu proces <>

Bestemmingsplannen worden tijdig geactualiseerd continu proces <>

Buitengebied 1e partiele herziening 2016-09 X

De Heen 2016-09 V

Dinteloord 2016-09 <>

Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder I 2016-12 <>

Buiten de Veste continu proces <>

Bijbouwen tenminste 100 sociale huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015) 2016-06 >

Milieujaarverslag 2015 2016-07 V

Onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere
duurzame energiebronnen (motie 2, februari 2016)

2016-11 <>

Verklaring inzet op energietransitie door maatschappelijke partners

Sociale randvoorwaarden voor realisatie windenergie, zonne-energie en biomassa

Maken van prestatieafspraken over beleidskaders Woonvisie

De planning was dat wij u in juni zouden informeren over de inhoud van de prestatieafspraken. Dit zal echter pas plaatsvinden in
oktober. De aanpassing van de strakkere planning vindt plaats op verzoek van de huurdersverenigingen die ook deelnemen aan het
proces om te komen tot prestatieafspraken.

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied 1e partiele herziening

Vasstelling van de eerste partiële herziening voor het bestemmingsplan buitengebied wordt doorgeschoven naar uiterlijk
januari 2017. De planning wordt aangepast vanwege verrichte werkzaamheden verbonden aan het natuurbeleidsplan en de
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Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

bijbehorende beeldvormende raadsvergadering, de definitieve uitspraken van de Raad van State van maart 2016 voor de
bestemmingsplannen buitengebied en het voorkomen dat het ontwerp bestemmingsplan gedurende de zomervakantie ter inzage
ligt. Het voorontwerp bestemmingsplan is nagenoeg gereed om in procedure te worden gebracht. Na consultatie van met name
de provincie en het waterschap kan het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Na de zomervakantie wordt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Bijbouwen tenminste 100 sociale huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015)

Vanwege lopende onderhandelingen met de corporaties die mede als gevolg van de recente verhoging van de taakstelling voor
statushouders meer tijd vergen zal in september duidelijk zijn of er overeenstemming is bereikt met de corporaties over extra
toevoegingen aan de woningvoorraad, op welke locaties en binnen welke termijn deze toevoegingen zullen plaatsvinden.

Bijstelling bestaand beleid

Aanpassen openbare ruimte nieuwbouw
Westdam
Bij de verkoop van bouw-/woonrijpe grond,
gelegen aan de Westdam aan ontwikkelaar/
aannemer Maas Jacobs zijn, vanwege het
sterk aflopende perceel en de vloerpeilhoogte,
eenmalige kosten gemaakt aan het straatwerk.
In de exploitatie Westdam/Visserstraat is
met deze kosten geen rekening gehouden.
Ter dekking van de kosten ad € 7.000,- kan
worden beschikt over de reserve aanleg
parkeeplaatsen.

BP Ram van Hagendoornstraat, voormalige
Yacintaschool 
In 2013 is de bestemmingsplanprocedure
gestart voor realisatie van 17 sociale woningen
op de voormalige locatie van de Yacintaschool
aan de Ram van Hagendoornstraat. In 2015 is
dit plan goedgekeurd. Begin 2016 is de grond,
na een archeologisch onderzoek in 2015,
door Stadlander gekocht welke voornemens
is om in 2016 te starten met de bouw en de
woningen in 2017 op te leveren. Op basis
van deze uitgangspunten sluit deze exploitatie
eind 2017 met een geraamd overschot van ca.
€ 145.000,-. De kosten en opbrengst dienen
nog op de begroting 2016 gebracht te worden.
In de reserve ruimtelijke ontwikkeling wordt
€ 15.410,- gestort.

Actualisatie van bestemmingsplannen 2017
(€ 20.000,- N eenmalig)
De gemeente stimuleert gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen. Het hebben van actuele

bestemmingsplannen en ruimtelijke visies
draagt hier aan bij. In 2017 worden de
verschillende bestemmingsplannen voor de kern
van Steenbergen geactualiseerd en gebundeld
in één bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan
kan naar verwachting uiterlijk het eerste
kwartaal van 2018 door de gemeenteraad
worden vastgesteld.
Het planproces voor de ontwikkeling van een
bestemmingsplan heeft een raadplegend
karakter.

Projectleider verbeterplan Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) (€ 10.000,- N
eenmalig)
Met de verwachte wettelijke verankering
in de zogenaamde VTH-wet moeten de
gemeenten de komende jaren gaan voldoen
aan Kwaliteitscriterium 2.1. Mede met
het oog hierop is het verstandig om de
onderlinge samenwerking op te zoeken.
Het verbeterplan is een opmaat voor een
duurzame samenwerking. Ten behoeve van
de samenwerking tussen de Brabantse wal-
gemeenten om te voldoen aan de VTH criteria
is met het opstellen van de begroting 2016 een
bedrag van € 10.000,- opgevoerd voor inhuur
van een externe projectleider. Uit de ontvangen
offerte van de leverancier blijkt dat deze kosten
€ 10.000,- hoger uit zullen vallen.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren
In voorgaande jaren zijn voor diverse éénmalige
zaken middelen beschikbaar gesteld. Voor de
dekking van de kosten van deze éénmalige
zaken zijn reserves gevormd of geschiedt
de dekking middels de reserve overheveling
budgetten. Per 31 december 2015 zijn een
aantal zaken nog niet of nog niet geheel
uitgevoerd. Deze zaken, waarvan verwacht
wordt dat ze in 2016 worden uitgevoerd, dienen
nog op de begroting te worden gebracht. Voor
het programma Milieu en ruimtelijke ordening
betreft het de volgende zaken:
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• Herinrichting centrum Welberg € 15.000,-,
dekking reserve overheveling budgetten

• Opstellen natuurbeleidsplan € 12.600,-,
dekking reserve éénmalige zaken 2015

Wat gaan we doen in 2017

Natuurbeleid

De gemeente ontwikkelt, conform het
raadsprogramma, een natuurbeleidsplan.
Er wordt bepaald welke natuurwaarden de
gemeente heeft en waar we heen willen.

In het kader van dit proces wordt onder andere
aandacht besteed 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. Hierbij kan primair worden
gedacht aan: 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. Tevens wordt
de verkregen informatie van de beeldvormende
raadsvergadering meegewogen.  

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van
het beleid, zodat de vaststelling door de
gemeenteraad in maart 2017 kan plaatsvinden.
Het bijbehorende uitvoeringsprogramma kan
door de gemeenteraad worden vastgesteld in
het tweede kwartaal van 2017.

Het planproces heeft een raadplegend karakter.

Prestatieafspraken (€ 15.000,- N eenmalig)

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 4 gemeenten actieve
huurdersverenigingen prestatie-afspraken
gemaakt, hieruit zijn de volgende actiepunten

naar voren gekomen die in 2017 verder worden
uitgewerkt. Deze actiepunten zijn:

• Beschikbaarheid van woningen

• Betaalbaarheid

• Duurzaamheid en woningkwaliteit

• Socaal maatschappelijke opgave en zorg

• Inzet in de kernen, wijken en buurten

Onderzoek haalbaarheid glasvezelnetwerk in
de gehele gemeente

Met de regiopartners zijn we op dit moment
druk bezig met inventariserende en
voorbereidende werkzaamheden om de regio zo
“instapklaar” mogelijk te hebben. Op dit moment
is het nog niet duidelijk en inschatbaar wat
de kosten gaan zijn voor ons als gemeente.
Gelet hierop hebben wij op dit moment nog
geen middelen opgenomen. Wij komen op
het moment dat dit speelt met een apart
raadsvoorstel.

Herinrichting Centrum Welberg (2017
Investering)

Op grond van het dorpontwikkelingsplan
Welberg is door uw raad besloten om een
interactief beleidsproces op te starten om te
komen tot een nieuw dorpshart van Welberg.
In 2017 zal er een integraal onderzoek naar
de fysieke herinrichting van het centrum van
Welberg en de huisvesting van verenigingen
en maatschappelijke organisaties in Welberg
worden opgeleverd. Op basis van dit onderzoek
zal een besluit worden genomen 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 moeten
worden uitgewerkt). De investeringen in de
openbare ruimte zullen gedekt worden uit
de verkoopopbrengsten van de grond voor
woningbouw of anderszins. Uitgangspunt is
dus waar het betreft de openbare ruimte dat
het plan dus minimaal budgettair neutraal kan
plaatsvinden. De verwachting is dat dit mogelijk
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moet zijn omdat de boekwaarde van het oude
sportpark nihil is.
 

Omgevingswet (€ 25.000,- N eenmalig)

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 zo bij aan de versterking
van de economie én aan de kwaliteit van
de fysieke leefomgeving van ons land. De
Omgevingswet dient ruimte te laten voor
private en publieke initiatieven en een fysieke
leefomgeving te bewerkstelligen die veilig,
gezond en prettig is om te leven.
De Omgevingswet betekent niet alleen nieuwe
wetgeving, het betekent ook een andere manier
van werken en een cultuurverandering. Niet
‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’ staat centraal. Niet
de bescherming van de fysieke leefomgeving
via een werende benadering van activiteiten,
maar een beleidscyclus waar de continue zorg
voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
centraal staat en ruimte ontstaat voor
ontwikkeling. De nieuwe benadering gaat uit
van vertrouwen, waarbij er snel en doeltreffend
kan worden opgetreden.

De nieuwe wet regelt: het versnellen en
verbeteren van besluitvorming in het brede
fysieke domein, de integratie van plannen en
toetsingskaders, het vergroten van bestuurlijke
afwegingsruimte, 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 de komende jaren verder
wordt uitgebouwd. Er is bijvoorbeeld veel
interactief opgesteld actueel beleid. Hetzelfde

geldt voor juridische kaders, waaronder de
bestemmingsplannen. Ter voorbereiding op de
implementatie van de Omgevingswet wordt
er in 2017 gestart met het opstellen van een
visie. Hierin wordt de richting voor de verdere
uitwerking van de implementatie van de wet
bepaald. Bij het opstellen van de visie wordt de
verbinding met de Steenbergse bevolking en
ondernemers gezocht.
De invoeringsdatum van de omgevingswet is
recent doorgeschoven naar 1 juli 2019. Bij het
opstellen van de begroting 2017 zullen wij nog
een heroverweging doen of vanwege de latere
ingangsdatum het gehele bedrag van € 25.000,-
al in 2017 nodig is.

ICT Omgevingswet ( 2018 investering
€ 65.000,-)

Ten behoeve van de ondersteuning van de
nieuwe Omgevingswet dient een nieuwe
applicatie geselecteerd te worden. Op dit
moment worden de Wabo-vergunning vanuit
Corsa (Generieke Case) verstrekt. Deze
functionaliteit voldoet in basisvorm. Door de
Wabo-coördinator is ingebracht dat nieuwe/
moderne mogelijkheden gewenst zijn (koppeling
met geografische bestanden, betere benutting
basisregistraties etc.).

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2018 + uitvoering motie ‘onderzoek
exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen
+ onderzoek naar andere duurzame
energiebronnen’

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2018 is op 25 februari 2016 vastgesteld.
Met dit Uitvoeringsprogramma wordt ingezet
op integraler denken op het gebied van
duurzaamheid.
Er is 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’’ ook aandacht aan
onderwerpen als onderwijs, sociale zekerheid,
werkgelegenheid e.d. (de ‘people’ en
‘profit’ aspecten). Er zijn dus ook veel
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onderwerpen die zowel in de GDI als in de
Duurzaamheidsnota staan.
De GDI  wordt als basis gehanteerd voor het
meten van de voortgang; de GDI-score wordt
gebruikt om de komende vier jaar minimaal een
score van 5,0 te behalen.
In 2017 zullen de projecten en acties uitgevoerd
worden, die voor dat jaar zijn opgenomen
in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2018.
Uit de eveneens op 25 februari
2016 aangenomen motie ‘onderzoek
exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen
+ onderzoek naar andere duurzame
energiebronnen’, volgt dat er in 2016 rondom
de Duurzaamheidsdag op 10 oktober een
Verklaring komt, waarmee de inzet op
energietransitie door maatschappelijke partners
vastgelegd wordt.
Daarnaast zullen sociale randvoorwaarden voor
realisatie van windenergie, zonne-energie en
energie uit biomassa ter behandeling worden
voorgelegd aan de raad.
in 2017 zal verder onderzoek concreter
gemaakt worden in samenwerking met de
partners.

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof
2016-2020 (2017 en 2018 investering)

In april 2016 heeft de raad het beleidsplan Van
Afval Naar Grondstof 2016-2020 vastgesteld.
In dit beleidsplan zijn een aantal ambities/
keuzes vastgelegd:  Er wordt geconformeerd
aan de VANGdoelstelling van 100 kg
restafval per inwoner en 75% hergebruik
in 2020. Er is gekozen voor het scenario
Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op
restafval met een evaluatie na 1 jaar. Ook
zal er een haalbaarheidsonderzoek worden
ingesteld voor GFT-afval bij hoogbouw.
Alle bovengrondse milieuparkjes worden
(fasegewijs) vervangen door ondergrondse,
hierbij wordt de mogelijkheid naar ondergrondse
textielcontainers onderzocht. Burgerparticipatie
blijft minimaal op dezelfde wijze doorgaan.
Scholen en verenigingen worden in de
gelegenheid gesteld om onder de paraplu
van de huidige inzamelaar/verwerker textiel of
vet in te zamelen. De komende jaren zal een

egalisatiereserve voor het afvalbeleid worden
opgebouwd.

Voor de implementatie van het Omgekeerd
Inzamelen dient het investeringsbudget
beschikbaar te worden gesteld. De kosten
zijn meegenomen in deze perspectiefnota.
De totale verwachte kosten/baten voor
het Omgekeerd Inzamelen waren reeds in
de doorberekening van dit afvalscenario
meegenomen (afvalstoffenheffing) en kenbaar
gemaakt in het beleidsplan .

Als aanvulling hierop dient te worden gemeld
dat de kans van slagen bij het Omgekeerd
Inzamelen groter is wanneer intensief ingezet
wordt op Communicatie/voorlichting en in een
later stadium op Handhaving. Dit zal gedurende
de gehele implementatieperiode aan bod
komen.

Naast het nieuwe beleidsplan wordt dit jaar
ook onderzocht wat de toekomstmogelijkheden
zijn voor onze gemeentelijke milieustraat. De
milieustraat is uit z’n jasje gegroeid en daardoor
zijn de mogelijkheden beperkt.  Het aantal
afvalstromen kan niet meer worden uitgebreid.
Bovendien is het noodzakelijk om in 2017 een
besluit over de milieustraat te nemen omdat de
huidige vergunning in 2019 afloopt.

Een onderzoek naar samenwerkingsverbanden
wordt tevens in 2016 opgepakt. Voor de
implementatie van bovenstaande punten  is een
gespecialiseerd adviesbureau nodig .
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Wat mag het kosten?

Programma Milieu en Ruimtelijke Ordening 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -457.334 -469.451 -445.033 -439.666 -439.666

Begrotingswijzigingen 2016

Saldo na wijziging -457.334

Bijstelling bestaand beleid

Bouwgrondexploitatie -54.000

Ruimtelijke ontwikkeling -25.600

Bouw- en woningtoezicht -10.000

Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing

Mutaties reserves 22.200

Nieuw beleid

Ruimtelijke ontwikkeling -40.000

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -524.734 -509.451 -445.033 -439.666 -439.666
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Investeringen 2016

Eenmalige kosten Omgekeerd Inzamelen

Voor de eenmalige kosten van het
gekozen scenario 3 met betrekking tot het
omgekeerd inzamelen dienen onderstaande
investeringsbudgetten beschikbaar gesteld
te worden.

Investeringskosten Afschrijvingstermijn

Verzamelcontainers restafval

Huidige ondergrondse verzamelcontainers
voorzien van nieuw IRDC-systeem
(toegangscontrole en registratie) en
aanschaf/verspreiden toegangspasjes

100.991,50 5

Aanschaf en plaatsen ondergrondse
verzamelcontainers restafval met IRDC-
systeem en verwijderen bovengrondse
containers

547.250,00 10

Minicontainers restafval buitengebied

Aanschaf en uitzetten, incl. chips 34.000,00 10

Minicontainers gft-afval

Aanschaf en uitzetten, incl. chips en
innemen oude minicontainers

248.049,00 10

Minicontainers plastic en drankenkartons

Aanschaf en uitzetten minicontainers 240
l. voor PD en innemen containers voor
restafval

267.873,00 10

Verzamelcontainers plastic en
drankenkartons

Verwijderen verzamelcontainers plastic en
drankenkartons

1.750,00 5

Kosten voor CMS en Milieustraat

Kosten voor
Containermanagementsysteem.
Aanschaf hard- en sorftware milieustraat
(toegangspasjes bij verzamelcontainers
restafval opgenomen) en onvoorziene
kosten

267.545,85 5

TOTAAL investeringskosten 1.467.459,35

Ondergrondse containers parkeerplaats supermarkt Lidl (+ € 13.500,-)

De zeven bovengrondse containers op de parkeerplaats bij supermarkt Lidl dienen vervangen te worden door drie ondergrondse
containers. De kosten ad € 27.000,- worden samen gedeeld met de Lidl. De kapitaallasten van de ondergrondse containers ad €
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Eenmalige kosten Omgekeerd Inzamelen

1.900,- kunnen grotendeels worden gedekt uit de halvering van de ledigingskosten van de containers kunststof verpakkingsafval/
drankenkartons en uit de vervallen huurkosten van de glascontainers, omdat deze containers nu worden aangeschaft.

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Opstellen bestemmingsplannen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Vanaf de begroting 2014 is er geen budget meer opgenomen voor onvoorziene bestemmingsplannen.



70 Programma's



71Programma's

Programma Beheer openbare ruimte



72 Programma's

Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

Vanuit de beheerplannen wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt voor
onderhoud wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en verkeer.

continu proces <>

In een breed opgezet voorbereidingstraject de herinrichting N259 inclusief
fietsverbinding Dinteloord-Bergen op Zoom oppakken.

2016-06 >

Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie voorbereiden
met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom.

2016-11 <>

Herinrichting en duurzaam veilig maken van de N257 in combinatie met de
openbare infra Haven Steenbergen

2016-06 V

De beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting worden
geactualiseerd met input van actuele inspecties

2016-06 V

Monitoring verkeersstromen in Dinteloord en Steenbergen continu proces <>

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door
de burgers wordt gedaan (motie B2015/2)

2016-06 >

Het lopende project veilige schoolroutes wordt gecontinueerd continu proces <>

Uitvoeringsprogramma 2015 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan continu proces <>

Realisering ecologische verbindingszone (EVZ) continu proces <>

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5) 2016-09 <>

Pilot wijkteams 2016-10 V

Bomenbeleid 2016-09 >

Niet chemisch onkruidbeheer 2016-10 V

Kosten/batenanalyse integrale vervanging openbare verlichting door LED verlichting
(motie 1, februari 2016)

2016-07 V

In een breed opgezet voorbereidingstraject de herinrichting N259 inclusief fietsverbinding Dinteloord-Bergen op Zoom
oppakken

In juli wordt een inloopavond gehouden. In 3e of 4e kwartaal 2016 volgt raadsvoorstel.

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door
de burgers wordt gedaan (motie B2015/2)

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door de burgers wordt gedaan (motie
B2015/2)

Bomenbeleid

Door prioriteit te leggen op het ontwikkelen van de beheerstrategie voor het openbaar groen en een tekort aan capaciteit zijn
de voorgenoemde twee beleidsuitwerkingen in de huidige aangegeven planning niet realiseerbaar. De verwachting is dat de
beleidsstukken respectievelijk in september en in november aangeboden kunnen worden aan de raad.

Bijstelling bestaand beleid

Herinrichting N257
Bij de begroting 2015 is voor de herinrichting
van de N257 een bedrag van € 2 mln
beschikbaar gesteld. Voor de dekking hiervan

is een reserve gevormd voor hetzelfde bedrag.
In 2015 is hiervan reeds € 1.318.000,- besteed
en gedekt ten laste van de reserve. De
administratieve verwerking van de uitvoering
van de resterende werkzaamheden en de
onttrekking aan de reserve, beide voor
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een bedrag van € 682.000,-, dient nog in
de begrotingscijfers van 2016 te worden
opgenomen.

Overige voorzieningen wegen/Verwerking 'as
build' situatie tbv waterschap (€ 6.000,-, N
eenmalig)
Vanuit door het waterschap verleende
vergunningen zijn aanvragers verplicht om
de ‘as build’ situatie in te meten, zodat
het waterschap deze op kan nemen haar
beheerssystemen. Het is gebleken dat die
verplichting er voor de gemeente voor een
aantal vergunde projecten/klussen nog ligt.
Deze betreffen reeds gerealiseerde werken op
het gebied van beheer en op het gebied van
recreatie. In het geval van recreatie betreft het
onder andere het project Waterland. Toen zijn
allerlei recreatieve voorzieningen aangelegd die
nog moeten worden ingemeten. In het geval
van beheer betreft het aangelegde duikers
e.d. die nog moeten worden ingemeten. Uit
de bestaande budgetten kunnen deze kosten
niet worden gedekt. Daarom het verzoek om
daarvoor afzonderlijk budget beschikbaar
te stellen, zodat aan deze verplichting kan
worden voldaan. Voor 2016 is een aanvullend
budget voor deze inmeting en verwerking
nodig van in totaal € 9.000,-. Onderverdeeld
naar € 6.000,- voor overige voorzieningen
aan wegen en € 3.000,- voor aangelegde
recreatieve voorzieningen.

Aanleg parkeerplaatsen Hoogstraat Welberg
(€ 20.600,- N eenmalig)
In 2011 is het sportpark met een nieuw
clubgebouw gerealiseerd. Op het terrein
zelf zijn 38 parkeervakken aanwezig. Al
vrij snel na de realisatie werd duidelijk dat
het ledenaantal van de club flink aan het
stijgen was. Daarbij kwamen de eerste
parkeerproblemen om de hoek kijken. Binnen
het terrein waren niet voldoende parkeervakken.
Bezoekers gingen noodgedwongen parkeren
in de berm van de Hoogstraat en op de
parkeervakken t.h.v. Hoogstraat 1-3-5 enz.
Met als gevolg dat en bij de club Sc Welberg
en bij gemeente Steenbergen langs diverse
kanalen opmerkingen/vragen kwamen over
deze parkeerproblemen. De ontstane situatie
gaf veel overlast bij de omwonende en zorgde
voor een onveilige situatie aan de Hoogstraat.
Om de problemen op te lossen zijn inmiddels
30 extra parkeerplaatsen aangelegd. De kosten
hiervan bedragen € 20.600,- en zijn ten laste
gebracht van de post onvoorzien.

Aanschaf klein materiaal (2020 € 10.300,- N
eenmalig)
Voor de aanschaf van klein materiaal ten
behoeve van de wegen en openbaar groen is in
2020 € 10.300,- extra benodigd.

JOP Dinteloord
Het vinden van een voor iedereen
aanvaardbare plaats voor het speelcourt heeft
de nodige tijd in beslag genomen. Uiteindelijk
heeft de aanleg in 2015 plaats kunnen
vinden met als locatie de Witte de Withstraat
aangewezen. Van het beschikbaar gestelde
bedrag resteerde per 31 december 2015 nog
€ 8.900,-. Dit bedrag is in 2016 nog benodigd
voor de afwerking rondom het speelcourt.

Project Zuidwal 2
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.
De overdracht van de gronden zal op korte
termijn plaatsvinden. Voor dit project zijn reeds
kosten gemaakt die volledig worden gedekt
door de verkoop van de gronden. In 2016
heeft de initiatiefnemer het voornemen om met
de bouw van het appartementencomplex te
beginnen.

In verband met de verkoop van het object
Zuidwal 2 dienen de gemaakte en nog te
maken kosten ad € 49.011,-, de afboeking van
de boekwaarde ad € 265.189,- en de opbrengst
ad € 499.200,- nog op de begroting 2016
gebracht te worden. Voor aanpassingen en
herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur
na de oplevering is een bedrag gereserveerd
van € 10.000,-. Het resterende gedeelte van de
opbrengst ad € 185.000,- kan aan de algemene
reserve worden toegevoegd.

Werkzaamheden begraafplaats Zuideinde
Op 18 december 2014 is door de
gemeenteraad ten behoeve van het verfraaien
van de begraafplaats aan het Zuideinde te
Dinteloord geld beschikbaar gesteld uit de
reserve “Begraafplaats Zuideinde”. In 2015
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is in het kader van de burgerparticipatie een
traject opgestart om gezamenlijk, binnen
het beschikbare budget, zoveel mogelijk
werkzaamheden uit te voeren. Vooral in 2015
is door vrijwilligers veel werk verzet en is het
voorterrein volledig herbestraat. Omdat de
werkzaamheden van de vrijwilligers veel tijd
heeft gevergd is maar een gedeelte van de
werkzaamheden in 2015 uitgevoerd, in 2016
worden de werkzaamheden voortgezet.

De verwachting is dat in 2016 de resterende
werkzaamheden zullen worden afgerond.
Hiervoor dient nog € 27.300,- op de begroting
gebracht te worden. Hiervoor kan worden
beschikt over de reserve begraafplaats
Zuideinde.

Diverse niet afgewikkelde zaken voorgaande
jaren
In voorgaande jaren zijn voor diverse zaken
middelen beschikbaar gesteld. Voor de
dekking van de kosten is een reserve
overheveling budgetten gevormd of geschiedt
de dekking middels een bestaande reserve. Per
31 december 2015 zijn een aantal zaken nog
niet of nog niet geheel uitgevoerd. Deze zaken,
waarvan verwacht wordt dat ze in 2016 worden
uitgevoerd, dienen nog op de begroting te
worden gebracht. Voor het programma Beheer
Openbare Ruimte betreft het de volgende
zaken:

• Compensatie parkeerplaatsen StadHaven
€ 45.000,-

• Diverse civiele werkzaamheden groenplan
€ 10.000,-

• Bijdrage in verband met
samenwerkingsovereenkomst Cruijslandse
kreken € 11.000,-

• Schetsontwerp stadspark € 20.000,-
• Stedelijke wateropgave, verbetering

doorstroming Zuidvest € 25.000,-
• Opknappen plantsoen drievierdepaadje

€ 14.000,-
• Vervangen bomen vanwege kastanjeziekte

€ 16.500,-
• Vervangen bomen buitengebied € 12.500,-
Bovengenoemde zaken komen allen ten
laste van de reserve overheveling budgetten,
daarnaast betreft het nog de volgende mutaties:
• Exploitatiekosten Maria Regina/Zuidwal 2

€ 19.500,-, dekking reserve éénmalige zaken
2015

Pilot duurzame onkruidbestrijding 2016
(m.i.v. 2017 € 50.000,- N structureel)

Per 1 april 2016 is het verbod van
kracht voor gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen. We hebben ons
al enkele jaren georiënteerd op alternatieve
middelen. Vanaf 2016 zijn er extra middelen
opgenomen in de begroting voor dit doel.
Met de uitgangspunten integrale aanpak, slim
beheren, een naadloze samenwerking tussen
externe bedrijven en wijkteams, duurzame
methodes en een acceptabele beeldkwaliteit
zijn we op 18 april een pilot gestart. Dat
doen we met twee externe bedrijven (Groen
aannemingsbedrijf Punt uit Rotterdam en
Krinkels uit Wouw). Beide bedrijven schakelen
hierbij WVS personeel en of ISD klanten in. We
gaan proefondervindelijk bepalen welke kwaliteit
gehaald kan worden en welke middelen daar
voor nodig zijn. Hierbij worden verschillende
milieuvriendelijke methodes gebruikt. We
streven hierbij naar beeldkwaliteitsniveau A in
de kernen en B in de overige openbare ruimte.
De pilot bestrijkt de totale gemeente en we
hanteren hiervoor een taakstellend budget
van € 184.800,- Dit bedrag is samengesteld
uit diverse begrotingsposten waarvan er ook
enkele éénmalig zijn.
Het budget voor onkruidbestrijding dient ten
behoeve van de pilot te worden verhoogd met
€ 77.400,-. Deze kosten kunnen worden gedekt
ten laste van onderstaande budgetten in de
begroting:
- overige kosten wegen € 20.000,-
- groenonderhoud niet extern maar inbesteden
€ 20.000,-
- ommetjes niet extern maar inbesteden
€ 10.000,- (programma recreatie,economie en
participatie)
- inhuur WVS diverse projecten € 20.000,-
(programma financiering)
- exploitatiekosten 2 voertuigen € 7.400,-
(programma financiering)
Omdat we een mooie en schone openbare
ruimte hoog in het vaandel hebben staan
hebben we in de perspectiefnota vanaf
2017 een extra budget opgenomen van
€ 50.000,- welke middelen breed ingezet
kunnen worden voor een schone openbare
ruimte. De gegevens uit de pilot worden benut
voor de voorbereiding van de aanbesteding
onkruidbestrijding vanaf 2018.
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Extra jaarlijkse onderhoudskosten als gevolg
van A4 (m.i.v. 2017 € 117.500,- N structureel)
Betreft de extra jaarlijkse onderhoudskosten
als gevolg van toegenomen areaal A4.
Deze worden in 2016 ten laste van de
bestemmingsreserves herinrichting/toekomst
onderhoud N259 en A4, overige wegen
gebracht, maar komen m.i.v. 2017 ten laste van
de begroting.

Pilot wijkteams
In 2015 is gestart met een pilot wijkteams
in 3 kernen van de gemeente, te weten
Steenbergen Noord-Oost en Steenbergen Zuid
en Dinteloord Oost. De vorming van wijkteams
maakt onderdeel uit het plan van aanpak
Onderhoud Openbare ruimte. Aanleiding
voor de vorming van wijkteams zijn onder
andere de verandering naar de faciliterende
gemeente, de komst van de participatiewet
en de veranderende positie van de WVS en
de Stichting Samenwerking hierin. De teams
bestaan uit medewerkers van de gemeente,
medewerkers van de WVS en klanten van
de ISD. Het enthousiasme en onderlinge
betrokkenheid van de medewerkers is groot en
de resultaten zijn veelbelovend te noemen. De
pilot loopt tot september 2016 en een doorstart
wordt voorbereid voor de gehele gemeente. Het
zal dan totaal gaan om 7 wijkteams.

Storting in fonds onderhoud wegen (m.i.v.
2017 € 813.000,- V structureel)
De voorbereiding van de actualisatie
beheerplannen loopt parallel aan de
perspectiefnota. De geactualiseerde plannen
zullen in juli in de raad behandeld worden.

Aanleiding.
De huidige beheerplannen dateren van 2010 en
worden in principe elke 5 jaar geactualiseerd.
Als gevolg van de grote wijzigingen in de
infrastructuur binnen onze gemeente in de
afgelopen jaren is gekozen voor actualisatie van
de beheerplannen in 2016. De onderliggende
plannen zijn in ruwe versie gereed en de
daaruit voortvloeiende financiële consequenties
zijn verwerkt in de perspectiefnota 2016. Bij
het doorrekenen van de dekkingsplannen zijn
zoveel als mogelijk de geoormerkte posten uit

de bestemmingsreserves A4, N259 en N257
overgeheveld naar de verschillende saldo’s uit
de dekkingsplannen.

Beheerplan wegen 2017- 2021.
Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid
dat bij het opstellen van het wegbeheerplan
voor een andere strategie wordt gekozen.
Rehabilitatie (complete vervanging inclusief
fundering) van asfaltwegen is in het beheerplan
vervangen door groot onderhoud. Omdat ruim
52% van het areaal bestaat uit asfaltwegen
heeft dit financieel behoorlijke consequenties.
Zoals nu voorzien zijn er in de komende jaren
geen rehabilitaties te verwachten. Mocht uit
inspecties of constructie onderzoek blijken dat
voor bepaalde wegen toch rehabilitatie een
betere oplossing is dan wordt hier tijdig een
investeringsvoorstel voor gedaan. Ten behoeve
van eventuele rehabilitaties en aanvullende
investeringen op het wegbeheer wordt een
bestemmingsreserve openbare ruimte gevormd
van € 5.000.000,- Op deze wijze ontstaat een
jaarlijks lagere storting van € 813.009,-.

Storting in fonds kunstwerken (m.i.v. 2017
€ 70.200,- V structureel)
Bij het actualiseren van het beheerplan wordt
als criteria gehanteerd “heel en veilig” met
als strategie maximale levensduur tegen
de laagst mogelijke kosten. Onderscheid
wordt gemaakt in exploitatiekosten, groot
onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen.
Omdat de vervangingsinvesteringen worden
afgeschreven over 25 jaar levert het nieuwe
dekkingsplan per jaar een lastenverlichting op
van € 70.186,-

Storting in fonds openbare verlichting
Afgelopen jaren zijn er succesvolle pilots
met LED-verlichting uitgevoerd en is de
toepassing van LED verlichting verder uitgerold.
Mede naar aanleiding van de motie van de
gemeenteraad d.d. 25 februari 2016 “een
verlichte opbrengst” wordt in de komende
jaren een inhaalslag gemaakt ten aanzien
van vervanging van verouderde masten en
armaturen door LED verlichting.. Daarnaast
worden ook de armaturen die aan vervanging
toe zijn vervangen door LED armaturen. Dit
houdt in dat in principe in 2031 de gehele
verlichting up to date is en vervangen is
met LED verlichting. Naast de jaarlijkse
onderhoud en remplacekosten is ook rekening
gehouden met innovatieve en aanvullende
duurzaamheidsmaatregelen. In de berekening is
rekening gehouden met uitbreiding van masten
in verband met het politiekeurmerk en verlaging
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van de energiekosten. De masten en armaturen
zijn berekend als vervangingsinvesteringen van
respectievelijk 40 en 20 jaar. Mede dank zij de
lagere energiekosten behoeft voor het nieuwe
dekkingsplan geen jaarlijks extra storingen
gedaan te worden.

Samenvattend.
De beheerplannen wegen, civiele kunstwerken
en openbare verlichting zijn in concept
geactualiseerd.

Voor de meerjarenbegroting zijn de jaarlijkse
lasten als volgt lager:

Beheerplan wegen 2017-2021 € 813.009,-
Beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2026
€ 70.186,-
Beheerplan Openbare verlichting 2017-2021
€ 0,-

Het beheerplan wegen is inclusief vorming
dekkingsreserve openbare ruimte van
€ 5.000.000,-.

 

Beheerplan openbaar groen (m.i.v. 2017
€ 175.500,- N structureel)
Het openbaar groen maakt een belangrijk
onderdeel uit van de openbare ruimte. Het
draagt in grote mate bij aan de kwaliteit en
leefbaarheid van Steenbergen. Naast de
beheerplannen wegen, openbare verlichting en
civiele kunstwerken is het ook belangrijk om
een beheerplan te hebben voor het openbaar
groen. Vanuit een planmatige aanpak kan op

een efficiënte wijze omgegaan worden met
beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast
kan tot een betere afstemming (integrale
aanpak) worden gekomen met betrekking tot
de eerdergenoemde beheerplannen en het
rioolbeheer. Het openbaar groen dient op tijd
vervangen of aangepast te worden. Het is
belangrijk om het openbaar groen in de kernen
te behouden en kwalitatief goed te houden om
zo een bijdrage te kunnen leveren aan een
plezierige woonomgeving. Om hier te komen
is in 2015 gestart met het uitvoeren van een
quickscan.

Vanuit de eerste resultaten van de Quickscan
is gebleken dat veel openbaar groen niet
meer voldoet aan de eisen. Veel vakken
bevatten sterk verouderde beplantingen. Het
vervangen van verouderde of door ziekte
aangetaste houtopstanden en beplantingen
en groeiplaatsverbetering zijn noodzakelijk om
het groen een kwaliteitsimpuls te geven en
deze af te stemmen op de veranderingen in
het gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast
zijn aandachtspunten; het lange traject om te
komen tot aanpassingen en de communicatie
met inwoners of andere belanghebbenden.

Het in 2010 vastgestelde groenplan, waarvoor
destijds geen middelen beschikbaar zijn gesteld,
geldt als basisuitgangspunt. Ook is inzichtelijk
gemaakt welke stappen er wel gezet zijn,
mede door incidenteel beschikbaar gestelde
budgetten.

De analyse van de staat van het openbaar
groen, aan de hand van CROW-normering,
maakt ook onderdeel uit van de Quickscan.
Hierbij wordt op beeldkwaliteit getoetst
aan welke norm het huidige groen voldoet.
Momenteel vindt analyse van de gegevens
plaats waaraan conclusies worden verbonden.
Doel is om deze om te zetten in concrete
acties in de komende jaren om zo de ambitie
vanuit het groenplan (beheerplan) te behalen.
Gelijk aan het wegenfonds en het rioolfonds
is het daarom noodzakelijk om voor het
openbaar groen een groenfonds in het leven te
roepen. Het structureel beschikbaar stellen van
middelen draagt bij aan het adequaat kunnen
inspringen op vervangingen en/of aanpassingen
die dienen plaats te vinden in het groenareaal.
Gelet op de gebiedsgerichte aanpak van wijken
en de doelstelling om de openbare ruimte op
orde te brengen geeft een beheerplan met
bijbehorende middelen ruimte om proactief
aan de slag te gaan. Het beheerplan biedt
de mogelijkheid om effectief om te gaan met
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tijd en middelen door dat plannen op langere
termijn mogelijk is. Daarnaast kan proactief
naar burgers toe gecommuniceerd worden. In
2016 zal nog een uitgewerkt beheerplan aan de
raad worden aangeboden.

Wat gaan we doen in 2017

Revitalisering Stadspark Steenbergen (2017
en 2018 investering van € 180.000,- en
€ 600.000,-)

In 2016 is  een aanvang gemaakt met de
voorbereidingen om het Stadspark een
totale opwaardering te geven. Het door te
lopen proces  wordt in 2017 verder in beeld
gebracht en uitgezet. In 2017 zal verder gestart
worden met planvorming. Vooruitlopend op
de herinrichting zijn begin 2016 de waterpartij
en de Zuidvest schoongemaakt en op
diepte gebracht. Het park zal een door de
gemeenschap gedragen invulling krijgen waar
men zich in herkent en verantwoordelijkheid
voor wenst te dragen. Het park wordt het
groene middelpunt van de samenleving zowel
in ontwerp als in het beheer. In 2017 en 2018
wordt uitvoering gegeven aan het opgestelde
plan.

Cruijslandse kreken Fase 2

Het gebied van de Cruijslandse kreken zal in
vervolg op fase 1 verder worden ontwikkeld.
De ontwikkeling van de Cruijslandse kreken is
gebaseerd op het realiseren van een robuust
watersysteem, de realisatie van ecologische
verbindingszones en kreekherstel en binnen
deze samenwerking aanvullende mogelijkheden
zien om eigen doelen op het gebied van natuur,
watersysteembeheer of recreatie te realiseren;

Ontwikkeling van de Cruijslandse kreken fase
2 vindt plaats op basis van samenwerking
tussen de diverse belanghebbende partners
uit het gebied van de Cruijslandse kreken. Dit
vanuit de gebiedsontwikkeling Waterpoort. De
overheden zijn net als andere belanghebbenden
een partner. Samenwerking en meekoppelen
zijn het uitgangspunt.

In april 2016 is hiertoe 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
zal in januari 2017 worden gestart met de
verdere planvorming en uitvoering van de
ontwikkelingen.
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Wat mag het kosten?

Programma Beheer openbare ruimte 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting -6.315.011-6.262.057-6.168.099-6.101.469-6.101.469

Begrotingswijzigingen 2016 -2.900 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Saldo na wijziging -6.317.911-6.267.057-6.173.099-6.106.469-6.106.469

Bijstelling bestaand beleid

Wegen -819.500 714.400 714.400 714.400 712.900

Riolering en stedelijk water -26.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

Openbaar groen -64.600 -176.700 -175.500 -176.000 -182.600

Overige openbare ruimte 178.300

Mutaties reserves 713.900

Nieuw saldo begroting/Nadelig saldo -6.336.511-5.731.057-5.635.899-5.569.769-5.577.869
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Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Storting in fonds onderhoud
wegen

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

De storting in het wegenfonds is vanaf de begroting 2015 met € 150.000,- verlaagd; een bezuiniging van 5%. De kwaliteit van de
wegen wordt daardoor tot het minimum verlaagd.

Aanvullend onderhoud bij
herinrichting

125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Het budget voor het aanvullend wegenonderhoud is vanaf 2015 volledig geschrapt. Indien aanvullende voorzieningen nodig zijn
wordt hiervoor een apart budget aangevraagd.

Bomen buitengebied 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Vanaf de begroting 2015 is hiervoor geen budget meer opgenomen.

Kostendekkende verhuur
volkstuinen

2.500 500 1.000 1.500 2.000

Wanneer de bezuinigingsdoelstelling van € 2500,- wordt omgeslagen naar de individuele huurder dan heeft dit tot gevolg dat in
2017 de huurprijs per volkstuintje € 57,- bedraagt ( €42 + €15) Ondanks het relatief lage huurbedrag is dit een verhoging van 35%.
Voorgesteld wordt om deze bezuiniging te temporiseren en uit te smeren over de komende 5 jaar, dit geeft een jaarlijkse verhoging
van € 3,-

Verstrekken hondenpoepzakjes en
folders

2.250 - - - -

Vanaf 2015 werd aan nieuwe hondenbezitters geen pakket meer verstrekt en ook worden er geen hondenpoepzakjes meer
verstrekt en folders uitgedeeld. Bij de behandeling van de begroting 2016 is deze bezuiniging teruggedraaid.

Begraafrecht 5.000 10.800 10.800 10.800 10.800

Door een actief aanschrijvingsbeleid met betrekking tot de verlenging van graven zal de geraamde bezuiniging worden gehaald.

Aanschaffing straatmeubilair 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Het budget voor het vervangen van banken, fietsenrekken, papierbakken ed is in de begroting 2015 gehalveerd tot € 9.000,-

Verkeerseducatie door de scholen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door minder projecten op het gebied van verkeerseducatie op te starten en een eigen bijdrage
van de scholen te vragen.
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Programma Financiering
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Oorspronkelijke planning

De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en de daarmee
samenhangende beleidsnotities actualiseren

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 2016-09 <>

Nota reserves en voorzieningen. 2016-11 <>

Bij ontwikkelingen nagaan of er externe financieringsmogelijkheden en/of
verdienmodellen zijn.

continu proces <>

Informatiestructuur/MID office/ Balie Informatie Systeem 2016-12 <>

De doorontwikkeling van de organisatie naar uiteindelijk drie afdelingen 2016-12 <>

Regionale samenwerking met in eerste instantie de Brabantse Wal gemeenten. continu proces <>

Naar een faciliterende medewerker continu proces <>

Doorontwikkeling van juridisch control continu proces <>

Scan verordeningen op actualiteit 2016 <>

Verbetering kwaliteit besluiten 2016 <>

Opzetten contractbeheer 2016-03 V

Bijstelling bestaand beleid

Algemene uitkering gemeentefonds (2016
€ 237.900,- V, 2017 € 192.700,- V, 2018
€ 256.100,- V, 2019 € 95.700,- V, 2020
€ 152.000,- V)
De groei van de totale omvang van de
algemene uitkering, het accres, kent een grillig
verloop en kent enkel in 2017 nog een redelijke
groei, nl € 115.800,- voor onze gemeente.
Deze groei wordt teniet gedaan door de
uitname voor de vorming van de decentralisatie-
uitkering verhoogde asielinstroom. De korting
hiervoor bedraagt in 2016 € 64.900,- en in 2017
€ 224.300,-.
Daarnaast ontvangen wij meer als gevolg
van hogere aantallen bij de afzonderlijke
maatstaven: in totaal € 160.000,-. Deze hebben
een structurele doorwerking naar de volgende
jaren.
In 2016 is een eenmalige uitkering ontvangen
voor het referendum over de Oekraïne ad
€ 26.700,-. Verder wordt in de vorm van een
decentralisatie-uitkering middelen, ad € 12.700,-
in 2016 oplopend naar € 63.500,- in 2020,
ontvangen voor een voorschoolse voorziening

peuters. Voor een zelfde bedrag worden
hiervoor uitgaven opgaven opgenomen, zodat
dit budgettair neutraal uitkomt.
De Integratie-uitkering WMO stijgt met ruim
€ 80.000,- in 2017 naar een toename van
€ 140.000,- in 2020.
Het totaal van deze mutaties hebben per saldo
de bovenstaande mutaties op de algemene
uitkering tot gevolg.

Kapitaallasten investeringen 2017 tot en met
2020 (2017 € 58.200,- N, 2018 € 108.950,-
N,2019 € 129.950,- N, 2020 € 161.750,- N)
Voor een specificatie van de kapitaallasten
wordt verwezen naar de bijlagen
investeringsstaten 2017 tot en met 2020.

Beveiliging gemeentehuis (2016 € 6.000,- N,
2017 e.v. € 12.000,- N structureel)
Als sinds de ingebruikname van het
gemeentehuis maken wij gebruik van de
diensten van EBN beveiliging. EBN beveiliging
had afspraken met de ISD m.b.t. een
opleidingstraject om langdurig werklozen weer
aan een baan te helpen als beveiliger. Via EBN
werden opleiding en werkervaringsplekken
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geregeld, zo ook bij het gemeentehuis. De
kosten voor de reguliere beveiliging van het
gemeentehuis bedragen per jaar € 12.000,-
en worden tot op heden betaald door de
ISD. Er is echter geen sprake meer van
opleidingstrajecten en/of werkervaringsplekken
m.b.t. de beveiliging. De ISD stopt dan ook met
het betalen van de rekeningen vanaf 1 juli dit
jaar.

Kosten mobiele telefonie (2017 € 29.000,- V
structureel)
Op de kosten van de mobiele telefonie kan de
komende jaren structureel bezuinigd worden.
De deelname aan de gemeenschappelijke
aanbesteding GT Telecommunicatie vanuit
KING/VNG leidt tot een besparing van minimaal
€ 29.000,- per jaar op de abonnementskosten
en variabele kosten. Gunning is geweest op
18 mei jl., vanaf 1 oktober aanstaande zal
gemeente Steenbergen via de nieuwe provider
gaan bellen.

Fiscale advisering en ondersteuning
(€ 10.000,- N structureel)
Met ingang van 1 januari 2016 zijn
overheidsbedrijven onderworpen aan de
vennootschapsbelastingplicht. Dit houdt
dus in dat onder andere de gemeente
vennootschapsbelasting (VPB) af zal moeten
dragen over winstgevende of concurrerende
activiteiten. Er is samenwerking gezocht
met andere gemeenten in West-Brabant om
zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken
in dit traject. Tevens is er externe expertise
van een belastingadviesbureau ingeschakeld.
Zij hebben fase 1 (inventarisatie) en fase
2 (besluitvorming inrichting) begeleid. De
uitkomsten vanuit fase 2 kunnen nu vertaald
worden naar de implementatie van de VPB in
fase 3. Hierna volgen nog fase 4 (beheer VPB)
en fase 5 (aangifte VPB). Gedurende deze
fasen zal externe advisering en ondersteuning
nog noodzakelijk zijn. Binnen de organisatie is
uiteraard wel enige kennis met betrekking tot
de vennootschapsbelasting aanwezig, maar
de expertise van een fiscalist is onontbeerlijk.
Hiervoor wordt structureel een bedrag van
€ 10.000,- opgenomen.

Afsluiten Service level Agreement (2016
€ 23.500,- N, 2017 e.v. € 15.000,- N
structureel)
De overschrijding op onderhoud applicaties ten
behoeve van de post Geo is het gevolg van
het afsluiten van een Service Level Agreement
(SLA) op de producten van Vicrea. In deze post
zijn het onderhoud, de ondersteuning, upgrades

en uitvoeringskosten hiervan inbegrepen. Deze
SLA is noodzakelijk omdat de producten van
Vicrea een belangrijke, bedrijfskritische taak
hebben, waarbij uitval zoveel mogelijk moet
worden voorkomen. De SLA zorgt er voor dat
de software up-to-date is en dat bij storingen zo
snel mogelijk ingegrepen kan worden.

Kosten ScaleIO (2016 € 10.600,- N, 2017 e.v.
€ 6.100,- N)
Op de post onderhoud ten behoeve van
automatisering dient een bedrag bijgeraamd
te worden ten behoeve van ScaleIO. Deze
exploitatiekosten moeten in relatie gezien
worden met het project schijvenkabinet.
Met het opstellen van de begroting was dit
investeringskrediet nog niet gerealiseerd en
waren de kosten voor onderhoud nog niet
bekend.

Updaten/moderniseren Citrix cluster
(€ 9.500,- N structureel)
Ten behoeve van het updaten/moderniseren van
het Citrix cluster dient op de posten onderhoud
applicaties en verrichte werkzaamheden door
derden op de kostenplaats automatisering
respectievelijk een bedrag van € 7.500,-
en € 2.000,- bijgeraamd te worden. Deze
aanpassingen in de begroting zijn van
structurele aard. Deze uitgaven zijn noodzakelijk
om onder andere het meerdere malen inloggen
en overname van sessies ten behoeve van
de balies mogelijk te maken. Daarnaast is als
gevolg van de inzet van meer thin clients, meer
thuiswerklicenties en licenties ten behoeve van
externe ondersteuningen (BGT-beheer Bergen
op Zoom) het aantal licenties uitgebreid. Meer
licenties leidt tot hogere onderhoudskosten.

Bijdrage beheer BGT (€ 20.000,- N
structureel)
Met het opstellen van de begroting voor
2016 was reeds een bedrag ad € 30.000,-
gevraagd ten behoeve van de bijdrage voor het
beheer van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT). Vanuit de samenwerking met
de gemeente Bergen op Zoom op het gebied
van beheer BGT is er in Bergen op Zoom een
gezamenlijke beheerder aangesteld. De kosten
komen uit op € 50.000,- per jaar en het budget
dient hiervoor opgehoogt te worden.

Inhuur ondersteuning systeembeheer
(€ 29.200,- N 2016)
De huidige bezetting op het onderdeel
systeembeheer komt steeds meer onder druk
te staan, waardoor de kwetsbaarheid op dit
cruciale bedrijfsvoeringsonderdeel toeneemt.
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Door de inzet van extra capaciteit kan de
continuïteit gegarandeerd worden en kunnen
de huidige systeembeheerders de focus
aanbrengen op de doorontwikkeling, zoals
veranderopgaven en interne projecten.

Informatiebeveiliging (€ 13.000,- N
structureel/€ 35.000,- N eenmalig)
In 2016 zijn voor informatiebeveiliging
een aantal extra maatregelen genomen,
zoals de 24/7 beschikbaarheid van een
externe partij bij een beveiligingsincident, de
structurele kennisverbetering ter voorkoming
van beveiligingsincidenten en de upgrade
van de virusscanner. Dit resulteert in een
structurele toename van de kosten met
€ 13.000,-. Daarnaast is in 2016 sprake
van eenmalige kosten tot een totaalbedrag
van € 35.000,-. Het betreft € 2.000,- voor
het organisatiebreed in beeld brengen van
privacyaspecten met de daaruit voortvloeiende
acties en € 33.000,- voor het actualiseren
van het informatiebeveiligingsbeleid conform
de voor gemeenten verplichte Baseline
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

Inhuur interne controle (€ 15.000,- N
structureel)
In 2015 zijn een aantal taken op het terrein
van WMO en jeugd gedecentraliseerd van
het rijk naar de gemeenten. Naast de voor
de uitvoering van belang zijnde zaken leidt
dit ook tot een forse toename van de interne
controlewerkzaamheden. Verder leert de
ervaring van de afgelopen jaren dat door een
aantal factoren, zoals verscherpt toezicht
op accountants door de Autoriteit Financiële
Markten en een grotere complexiteit en
diepgang van de interne controle de intern
beschikbare capaciteit voor de uitvoering
van alle interne controlewerkzaamheden niet
toereikend is. Inmiddels is ervaring opgedaan
met het uitbesteden van de interne controle
op een aantal processen aan een externe
partij. Deze ervaringen zijn positief te noemen.
Daarom wordt voorgesteld voor de uitvoering
van de interne controle door een externe
partij een jaarlijks budget op te nemen van
€ 15.000,-.

Kapitaallasten rollend materieel/I&A
(€ 52.300,- V eenmalig)
Met het opstellen van de jaarrekening worden
de investeringskredieten jaarlijks kritisch
beoordeeld. Vanuit de beleidsnota waardering
en afschrijving vaste activa zijn regels opgesteld
met betrekking tot deze kredieten. Daarin is
bepaald dat een investeringskrediet vervalt

bij de jaarrekening volgend op het jaar
van het investeringsprogramma waarvan
dat krediet deel uitmaakt. Bij uitzondering
kan hiervan, indien goed gemotiveerd,
afgeweken worden. Als gevolg hiervan zijn
een aantal investeringskredieten vanuit het
rollend materieel en de kostenplaats I&A
doorgeschoven naar 2016. Doordat de realisatie
door is geschoven en de ingebruikname
ook later in het jaar zal zijn, kunnen de
kapitaallasten voor een bedrag van € 52.300,-
afgeraamd worden.

Boekwinst MAN vrachtwagen (€ 13.000,- V
eenmalig)
De inruil van de MAN vrachtwagen ad
€ 13.000,- dient als boekwinst verantwoord te
worden en kan worden toegevoegd aan de post
onvoorzien.

Tijdelijke uitbreiding formatie TIPP (2016
€ 15.000,- N, 2017 € 30.000,- N)
De formatie op de afdeling publiekszaken dient
met betrekking tot het taakveld TIPP voor 2016
en 2017 tijdelijk uitgebreid te worden met 0,6
fte.

Inhuur projecten/acties 2017 (2017
€ 121.000,- N eenmalig)
Zoals onder "Algemeen, raads- en
collegeprogramma 2014-2018" is aangegeven
komen wij in 2017 2.200 uur capaciteit tekort
om alle projecten/acties te kunnen realiseren.

Salariskosten (2017 € 774.400,N,2018
€ 796.100,-N,2019 € 795.200,-N,2020
€ 802.100,-N)
Vanaf 2017 is rekening gehouden met een extra
stijging van de salarissen van 3,4%, stijging
pensioenpremies met 0,7% en periodieke
verhogingen.
Tevens is voor uitbreiding van de formatie met
4,5 fte € 270.000,- opgenomen.
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Wat gaan we doen in 2017

Vervanging switchnetwerk (2017 investering
€ 105.000,-)

In het kader van de 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, welke niet meer weg
te denken is uit het huidige netwerk. In de
loop der jaren is het aantal fysieke switch-
apparaten 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

Koppelingen Bestuurs- & raadsprocedure
en vervanging MyCorsa door MyCorsaNxt
(investering 2017 € 80.000,-)

In 2017 staat vervanging van de huidige Office-
versie gepositioneerd, daarnaast dient uiterlijk
in 2017 de overstap gemaakt te worden van
het huidige MyCorsa (als gebruikersportaal
Corsa) naar MyCorsaNxt (webbased). Om
met MyCorsaNxt te kunnen werken zal de
rapportgenerator iWriter in ieder geval door de
webbased versie vervangen moeten worden.

De combinatie van deze drie trajecten maakt
dat er flink gesleuteld moet worden aan
de koppelingen die zijn ingericht op het
gebied van de bestuurs- en raadsprocedure.
Zowel de vervanging documentgenerator, de
vervanging van de Office-versie (nu nog van
invloed op de koppelingen) als de (verplichte)
doorontwikkeling naar MyCorsaNxt leiden ieder

afzonderlijk en zeker ook in gezamenlijkheid tot
aanpassingen in de koppelingen.

OpenData/Digitale kaarten (Aanschaf en
implementatie 2017 en 2018 € 25.000,- N)

Vanuit verschillende invalshoeken is aandacht
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 er voor
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 plaats
vindt. Landelijk gezien gaat OpenData een
grote rol spelen in relatie met 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 het beheer gevoerd wordt over wat
als OpenData naar buiten gebracht wordt en
t.b.v. veilige opslag van deze OpenData buiten
ons netwerk (i.v.m. beschikbaarheid 24/7).
De digitale kaarten worden als resultaat van
OpenData gezien.
Tevens kan door toepassing van OpenData
het aantal verzoeken in het kader van
Wet Hergebruik Overheidsinformatie
(wet 18-07-2015) beperkt worden.
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Wat mag het kosten?

Programma Financiering 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo primaire begroting 24.488.381 24.081.494 24.113.322 24.123.295 24.123.295

Begrotingswijzigingen 2016

Bijstelling bestaand beleid

Algemene uitkering 237.800 192.700 256.100 95.700 152.000

Gemeentelijke belastingen 35.000 35.000 35.000 35.000

Algemene baten en lasten -5.600 -58.200 -109.000 -130.000 -161.800

Saldo kostenplaatsen -91.600 -994.500 -865.200 -864.300 -871.200

Mutaties reserves

Nieuw saldo begroting/Voordelig saldo 24.628.981 23.256.494 23.430.222 23.259.695 23.277.295

Investeringen 2016

Investeringen

MAN vrachtwagen (+ € 170.000,-)
Reeds voor 2012 was de vervanging van de MAN vrachtwagen voorzien. Doordat in het verleden de levensduur van de
investeringen rollend materieel opnieuw is bekeken, zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waaronder deze investering.
Nu blijkt achteraf dat, nadat de investering voor 2012 af is gevoerd, men abusievelijk is vergeten deze op te voeren op de
investeringsstaat voor 2015.

Koppeling BGT-GBI (+ € 20.000,-)
In het kader van de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en aansluiting op de landelijke voorziening
BGT dient de applicatie GBI (ten behoeve van Weg-, Groen- en Rioolbeheer) gekoppeld te worden aan de BGT, zodat de
overeenkomende vlakken (weg- en groenvlakken) geautomatiseerd en conform de BGT-registratie verwerkt worden. De gegevens
uit GBI kunnen dan in het kader van bestekken BGT-conform aangeleverd worden aan derden.

Bezuinigingen

Bezuinigingen programmabegroting 2015-2018

invoering bezuiniging

bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Invoeren toeristenbelasting 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Vanaf 2015 wordt ook in de gemeente Steenbergen toeristenbelasting geheven.

Algemene
bezuiniging
onderhoud

8.600 8.600 8.600 8.600 8.600

Voor bezuiniging op gemeentelijke gebouwen is een algemene bezuiniging van 3% op het onderhoudsbudget opgenomen.

Bedrijfsvoering 444.200 419.400 440.700 440.700 440.700
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Investeringsstaat 2017

Investeringsstaat 2017

Product omschrijving Bedrag
investering

Kap.lasten
2017

Kap.lasten
structureel

afschrijvingsperiode

Programma Bestuur en veiligheid

Aanpassingen Raadsinformatiesyseem 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Programma WMO en Jeugd

Implementatie ICT systeem WMO enJeugd 55.000 5.500 11.000 5 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de integratie-uitkering sociaal domein)

Vervanging AED 's 27000 1.900 3.900 7 jaar

Programma Recreatie, Economie en Participatie

Herinrichting Centrum Welberg 350.000 7.000 14.000 25 jaar

Programma Milieu en ruimtelijke ordening

Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof
2016-2020 voor communicatie en handhaving

40.000

Onderzoek/implementatie milieustraat 30.000

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst afvalstoffenheffing)

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 275.000 5.500 11.000 25 jaar

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen 180.000 3.600 7.200 25 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 136.340 15.200 15.200 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 486.312 29.800 29.800 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

Renault Clio BOA 22.000 1.600 3.200 7 jaar

Vorkheftruck gemeentewerf 32.000 1.600 3.200 10 jaar

Kpl. ICT

Vervanging switches 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 80.000 8.000 16.000 5 jaar
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Investeringsstaat 2017

Totaal 3.343.252 116.450 188.000
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Investeringsstaat 2018

Investeringsstaat 2018

Product Omschrijving Bedrag
investering

Kap.lasten 2018 Kap.lasten
structureel

afschrijvingsperiode

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

Onderzoek/implementatie milieustraat 20.000

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst
afvalstoffenheffing)

Programma beheer openbare ruimte

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 14.200 14.200 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 494.093 30.300 30.300 60 jaar

6140 Verbetering riolering 26.639 1.600 1.600 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ransomes maaimachine 5 delig (5103) 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 60.000 6.000 12.000 5 jaar

Vervanging VMWare-& Oracle cluster 60.000 6.000 12.000 5 jaar

OpenData/Digitale kaarten 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Totaal 1.728.598 98.475 150.850
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Investeringsstaat 2019

Investeringsstaat 2019

Product Omschrijving Bedrag
investering

Kap.lasten 2019 Kap.lasten
structureel

afschrijvingsperiode

Programma beheer openbare ruimte

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 154.598 17.200 17.200 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 501.999 30.700 30.700 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 43.304 10.600 10.600 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 90.000 9.000 18.000 5 jaar

MS-SQL server en call licenties 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Totaal 933.901 80.750 103.000
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Investeringsstaat 2020

Investeringsstaat 2020

Product Omschrijving Bedrag
investering

Kap.lasten 2020 Kap.lasten
structureel

afschrijvingsperiode

Programma beheer openbare ruimte

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering (v) 157.071 17.500 17.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering (v) 1.568.257 96.100 96.100 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 85.009 5.200 5.200 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

New Holland + fronthef 40.000 3.350 6.700 6 jaar

Totaal 1.870.337 123.150 127.500
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Overzicht post onvoorzien

Raads-
vergadering Omschrijving 2016 Structureel Saldo

Saldo post onvoorzien
primitieve begroting

100.000

Saldo begroting 10.522

6 26-5-2016 Aankoop loods
ten behoeve
van huisvesting
carnavalsbouwclubs

-2.900 -5.000

7 26-5-2016 Verlichting
atletiekbaan
sportpark
Seringenlaan

-725 -725

Totaal -3.625 -3.625

Saldo na 7e
begrotingswijziging

106.897
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Staat van reserves en
voorzieningen

Naam reserve/ voorziening
Saldo per 1
jan. 2016 Toevoegingen Onttrekkingen

Saldo per 31
dec. 2016

R. 1. Vrije reserves

41006 Risico reserve 1.675.487,43 1.675.487,43

41001 Algemene reserve 2.252.995,12 368.909,00 1.884.086,12

41005 Voordelig saldo 2015

Totaal vrije reserves 3.928.482,55 0,00 368.909,00 3.559.573,55

2. Bestemmingsreserves

42004 Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/
bovenw.voorz.)

137.734,14 123.300,00 70.600,00 190.434,14

42005 Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur (67.200,00) 200.000,00 132.800,00

42048 Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks 106.180,00 106.180,00

42021 Res. Overheveling budgetten 177.000,00 177.000,00

42022 Res.aanleg parkeerplaatsen 7.350,00 7.350,00

42036 HRM reserve 151.373,14 151.373,14

42037 Best.res. Openbare verlichting 1.046.476,38 40.000,00 1.006.476,38

42038 Res.wachtgelden vml. Wethouders/bestuurders 158.270,00 109.200,00 49.070,00

42039 Res.eenmalige zaken 2016/2017 70.000,00 45.000,00 25.000,00

42040 Res.eenmalige zaken 2012 51.480,00 51.480,00

42041 Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 18.200,00 18.200,00

42042 Centrumfonds Steenbergen 21.531,37 21.531,37

42043 Res.eenmalige zaken 2013 13.300,00 13.300,00

42044 Priv.gem.sport- en welzijnsaccommodaties 112.310,00 51.500,00 60.810,00

42045 Res.eenmalige zaken 2015 127.088,00 5.000,00 122.088,00

42046 Nog te besteden overheidsbijdragen 223.314,00 223.314,00

42047 Baggerfonds 248.150,00 50.000,00 200.400,00 97.750,00

42049 Herinricht./toekomst. Onderhoud N257 1.717.311,61 682.000,00 1.035.311,61

42050 Bestemmingsreserve De Heen 50.000,00 50.000,00

42051 Herinricht./toekomst. Onderhoud N259 6.293.000,00 508.700,00 5.784.300,00

42016 Afgesloten bestemmingsplannen 571.523,24 571.523,24

42052 Reïntegratie voormalig algemeen directeur 200.000,00 113.750,00 86.250,00

42054 Decentralisatie sociaal domein 570.893,00 570.893,00

42055 A4, overige wegen 4.189.414,85 15.850,00 4.173.564,85

42056 Kleedlokalen buitensportaccommodaties 260.580,00 260.580,00

Totaal bestemmingsreserves 16.455.279,73 373.300,00 1.842.000,00 14.986.579,73

3. Dekkingsreserve
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Naam reserve/ voorziening
Saldo per 1
jan. 2016 Toevoegingen Onttrekkingen

Saldo per 31
dec. 2016

43001 Algemene dekkingsreserve 9.782.499,89 9.782.499,89

43007 Res.begr.pl Steenbergseweg 173.069,38 19.120,00 192.189,38

43008 Res. begraafplaats Zuideinde 27.298,49 27.298,49

43013 Res. winstuitkering HNG 55.283,44 55.283,44 0,00

43015 Reserve BTW-compensatiefonds 175.312,92 26.297,00 149.015,92

43016 Res gemeenschapshuis D'oord 652.282,46 22.512,00 629.770,46

43017 reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal 1.250.107,64 45.059,00 1.205.048,64

43018 Reserve huisvesting 6.446.013,65 235.545,83 6.210.467,82

43021 Res herinrichting bibliotheek 154.836,29 11.911,00 142.925,29

43025 Terrein Wipstraat Steenbergen 5.904,00 5.904,00 0,00

43027 Res.JOP Nieuw-Vossemeer 28.658,98 7.123,68 21.535,30

43028 Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010 234.904,00 37.400,00 197.504,00

43029 Res.sportpark Molenkreek 1.942.463,35 69.399,84 1.873.063,51

43031 Res.div. kredieten investeringstaat 2009 290.487,00 29.526,00 260.961,00

43033 Res. Investeringen I&A 2012 309.603,89 68.000,00 241.603,89

43034 Res. Investeringen I&A 2013 51.963,06 13.000,00 38.963,06

43038 Res. Investeringen I&A 2015 125.358,00 31.000,00 94.358,00

43035 Renovatie jachthaven/havenkantoor 1.732.437,52 200.000,00 1.532.437,52

43036 Huisvesting consultatiebureau Steenbergen 61.588,00 2.678,00 58.910,00

43037 Res.kunstgrasveld vv Steenbergen 315.988,93 29.000,00 286.988,93

43039 Res.kunstgrasveld vv NVS 306.613,85 29.000,00 277.613,85

43040 Res.kunstgrasveld sc Kruisland 341.018,15 29.000,00 312.018,15

Totaal dekkingsreserves 24.463.692,89 19.120,00 947.639,79 23.535.173,10

Totaal reserves 44.847.455,17 392.420,00 3.158.548,79 42.081.326,38

V. 4. Voorzieningen

50001 Fonds onderhoud wegen 9.500.539,04 2.731.573,00 1.559.291,00 10.672.821,04

50018 Fonds aanvullend wegenonderhoud 94.678,58 94.678,58

50032 Fonds onderhoud kuntstwerken 339.367,33 110.032,00 142.705,00 306.694,33

50003 voorz. onderhoud gebouwen 620.405,33 254.043,00 434.545,00 439.903,33

50008 Pens. Fonds wethouders 1.627.711,74 102.564,00 6.155,00 1.724.120,74

50009 Voorz. spaarverlof personeel 14.376,00 293,00 14.669,00

50030 Onderhoudsfonds sportparken 103.400,59 164.114,00 57.821,00 209.693,59

50028 Rioleringswerken bp Molenkreek 10.808,60 10.808,60

50034 Riolering 1.421.124,07 222.031,00 1.199.093,07

Totaal voorzieningen 13.732.411,28 3.362.619,00 2.422.548 14.672.482,28

Totaal reserves/voorzieningen 58.579.866,45 3.755.039,00 5.581.096,79 56.753.808,66
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Bezuinigingen
programmabegroting 2014-2018

Bezuinigingen programmabegroting 2014-2018

bedrag invoering bezuiniging

2016 2017 2018 2019

Programma Bestuur en
veiligheid

Exploitatie Veiligheidshuis 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Programma Dienstverlening

Sluiten een dagdeel voor
kostenloze huwelijken

1.500 3.200 3.200 3.200 3.200

Balie gemeentehuis 27.500 13.500 13.500 13.500 13.500

Benchmark/monitoring
dienstverlening

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Leges rijbewijzen 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Programma sport en cultuur

Kostendekkende exploitatie
buitensportaccommodaties

240.000 77.800 90.400 90.400 90.400

Exploitatie zwembaden 141.000 71.400 71.400 71.400 71.400

Kostendekkende huurprijzen
binnensportaccommodaties

60.000 56.400 60.000 60.000 60.000

Huurverhoging 't Cromwiel 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Subsidie bibliotheek 100.000 78.000 100.000 100.000 100.000

Programma WMO en Jeugd

Schoolbegeleiding 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

Algemene bezuiniging op
Maatschappelijk Werk

7.400 4.000 7.400 7.400 7.400

Algemene bezuiniging SWOS 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Algemene bezuiniging op
GROGZ

8.150

Algemene bezuiniging
Thuiszorg West-Brabant

6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

Subsidie St. Slachtofferhulp 5.139 - - - -

Programma Economie,
recreatie en participatie

Onderhoud ommetjes 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
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Bezuinigingen programmabegroting 2014-2018

Kostendekkend maken
markten

4.800 4.800 4.800 4.800

Algemene bezuiniging ISD 22.415

Het in natura verstrekken van
gebruiksgoederen

10.000

Programma Milieu en
Ruimtelijke Ordening

Opstellen bestemmingsplannen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Programma Beheer
openbare ruimte

Storting in fonds onderhoud
wegen

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Aanvullend onderhoud bij
herinrichting

125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Bomen buitengebied 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Kostendekkende verhuur
volkstuinen

2.500 500 1.000 1.500 2.000

Verstrekken hondenpoepzakjes
en folders

2.250 - - - -

Begraafrechten 5.000 10.800 10.800 10.800 10.800

Aanschaffingen straatmeubilair 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Verkeerseducatie door de
scholen

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Programma Financiering

Invoeren toeristenbelasting 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Algemene bezuiniging
onderhoud gemeentelijke
gebouwen

8.600 8.600 8.600 8.600 8.600

Totale bezuiniging producten 1.161.654 834.100 881.000 881.500 882.000

Bedrijfsvoering

Inkoop 200.000 296.500 296.500 296.500 296.500

Reorganisatie 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Extra bezuiniging op
bedrijfsvoering

100.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Bezuiniging op bedrijfsvoering
vanuit producten

38.200 16.900 38.200 38.200 38.200

Studie- en congreskosten
(college B&W)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
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Abonnementen en overige
uitgaven

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Totaal bezuiniging
bedrijfsvoering

444.200 419.400 440.700 440.700 440.700

Totaal bezuinigingen 1.605.854 1.253.500 1.321.700 1.322.200 1.322.700
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