Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2017

Fractie
VVD

Bron
Technisch beraad

Vraagstelling
Betreft het AFC. Hoe wordt de € 2,1 miljoen die vrij is gekomen uit de verkoop van
percelen in het AFC verdeeld over de voorzieningen bovenwijks en bovenplans?

Poho
MV

Afdeling
Beleid

Antwoord
natuurfonds - 1,9 mln en bovenwijks 0,19 mln

VVD

Technisch beraad

Betreft het AFC. Het voorgestelde innovatiefonds is bedoeld te worden gevoegd en
te functioneren door partijen binnen de gemeente Steenbergen. Hoe verhoudt
Steenbergen zich met dit inititatief qua snelheid ten opzichte van andere
gemeenten? Bestaat er ook de mogelijkheid om de reikwijdte van dit fonds te
vegrroten naar de gemeenten Moerdijk en Bergen op Zoom in verband met het
realiseren van de biobased hotspot West-Brabant?

MV

Beleid

Om een verkenning te doen naar het innovatiefonds zal zeker gekeken worden naar
verbindngen en samenwerking met Bergen op Zoom en Moerdijk. Belangrijk is echter wel
goede afspraken te maken als het gaat om welke fondsen waar landen. Dit kan zijn op basis
van sector of locatie of iets anders. Met name REWIN heeft kennis van dergelijke fondsen en
zal dan ook betrokken worden bij de verkenning.

VVD

Technisch beraad

Betreft het AFC. Wordt het duurzaamheids 'tijdschrift' van de TOM nog uitgegeven?
Welke verbanden zijn er tussen Moerdijk, AFC en (eventueel) Bergen op Zoom
waar het de benutting van restwarmte van industrieterrein Moerdijk betreft?

MV

Beleid

Dit wordt tijdens het koepeloverleg van oktober 2017 voorgelegd en vastgesteld.

VVD

Technisch beraad

Betreft Ecologische verbindingszones. Er wordt gesproken over een bedrag van €
700.000,-. Bedraagt dit de 25%, dus is er in totaal een investering van € 2,8 miljoen
mee gemoeid? Of is er sprake van een totaalbedrag van € 700.000,- waarvan we
75% subsidie ontvangen? Bij het totaalinvesteringsoverzicht staat bij speerpunt
BOR 4 PM. Bij het bijbehorende programma staat de € 700.000,- genoemd. Is dat
omdat nog niet zeker is of we de 75% subsidie ontvangen?

PL

Beleid

2,8 miljoen is de totale investering(= 100 %). Er is nu de mogelijkheid om 75 % subsidie te
krijgen en dus wordt de gemeentelijke bijdrage dan € 700.000,- ( = 25 %). De aanvraag dient
nog gedaan te worden dus er is altijd een kans dat deze niet of niet geheel wordt toegekend.
Deze wordt wel heel klein geacht. De toekenning van de subsidie is een randvoorwaarde.
Indien deze niet wordt verkregen zal er opnieuw een voorstel worden gedaan richting de
Raad. De PM die bij speerpunt BOR staat betreft de beheerkosten van de EVZ's en heeft geen
betrekking op het benodigd bedrag voor de aanleg. Er is nu nog geen zicht op koppelkansen
en daarmee is het nog niet te bepalen op welke hoogte deze beheerkosten uit gaan vallen.

VVD

Technisch beraad

Waar vindt ik in de perspectiefnota het onderwerp 'Glasvezel(netwerk) terug?

CZ

BOR

Die staat er niet in. Op basis van het lopende overleg met MABIB is het uitgangspunt dat in het
tweede kwartaal van 2018 het glasvezelnetwerk in de Brabantse Walgemeenten wordt
aangelegd. We gaan ervan uit dat we begin 2018 de leges ontvangen voor een
instemmingspbesluit aanleg glasvezel. We willen daarbij uitgaan van kostendekkende leges
en vergoeding van degeneratie- en beheerkosten.

VVD

Technisch beraad

Op blz. 35 staat onder wachtgeld wethouders (BV4) dat er voor wachtgeld voor 2
wethouders voor 2018 en 2019 een bedrag geraamd wordt van € 77.800,-. In het
financieel overzicht (blz. 21) is hiervoor opgenomen: 2018: € 71.200,- en 2019: €
24.000,-. Wat is de verklaring voor dit verschil?

RvdB

OND

Het wachtgeld voor 2 wethouders is nog gewijzigd, maar is niet meer aangepast in het
financieel overzicht. Het juiste bedrag voor 2018 is € 53.300,- en voor 2019 € 24.500,-, totaal
€ 77.800,-. In de begroting 2018 zal hiermee rekening worden gehouden.

VVD

schriftelijk

In de oordeelsvormende vergadering van 7 juni j.l. is het Handhavingsbeleidsplan
RvdB
2017 – 2020 aan de orde geweest. Tijdens de behandeling heeft onze fractie vragen
gesteld t.a.v. de inzet van Handhavers op niet-inrichtingsgebonden onderwerpen.
Omdat er heel hoge prioriteit zou worden gegeven aan afval en drugs hebben wij de
vrees uitgesproken dat daarbij de onderwerpen met minder prioriteit zouden worden
ondergesneeuwd en onvoldoende aandacht zouden krijgen. De portefeuillehouder
heeft toen aangegeven dat er, naast extra FTE’s voor inrichtinggebonden toezicht
en handhaving, ook extra capaciteit bij zou komen bij niet-inrichtinggebonden
toezicht en handhaving, om dit te voorkomen.Wij vinden echter onder het
onderwerp Handhaving niets over terug. Wel wordt het inrichtinggebonden toezicht
en handhaving uitgebreid toegelicht. Kan de portefeuillehouder dit nader toelichten
en toezeggen dat wel degelijk rekening is gehouden met de op 7 juni toegezegde
uitbreiding van capaciteit?

Beleid

Er vindt capaciteitsuitbreiding plaats van de toezichthouder Handhaving met 0,5 fte naar 1 fte
en van de toezichthouder Wabo met 0,5 fte naar 1 fte. Deze toezichthouders houden toezicht
op de niet-inrichtinggebonden onderwerpen. Daarnaast loopt op dit moment een pilot over de
vorming van een boa-pool met de Brabantse Walgemeenten. Een eindevaluatie van deze boapool vindt eind 2017 plaats, waarna besloten wordt om wel of niet door te gaan met deze boapool. Ook wordt dan inzichtelijk of de capaciteit die we van de boa-pool inhuren voldoende is
om het toezicht op APV-gerelateerde zaken op een adequaat niveau uit te voeren.
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VVD

schriftelijk

De toeristen-/niet ingezetenen belasting hebben we nu een 'paar jaar' lopen in de
gemeente Steenbergen. Wij kunnen niet uit de perspectiefnota (en begroting)
opmaken welk bedrag er conform 'toezegging / afspraak' gereserveerd is/blijft om in
overleg met de sector te investeren in toeristich/ recreatieve inititatieven dan wel
voorzieningen. Vandaar dat het college wordt gevraagd welke gereserveerd bedrag
dit anno 2017 is. Cumuleren de bedragen of vallen deze per jaar indien ze niet
gebruikt worden, vrij naar de algemene middelen? Verder graag informatie omtrent
de werkwijze hoe een e n ander binnen komt, loopt de samenwerking met de
betrokken ondernemers zoals men mag verwachten of moet het gemeentelijk
apparaat extra inspanningen verrichten onm deze belasting geïnd te krijgen? De
VVD ziet op de beleidsagenda('s) geen evaluatie meer gepland staan met
betrekking tto dit onderwerp; komt hier vanuit het college vanzelf nog een evaluatie
van?

PL

Beleid

Jaarlijks is de helft van de opbrengst toeristenbelasting uit de toeristische sector bestemd voor
besteding binnen de recreatieve sector. Het betreft een bedrag van ongeveer € 15.000,- per
jaar. In de huidige systematiek vervalt het resterende budget jaarlijks. De inning van de
toeristenbelasting verloopt op basis van de bepalingen in de Verordening Toeristenbelasting.
Jaarlijks ontvangen verblijfsbieder een uitnodiging tot het doen van aangifte. Op grond van die
aangiftes wordt een aanslag opgelegd. Jaarlijks wordt steekproefsgewijs een aantal aangiftes
gecontroleerd. Over de besteding van dit bedrag is collectief met de recreatie ondernemers
gesproken. Uit dat gesprek bleek dat men een besteding met maximaal gezamenlijk recreatief
nut prefereerde, waardoor alle recreatieve ondernemers konden profiteren. Daarom is ervoor
gekozen de betreffende middelen voor de algemene (recreatieve) promotie van Steenbergen
in te zetten. Er is vanuit de ondernemers geen wens tot een evaluatie van de bestaande
systematiek bekend.

VVD

schriftelijk

In het programma 6. WMO en Jeugd wordt op blz 51 in de tabel “Wat mag het
kosten?” bij nieuw beleid onder Volksgezondheid de volgende bedragen genoemd:
Volksgezondheid -56.000 (2017); - 96.000 (2018); - 25.000 (2019); - 25.000 (2020)
en - 25.000 (2021). Kan de portefeuillehouder aangeven waar de verhoging in 2018
voor nodig is en waarom in de verdere jaren de bedragen lager zijn?

CvG

Beleid

In de tabel 'wat mag het kosten' staan onder nieuw beleid volksgezondheid uitgaven
opgenomen. De genoemde bedragen; -56.000 (2017); - 96.000 (2018); - 25.000 (2019); 25.000 (2020) en - 25.000 (2021) betreffen uitgaven binnen het programma Wmo en Jeugd.
De bedragen in 2017 en verder zijn dus niet lager.
2017: € 56.000,- voor de transitie en transformatie Jeugdzorg lokaal en regionaal
2018: € 96.000,-, waarvan € 40.000,- voor monitoring en sturing in het Sociaal Domein en €
56.000,- voor de transitie en transformatie Jeugdzorg lokaal en regionaal
2019: € 25.000,- voor monitoring en sturing in het Sociaal Domein
2020: € 25.000,- voor monitoring en sturing in het Sociaal Domein
2021: € 25.000,- voor monitoring en sturing in het Sociaal Domein
De verhoging in 2018 op de begroting van de GGD heeft specifiek betrekking op de
beleidsintensivering voorgesteld is op het gebied van infectieziektebestrijding en het
rijksvaccinatieprogramma. (na het ter perse gaan van de perspectiefnota heeft de
staatssecretaris besloten dat het rijksvaccinatieprogramma niet doorgaat). De risico’s op een
uitbraak van infectieziekten zijn groter geworden door onder andere globalisering, langer thuis
blijven wonen van ouderen en een afnemende vaccinatiegraad.

CDA

Technisch beraad

Betreft Recreatie & Toerisme. Elk jaar wordt de helft van de opbrengst
toeristenbelasting uit de recreatieve sector beschikbaar gesteld voor promotionele
doeleinden. E.e.a. te besteden in overleg met de lokale recreatieondernemers.
Wordt dit budget jaarlijks uitgeput? Zo niet, wordt het resterende budget in een
reserve gezet?

MV

Beleid

Het budget dat vanuit de toeristenbelasting jaarlijks wordt gevormd wordt niet volledig
besteed. In de huidige systematiek van de toeristenbelasting vervalt het resterende budget
jaarlijks.

CDA

Technisch beraad

In hoofdstuk 5 (financieel overzicht) staat op blz. 24 dat er in 2018 een bedrag van € MV
918.100,- aan incidentele lasten gedekt wordt uit de algemene reserve. Kan dit
bedrag gespecificeerd worden?

OND

Zie bijlage specificatie éénmalige lasten 2018

Volkspartij

Technisch beraad

In 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wanneer de grens van 24.000
inwoners wordt overschreden, stijgt het aantal raadsleden. Op welk moment wordt
het aantal raadsleden uitgebreid?

Staf

Bij artikel 8 van de Gemeenetwet is bepaald dat het aantal raadsleden 21 bedraagt bij een
inwoneraantal vanaf 25.001 tot 30.000. Vermeerdering of vermindering van het aantal leden
van de raad, voortvloeiende uit wijziging van het aantal inwoners van de gemeente, treedt
eerst in bij de eerstvolgende periodieke verkiezing van de raad.

D66

Technisch beraad

In hoofdstuk 5 (financieel overzicht) zijn op blz. 21 hogere salarislasten (CAO, soc.
RvdB
Lasten e.d.) opgenomen. Voor 2018 gaat het om € 180.300,-, voor 2019 om €
299.000,-, terwijl voor 2020 en 2021 sprake is van een jaarlijks bedrag van €
310.000,-. Welke verklaring kan er gegeven worden voor deze sterk schommelende
bedragen?

OND

In de begrote salariskosten 2019 is rekening gehouden met verhoging van medewerkers die in
een hogere functieschaal komen en de overige reguliere periodieke verhogingen welke van
toepassing blijven. De begrote salariskosten 2020 en 2021 geven nog maar een lichte stijging
daar de meeste medewerkers aan hun maximum van de functieschalen zitten in 2020. Na
2018 is geen rekening gehouden met cao- maatregelen.

schriftelijk

Vraag: betreft financien blz. 21 alg.1 Hier worden (begrijpelijk) hogere salariskosten RvdB
(Cao, soc.lasten e.d.) meegenomen, voor 2018 een bedrag van € 180.300,-- o.i.
reeel ca.2% van de salariskosten, echter voor de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt
respectievelijk € 299.800,-- , 310.000,-- en 309.600,-- meegenomen. Waarop zijn
deze forse stijgingen gebaseerd ?

OND

De salariskosten in 2019, 2020 en 2021 t.o.v. 2017 geven stijgingen van respectievelijk €
299.800,-, € 310.000,- en € 309.600,- daar er in 2019 rekening is gehouden dat werknemers
hoger worden ingeschaald vanwege bevorderingen. In 2020 en 2021 ligt de stijging van de
salariskosten niet veel hoger meer ten opzichte van 2019 vanwege het feit dat de meeste
medewerkers het maximum van hun functieschaal dan bereikt hebben.
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RvdB

D66

schriftelijk

Vraag betreffende het centrumplan Welberg. Tijdens de voorlichtingsavond voor
MV
bewoners (op 12 januari) was toegezegd dat er een vervolg zou komen waarbij
beeldmateriaal van het ontwerpplan getoond zou worden. Op dat moment was er
weinig te laten zien en mensen konden zic geen beeld vormen. In de
perspectiefnota is opgenomen dat de raad in september een voorstel kan
verwachten. Vergeet a.u.b. onze Welbergse inwoners niet te informeren en hun
inbreng te laten hebben. Voor wanneer staat deze vervolgbijeenkomst op het
programma? Is dit in november 2017 omdat er eerst duidelijkheid zou moeten
komen voor gemeewnschapshuis De Vaert, i.v.m. verboyuwing en of dat gebouw nu
wel of niet behouden blijft op deze plaats.

Beleid

Deze vervolgbijeenkomst staat gepland voor 12 juli vanaf 19:00 uur in het dorpshuis de Vaert.
De raadsleden zullen hiervoor ook apart worden uitgenodigd zoals gebruikelijk.

Gewoon lokaal
Gewoon lokaal

Technisch beraad
schriftelijk

Is er een budget voor studiekosten van de raad?
De laatste periode zijn nogal wat inspanningen verricht t.b.v. de dienstverlening,
bijvoorbeeld TIP, BeterContact en de gemeente-app. Wij willen graag inzicht in de
meldingen en de afhandeling. Welke klachten/meldingen komen het vaakst voor?
Hoe vaak wordt gebruik gemaakt van bovenstaande media en hoe verloopt de
afhandeling?

RvdB
PL

OND
PZ

Er is een budget van € 2.000,- voor studiekosten van de raad.
Het aantal meldingen en de wijze van melden is in de bijlagen opgenomen. De afhandeling
zijn we nog aan het uitwerken en volgt nog

Gewoon lokaal

schriftelijk

Wat zijn precies de problemen die te maken hebben met de overdracht van
peuterspeelzalen? Prognose?

CvG

Beleid

In aanvulling op eerdere gegeven antwoorden in de toezeggingenlijst geldt het volgende. Het
Rijk is van mening dat er nog te weinig peuters gebruik maken van een voorschoolse
voorziening. Zij stelt nu extra middelen beschikbaar aan gemeenten om dit bereik te vergroten.
Beleid hiervoor wordt opgesteld door de Brabantse Walgemeenten. Het opstellen van dit
nieuwe beleid bevindt zich in de oriënterende fase. Onderzocht wordt eerst hoeveel peuters
nog geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening en wat de huidige capaciteit van
de voorzieningen is. Vervolgens wordt het beleid vorm gegeven en met partijen gesproken.
Er wordt dan gesproken met partijen die kinder- en of peuteropvang aanbieden.

Gewoon lokaal

schriftelijk

Waarom wordt er weer een onderzoek uitgevoerd naar het maaibeheer? Het is toch
bekend wat de meest duurzame manier is?

CZ

BOR
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Het onderzoek houdt in op welke locaties het doelmatig en ecologische nuttig is om over te
gaan tot een duurzamere wijze van maaien,welke afzetmogelijkheden voor het maaisel er zijn
en welke kosten dit met zich meebrengt. Daarnaast worden de mogelijkheden van
samenwerking met natuurinstanties hier ook in bekeken.

Gewoon lokaal

schriftelijk

Hoe wordt de uitvoering van de armoedebestrijding bij kinderen opgepakt? Op
welke manier kunnen burgers hier een beroep op doen?

CZ

Beleid

De gemeente Steenbergen zet in op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale,
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De gemeente Steenbergen heeft voor
jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de regeling maatschappelijke participatie voor
schoolgaande kinderen. Het gaat er vooral om dat alle jongeren de kans krijgen om een sport
te bedrijven, muziekles te volgen, mee te doen met schoolactiviteiten, op schoolreis te gaan.
Maar ook het volgen van, de dure themaklassen op het middelbaar onderwijs en de extra
kosten bij noodzakelijke aanvullende studiebegeleiding (bijles).Momenteel wordt de doelgroep
uitgebreid voor ouders met een inkomen boven 120 % van het sociaal minimum die in een
problematische schuldensituatie verkeren. Ook is nu mogelijk om gelijktijdig een fiets en een
laptop of tablet bij het volgen van middelbaar onderwijs te kunnen verstrekken Met
verstrekkingen in natura in plaats van geldelijke bijdragen komen voorzieningen in alle
gevallen ten goede van kinderen voor wie de regeling is bedoeld. Het 'weglekken' van gelden
voor andere doeleinden is met verstrekkingen in natura niet meer mogelijk. De gemeente
Steenbergen investeert, door inzetten van St. leergeld, op een duurzame manier in de
participatie van schoolgaande kinderen. Een verstrekking door Leergeld is maatwerk en altijd
in natura. .De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Leergeld De Brabantse Wal. Deze
vrijwilligersorganisatie zorgt -ná toetsing door de ISD Brabantse Wal voor de afwikkeling van
een beschikking. Een andere uitbreiding in de gemeente Steenbergen is de Stichting Jarige
Job, deze maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar. Kinderen
die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren, omdat daar geen geld voor is. Jarige Job helpt
deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar
wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van €
35,00 met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor
thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job
verjaardagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is, cadeautjes
zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. Hierdoor wordt een verjaardag weer
een echt gezinsfeest! Deze verjaardagsbox door Stichting Jarige Job staat los van de
voorziening via Stichting Leergeld. Doelgroep: Ouders met schoolgaande kinderen tot de
leeftijd van 18 jaar met een besteedbaar inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Aanvragen:
digitaal of bij de loketten van ISD Brabantse Wal of bij Stichting Leergeld De Brabantse Wal.
Hiernaast zijn er diverse andere regelingen binnen de ISD waarop een beroep kan worden
gedaan.

Gewoon lokaal

schriftelijk

Het budget handhaving wordt tijdelijk verhoogd? Handhaving is toch structureel en
om kwaliteit & kwantiteit van handhaving te waarborgen is dan toch ook structurele
budget verhoging nodig? (zie pag 11)

RvdB

Beleid

Er is bewust voor gekozen om het budget tijdelijk te verhogen tot en met 2019, zodat rekening
gehouden kan worden met ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet in 2019
en de invoering van risicogericht controleren door de OMWB. Deze ontwikkelingen zijn
namelijk van invloed op de wijze van toezicht en handhaving

Gewoon lokaal

schriftelijk

De bestemmingsreserve AFC is ontstaan uit de bovenwijkse bijdrage AFC. Wat kan
en wordt nu gefinancierd uit deze bestemmingsreserve?

MV

Beleid

De bestemmingsreserve bestaat uit de afdrachten Bovenwijks en Natuur. Natuur wordt o.a.
gebruikt voor EVZ. Bovenwijks is bestemd voor investeringen in het plan gebied van het AFC
Nieuw Prinsenland te Dinteloord, specifiek de locatie Bedrijventerrein.
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Gewoon lokaal

schriftelijk

Op pag. 16 staat een spinnenweb geconstrueerd uit een nulmeting, die nogal
letterlijk lijkt te zijn opgevat. Vertaald naar rapportcijfers lijkt namelijk sprake van
zware onvoldoendes op alle vlakken. Bij Gewoon Lokaal! roept dit web vragen op.
Hoe is dit spinnenweb tot stand gekomen, welke vragen zijn gesteld, aan wie en
hoeveel, en met welke antwoordcategorieën? Wie heeft de 'waardering door
derden, c.q. doelgroepen ' vastgesteld? Wat is 'eindresultaten BV cq BE'?

CZ

Beleid

De groene lijn in het spinnenweb geeft de gewenste lijn aan die hoort bij een
toekomstbestendige organisatie. Het gaat dus niet om de gemiddelde lijn waarop gemeenten
nu zitten, maar om het gewenste eindbeeld waar gemeenten naar toe zouden moeten
ontwikkelen. Uit de positiebepaling (rode lijn) kan niet de conclusie worden getrokken dat het
nu 'slecht' gaat, maar betekent veel eerder dat de kwaliteiten die we in huis hebben meer
doelgericht ingezet moeten worden, waarbij ook leren en verbeteren een belangrijk
ontwikkelpunt is. Een afvaardiging van 7 personen uit alle afdelingen, heeft onder leiding van
een deskundige op het gebied van het Overheidsontwikkelmodel, stellingen beantwoord uit de
categorieën zoals die in het spinnenweb genoemd zijn. Op elke stelling waren 3 antwoorden
mogelijk: de stelling werd door nagenoeg iedere deelnemer herkend en beleefd (> 75%), de
stelling werd door een aantal deelnemers herkend en beleefd (25-75%) of de stelling werd
door niemand herkend (< 25%). Een voorbeeld van een stelling in de categorie Beleid en
strategie: beleid is voor de middellange termijn (4 jaar) ontwikkeld. De waardering door
derden c.q. doelgroepen is gebaseerd op metingen die op het betreffende gebied
(bijvoorbeeld WMO-klantenonderzoek) hebben plaats gevonden (heeft een meting plaats
gevonden, is de meting redelijk actueel, op welke prestatie-indicatoren/taakvelden heeft de
meting betrekking, de meetresultaten hebben geleid tot verbeteracties enz.).
Eindresultaat BV staat voor bedrijfsvoering; eindresultaat BE heeft betrekking op
beleidseffecten.

Gewoon lokaal

schriftelijk

Op bladzijde 18. Wat verstaat u hier onder 'ecosysteem'

MV

Beleid

Onder een ecosysteem verstaan wij een georganiseerd netwerk waarin ondernemers,
overheid, onderwijs'en burgers samenwerken, elkaar versterken en ontwikkelen. Hierin zou
het bedrijfsleven een trekkende rol dienen in te nemen.

Gewoon lokaal

schriftelijk

Een vraag n.a.v. pag. 23/ De windturbines Karolinadijk worden 'budgetneutraal'
opgeschaald. Het idee is toch dat hier maatschappelijke meeropbrengst wordt
gerealiseerd t.b.v. duurzame investeringen in de omgeving, in plaats van
busdgetneutraal? Denk aan de stimuleringsregelng zoals genoemd op pag. 63. En
wat is dan het transitiefonds op pagina 74. ?

MV

Beleid

Het project is voor de gemeentelijke begroting budgetneutraal. De kosten worden
kostendekkend opgenomen in de begroting. De kosten die nu worden gemaakt (voor de extern
adviseur, juridische kosten etc.) zullen in mindering worden gebracht op het bedrag wat de
uitkomst is van de onderhandelingen voor wat betreft het transitiefonds. Een
(energie)transitiefonds wordt ingezet voor de (bevordering van de) energietransitie.

Gewoon lokaal

schriftelijk

Een vraag n.a.v. pag. 68. Welke locatiekeuzes EVZ zijn ook al weer gemaakt?

PL

Beleid

In het Natuurbeleidsplan is aangegeven welke EVZ's qua ontwikkelpotentie nu de meeste
kansen hebben. Aan de hand van de in het Natuurbeleid genoemde criteria is, in willekeurige
volgorde, de volgende prioritering voor de realisatie van de natte ecologische verbindingen
gekozen:
1. Cruijslandse Kreken, fase 2;
2. de verbinding van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet met de Ligne;
3. de Breede Watergang met uitlopers (verbinding van de Cruijslandse kreken met de
Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet);
4. de verdere verbinding van het Oudland met het Halsters Laag;
5. de verbinding van De Barend met de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet.

Steenbergen anders

schriftelijk

In het afgelopen audit heeft dhr. Van Es vragen gesteld over de historische opbouw MV
van de bestemmingsreserves.

OND

Bij de herijking van de reserves en voorzieningen zullen de uitgangspunten worden
aangegeven waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd.
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Steenbergen anders

schriftelijk

Waar bestaan de zogenoemde open digitale kaarten uit (blz. 22)?

PL

OND

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk dat het duidelijk is wat open
data is en hoe het gebruikt kan worden.
Open data is openbaar en vrij beschikbaar;
• Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
• De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die
taak;
• De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door
ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
• Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten
kunnen vinden.
• De data bevat geen privacygevoelige informatie.
Het ontsluiten van deze data werkt het meest eenvoudig als je het koppelt aan een locatie. Op
deze manier laat je dus alleen datgene zien wat op die locatie van belang is.
Om op deze manier data te ontsluiten, gebruik je een digitale kaart.
De “open digitale kaarten” zullen in het kader van “Open Overheid” worden gebruikt om de
open data die de gemeente Steenbergen ter beschikking stelt, te ontsluiten. Dit kan van alles
zijn. Denk aan vragen als: waar zijn scholen, bibliotheken, huisartsen, huisvuilroutes en tijden
van ophalen?. Maar ook ter ondersteuning van de aankomende Omgevingswet. Bijvoorbeeld:
verordeningen die niet in de Omgevingswet worden opgenomen maar die mogelijk wel van
belang kunnen zijn voor een gebied, besluitenlijsten, etc.. Ook kan dit toegepast worden om
kaarten vanuit de gemeente Steenbergen zoals een recreatieve kansenkaart, een
cultuurhistorische kaart etc. beschikbaar te stellen.
Ook algemene informatie zoals die op de site “Publieke Dienstverlening Op De Kaart (PDOK)”
te halen zijn worden in de digitale kaarten ontsloten. Denk aan de basisregistraties,
hoogtekaarten, fietsroutes, etc..
De open digitale kaarten zijn dus een enorm hulpmiddel om gestructureerd en duidelijk,
gemeentelijke informatie te kunnen ontsluiten. Richting burgers, bedrijven en uiteraard ook de
medewerkers van de gemeente zelf. Een transparante, open Overheid.

Steenbergen anders

schriftelijk

Op blz. 45 wordt er gesproken over cultuureducatie voor het primair onderwijs. Is er
ook een mogelijkheid voor het voortgezet onderwijs? Zijn hier ook extra middelen
van de Provincie voor? Zo ja, waarom zijn die niet aangevraagd?

CvG

Beleid

Ja, er is een mogelijkheid ter verkrijging van financiering voor het voortgezet onderwijs vanuit
de provincie, maar die is bestemd voor gemeenten die cultuureduactie intensiever inzetten op
dit moment. . Omdat Steenbergen net start met de regeling is geadviseerd door Kunstbalie
(het provinciale steunpunt voor cultuureducatie) om te starten met het Primaire Onderwijs.
Daar komt bij dat ook het kunst- en cultuurbeleid, van waaruit dit initiatief is ontwikkeld, zich
richt op het primaire onderwijs. Er is op dit moment in noch in de begroting noch in de formatie
geen rekening gehouden met een intensivering in het VO.

Steenbergen anders

schriftelijk

Kunt u ons meer informatie over de bezuiniging van de bibliotheek sturen (á €
22.000)?

CvG

Beleid

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014-2017 is een bezuiniging van €100.000,vastgesteld voor het bibliotheekwerk. In 2017 zou aanvankelijk de totale bezuinigingsopgave
gerealiseerd moeten zijn. Conform de aangenomen motie bij de perspectiefnota van 2016, is
in 2017 € 10.000,- minder bezuinigd (dan aanvankelijk was gepland) op de bibliotheek. Dit
betekent dat de totale bezuinigingsopgave van €100.000,- in 2018 wordt gerealiseerd door de
subsidie met een bedrag van €10.000,- te korten.

Steenbergen anders

schriftelijk

Op blz. 48 wordt er gesproken over de bijdrage businesscase doordecentralisatie
onderwijshuisvesting (JW 1). Voert de gemeente Steenbergen dit alleen uit of ook
de andere twee Brabantse Wal gemeentes? Zo ja, wat zijn de investeringen van de
twee overige gemeentes? Zo nee, waarom betaalt alleen de gemeente
Steenbergen dit, terwijl er een samenwerking wordt gezocht met twee andere
gemeentes?

CZ

Beleid

De gemeente Steenbergen laat dit onderzoek samen met de gemeente Bergen op Zoom en
Woensdrecht uitvoeren. De investeringen van deze gemeenten worden vastgesteld op basis
van de gebruikelijke verdeelsleutel binnen het sociaal domein. Dit houdt in dat Bergen op
Zoom 60% betaalt; Steenbergen 21% en Woensdrecht 19%.
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Steenbergen anders

schriftelijk

Wat is de huidige status van de besprekingen omtrent de uitbreiding voorschoolse
aanbod voor peuters? In hoeverre is de stichting LPS een gesprekspartner? Wordt
er gekeken naar andere partners?

CvG

Beleid

Het Rijk is van mening dat er nog te weinig peuters gebruik maken van een voorschoolse
voorziening. Zij stelt nu extra middelen beschikbaar aan gemeenten om dit bereik te vergroten.
Beleid hiervoor wordt opgesteld door de Brabantse Walgemeenten. Het opstellen van dit
nieuwe beleid bevindt zich in de oriënterende fase. Onderzocht wordt eerst hoeveel peuters
nog geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening en wat de huidige capaciteit van
de voorzieningen is. Vervolgens wordt het beleid vorm gegeven en met partijen gesproken.
Er wordt dan gesproken met partijen die kinder- en of peuteropvang aanbieden.
Naar verwachting kan het nieuwe beleid in het najaar aan de raad aangeboden worden. De
LPS is onze gesprekspartner en ook andere gesprekspartners sluiten wij niet uit. Dit is
aanvullend op de mededelingen in de toezeggingenlijst.

Steenbergen anders

schriftelijk

Op blz. 56 staat een investering van € 125.000. Waar is dit op gebaseerd? Welke
visie wordt hierbij nageleefd? Wat voor gesprekken en infoavonden met de
betrokken partijen zijn er geweest?

CZ

BOR

De genoemde investering is gebaseerd op een gemiddelde kostprijs per m² waarbij we er
vanuitgaan dat het terrein geasfalteerd wordt met daarbij een stukje terreininrichting. De visie
die hierbij hoort is gebaseerd op het feit dat we een aantrekkelijke omgeving willen bieden aan
inwoners en recreanten. Gesprekken en/of info avonden hebben nog niet plaats gevonden. Dit
zal later na besluitvorming plaatsvinden.

Steenbergen anders

schriftelijk

Wat wordt er precies onderzoek in het verkeersonderzoek in Dinteloord op blz. 67?
Kunt u ons dit onderzoek sturen? Zo nee, wat wordt de onderzoeksvraag (of
vragen)?

CZ

BOR

We kunnen u het onderzoek niet sturen. N.a.v. diverse verkeerskundige aanpassingen en de
aanleg van nieuwe wegen in en nabij de kern Dinteloord was het voornemen om nogmaals
een vekeerskundig onderzoek uit te voeren nadat de A4 gereed was. In de 2e helft van 2017
zal gekeken worden of hier nog behoefte aan is.

Steenbergen anders

schriftelijk

Wat zijn de huidige standpunten van het college omtrent de samenvoeging van
schoolgebouwen in onze gemeente? Waarom wilt het college de taken overdragen
aan de schoolbesturen?

CZ

Beleid

Dit is niet aan de orde. Wij hebben hierover geen standpunt.

Steenbergen anders

schriftelijk

De fractie van Steenbergen Anders zou graag op de hoogte gehouden worden over
de standpunten van de winkeliersvereniging van Dinteloord omtrent het
centrumplan Dinteloord. Wij zouden graag alle
conversaties/gesprekken/mailgesprekken/etc. willen ontvangen.

MV

Beleid

De gemeenteraad zal zsm geinformeerd worden over de voortgang van het centrumplan van
Dinteloord. De winkeliersvereniging heeft samen met ons een sessie georganiseerd voor de
lokale ondernemers. Dit zal worden uitgewerkt in een plan met thema's en aandachtspunten.
Werkgroepen zullen met behulp hiervan concrete acties over formuleren. De vererniging heeft
het rapport in concept en zal op korte termijn definitief worden gemaakt. Dit rapport zal u ter
kennisgeving worden aangereikt. hierin staan de standpunten van de lokale ondernmers van
het centrum van Dinteloord in verwoord.

Steenbergen anders

schriftelijk

Op blz. 72 worden de investeringen vermeld. Een van deze investeringen is een
veegmachine. Wat voor brandstof gebruikt deze veegmachine of werkt deze
machine op groene stroom?

CZ

BOR

De veegmachine gebruikt diesel met de toevoeging van Adblue. Deze toevoeging wordt
bijgemengd en zorgt voor een schonere verbranding.

Steenbergen anders

schriftelijk

Kunt u ons de volledige exploitatierekeningen (van dit jaar en de afgelopen jaren)
sturen van de twee zwembaden die onze gemeente rijk is?

CZ

BOR

Zie bestand exploitatie zwembaden jaarrekening 2016 en begroting 2017.
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