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3Voorwoord

Voorwoord
Op 6 juli 2017 is de perspectiefnota 2017-2021 vastgesteld. Deze nota geeft de koers, de plannen
en de financiële kaders weer voor de komende vier jaar. De plannen zijn in eerste instantie
gericht op afronding van het collegeprogramma 2014-2018. We liggen daarbij goed op koers.
De perspectiefnota bevat ook veel nieuwe plannen. Met deze plannen willen we inspelen op
nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de transformatie in het sociaal domein, een
energieneutraal Steenbergen en innovatie.

In deze begroting vertalen wij onze plannen naar concrete doelstellingen en activiteiten. Uiteraard
blijven we binnen de financiële kaders die bij de perspectiefnota zijn vastgesteld.

Doorontwikkeling van de begroting
Bij de perspectiefnota hebben wij eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van onze
documenten. Meer focus op de hoofdzaken, het in beeld brengen van keuzes en een andere
schrijfstijl. In overleg met het auditcommittee hebben wij deze lijn in deze begroting doorgezet. Wij
hebben de volgende veranderingen doorgevoerd:

• Er is een splitsing gemaakt. Het voorwoord, het financiële beeld en de programma’s vormen de
kern van de begroting. In de bijlagen treft u de verdiepingsinformatie aan zoals de paragrafen en
de financiële informatie.

• Nieuw is het “programma in vogelvlucht”: op één pagina geven we met een infographic een beeld
van het programma. Waar gaan we voor, wat zijn onze speerpunten voor 2018, wat doen we
nog meer (reguliere activiteiten), een “wist u dat rubriek” en uiteraard de cijfers (uitgaven en
inkomsten).

• De activiteiten zijn, in lijn van de perspectiefnota, kort en bondig beschreven. Bij elke activiteit
wordt aangegeven welk kwartaal de activiteit wordt afgerond.

• De financiële informatie is verder verfijnd. De balans, die over mneerdere jaren vooruit blikt, is
verder gespecificeerd en er is een meerjarige doorkijk van de reserves en voorzieningen. Ook
hebben we een meerjarenraming op kostensoort opgenomen.

• Bij de beleidskaders (verordeningen en beleidsdocumenten) is een eerste stap gezet om de
informatie actueel en makkelijker toegankelijk te maken. Zoveel mogelijk documenten kunt u
inzien door op de regel te klikken. Daarnaast hebben we een kolom opgenomen met het jaar
van vaststelling en het jaar waarin actualisatie gepland staat. We zijn nog niet klaar met deze
verbeterslag en dat ziet u terug aan de ontbrekende gegevens in de tabellen. Bij de begroting
van volgend jaar is alles geactualiseerd .

Speerpunten
De speerpunten die we hebben opgenomen in de perspectiefnota hebben we verder uitgewerkt
naar concrete activiteiten en voorzien van een planning. Deze worden hieronder kort aangestipt:

We voeren het programma Handhaving uit zodat we voldoen aan wet- en regelgeving. We kijken
terug naar de resultaten en ervaringen 2017 en stellen tijdig het plan voor 2019 op.

De plannen om het welzijnswerk te versterken krijgen steeds meer vorm en inhoud. In het eerste
kwartaal van 2018 moet dit leiden tot besluitvorming. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in
de transformatie van het sociaal domein.

Een energieneutraal Steenbergen in 2040! Om dit te bereiken wordt in 2018 verder ingezet op
het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en maken we een visie energie en ruimte. Ook de
stimuleringslening om duurzaamheid van woningen te bevorderen krijgt vorm en inhoud.

Om de Biobased Economy verder te kunnen doorontwikkelen gaan we door met de activiteiten voor
het AFC Nieuw Prinsenland. Daarbij zetten we, naast een goede infrastructuur in op de acquisitie
en het faciliteren van nieuwe vestigingen. Om de continuïteit te garanderen gaan we ook onderzoek
doen naar uitbreidingsmogelijkheden.
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Om innovatie in brede zin te stimuleren richten we een fonds op. In het nieuwe beleidskader
reserves en voorzieningen is hiermee rekening gehouden in de vorm van een reserve Economische
Ontwikkeling.

We gaan, in lijn van de motie, aan de slag met de plannen voor het Centrum/Haven Dinteloord. De
eerste beeldvormende vergaderingen staan voor de 2e helft van november 2017 op de agenda.

Om de organisatie verder door te ontwikkelen bouwen we aan “De gemeente van de Toekomst”. Als
eerste stellen we een organisatievisie op. Deze visie moet eind 2017 klaar zijn. In het licht van de
"De gemeente van de Toekomst" gaan wij, ondanks het uitstel van de invoeringsdatum,door met de
voorbereidingen van de Omgevingswet.

Sluitende begroting
Bij de perspectiefnota hebben wij in ons voorwoord al aangegeven dat we kwetsbaar zijn in onze
exploitatie. Willen we kunnen meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen moeten we
flexibel zijn in ons huishoudboekje. Deze noodzaak is bij het opstellen van de begroting bevestigd.
De ontwikkelingen in het sociaal domein leiden tot hogere uitgaven en die kunnen we maar net
inpassen in onze begroting. Zo kunnen wij een begroting aanbieden die meerjarig sluit met een
kleine plus. De druk om de sturingsmogelijkheden en de flexibiliteit te vergroten is hiermee wel
toegenomen en daar gaan we op korte termijn mee aan de slag.

Lokale lasten
De ambitie van het college om de lokale lasten (waaronder de onroerende zaakbelastingen,
riool- en afvalstoffenheffing) niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage is over de hele
collegeperiode gelukt. De lasten zijn over de periode 2014-2018 toegenomen met 3%. Dit is 0,33%
minder dan het inflatiepercentage van 3,33%.

Ondanks dit resultaat houden we voor 2018 rekening met een stijging van de afvalstoffenheffing.
Voor inwoners en ondernemers betekent dit een stijging met gemiddeld € 10 per aansluiting.
Dit komt doordat afvalinzameling kostendekkend moet zijn en wij geconfronteerd zijn met
kostenstijgingen bij de inzameling, transport en verwerking van de afvalstoffen. Ook de eerdere
inschatting dat we de hoeveelheid restafval met 43% kunnen terugbrengen is bijgesteld. Er is bij
de vaststelling van het afvalbeleid gekozen voor een systeem zonder tarief voor restafval. Inwoners
hebben bij dit systeem geen financieel voordeel als ze minder restafval aanbieden.

Dit zijn ontwikkelingen die wij voor het grootste deel niet zelf in de hand hebben. Of de kosten na
2018 zullen stijgen of dalen, is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van ontwikkelingen op de
markt en de eerste ervaringen met het systeem van omgekeerd inzamelen. Wij gaan dit grondig
evalueren, waarvoor we de jaren 2018 en 2019 willen beschouwen als pilot periode. Tot die tijd
sluiten we, waar mogelijk, aan bij de tarieven die voor 2018 zijn berekend voor de verschillende
containerpakketten.

De behandeling van deze begroting vindt plaats op 9 november 2017.

College van Burgemeester & wethouders,
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Staand van links naar rechts de wethouders Cor van Geel, Marijke Vos, Cors Zijlmans en burgemeester Ruud van den Belt.
Zittend wethouder Petra Lepolder en secretaris/algemeen directeur Thijs de Jongh.
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Leeswijzer
De begroting is iets anders opgebouwd dan in andere jaren. Er is een onderscheid gemaakt tussen
het programmadeel en een verdiepingsdeel. Het programmadeel bevat het voorwoord, het financiele
beeld en informatie over de programma's. Zoals eerder aangegeven hebben wij voor elk programma
een infographic gemaakt.

De paragrafen treft u aan in het verdiepingsdeel. De paragrafen hebben de vertrouwde opzet.
De paragraaf projecten per kern is niet meer opgenomen. Door de manier waarop deze werd
vormgegeven heeft deze weinig toegevoegde waarde. Bij de modernisering van de planning
en control documenten gaan we graag met u in gesprek over de noodzaak van een dergelijke
paragraaf.

In het verdiepingsdeel treft u ook de financiele bijlagen aan.

Beleidsindicatoren
De verplichte beleidsindicatoren zijn vorig jaar voor het eerst opgenomen. De nieuwe metingen
zijn daarnaast gezet. Op een aantal punten zien wij vreemde verschillen in de vergelijkende cijfers.
Daar hebben we nog geen analyse voor verricht omdat ze pas op de website zijn gezet. Nog voor
de begrotingsbehandeling geven wij inzicht in de verschillen. In het technisch beraad op 9 oktober
wordt ook daar aandacht aan besteed.

Minbedragen
In de verschillende tabellen ziet u bedragen staan met een minteken. Dat komt omdat wij voor
de tabellen gebruik maken van koppelingen met het financieel systeem. Daarin worden de baten
gepresenteerd met een minteken. Dit werkt dan ook door in de tabellen in deze begroting.
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Financieel overzicht

Analyse van perspectiefnota naar begroting
Ten opzichte van de perspectiefnota 2017-2021 hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen
die invloed hebben op het financiele beeld. Hieronder is een overzicht opgenomen van de
afwijkingen boven de € 25.000.

Financiële analyse van perspectiefnota naar begroting

Begrotingssaldo 2018 perspectiefnota 23.000

Voordelig

Algemeen

Kosten inhuur 114.800 1

Programma 1 Bestuur en veiligheid

Doorbelasting overhead aan voorzieningen/investeringen/ bouwgrondexploitatie/leges 75.400 2

Programma 9 Financiering

Algemene uitkering 692.800 3

Onroerende zaak belasting 47.000 4

Onvoorziene uitgaven 50.000 5

totaal voordelig 980.000

Nadelig

Algemeen

Personeelslasten 236.400 6

Knelpunten in de organisatie 210.000 7

Programma 1 Bestuur en veiligheid

Uitbreiding inkoopbureau 27.700 8

Programma 2 Dienstverlening

Coordinatiekosten OMWB 30.000 9

Programma 4 WMO en jeugd

Bijdrage RWB KCV 38.000 10

(Jeugd-) gezondheidszorg ( bijdr.GGD/TWB) 45.600 11

Aanbesteding WMO huishoudelijke ondersteuning en begeleiding 278.700 12

Programma 5 Recreatie, economie en participatie

Bijzondere bijstand/gemeentelijke kredietbank 79.000 13

Programma 6 Milieu en ruimtelijke ordening

Afval - 14

Programma 9 Financiering

Toeristenbelasting 51.000 15
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Financiële analyse van perspectiefnota naar begroting

totaal nadelig 996.400

Overige verschillen (-/- baten/+lasten) 42,758-

Per saldo voordelig 49.358

.

Meerjarig verloop saldo:

2019 44.173

2020 50.384

2021 46.860

Hieronder volgt een nadere toelichting op bovenstaande mutaties:

Kosten inhuur (1)
Dit betreft een technische correctie van voorheen ingehuurd personeel die in vaste dienst zijn
gekomen en waarvoor het inhuurbudget niet was verlaagd (noodzakelijke bijstelling)

Doorbelasting overhead (2)
Betreft een technische aanpassing als gevolg van de urenverdeling en – tarieven die intern worden
doorberekend (noodzakelijke bijstelling)

Algemene uitkering (3)
Ten opzichte van de perspectiefnota 2017-2021 hebben in de algemene uitkering diverse mutaties
plaatsgevonden. Over de mutaties die voortkwamen uit de meicirculaire 2017 bent u in een
raadsmededeling uitvoerig geïnformeerd. In de loop van dit jaar blijkt het inwoneraantal door
met name de toename van inschrijvingen van arbeidsmigranten sneller te stijgen dan waarmee
in de berekening van de algemene uitkering was rekening gehouden. De gevolgen van de
septembercirculaire 2017 zijn, mede door de demissionaire status van het kabinet, minimaal.
Onderstaand is het verloop van de algemene uitkering (exclusief de integratie-uitkering Sociaal
domein) weergegeven.

Verloop AU van perspectiefnota naar begroting 2018 2019 2020 2021

Stand AU in perspectiefnota (excl. sociaal domein) 21.260.000 21.544.100 21.722.300 21.754.300

Meicirculaire 2017 (aanvullend perspectiefnota) 471.600 491.000 434.200 452.600

Wijziging groei inwoneraantal 123.300 189.100 228.000 254.000

Septembercirculaire 2017 98.100 38.300 21,800- 66,400-

Opgenomen AU begroting 2018 (programma financiering) 21.953.000 22.262.500 22.362.700 22.394.500

Onroerende zaakbelasting (4)
Een te verwachten hogere opbrengst OZB in 2017 (autonoom)

Onvoorziene uitgaven (5)
In de begroting houden wij rekening met een bedrag van € 50.000,- voor onvoorziene uitgaven. Wij
contstateren dat deze post in de loop der jaren zijn functie heeft verloren. Met het toenemen van
de aandacht voor risicomanagement en het tijdig treffen van beheersmaatregelen hebben we een
belangrijke randvoorwaarde ingevuld om zaken beter te kunnen voorspellen. Verder is in het nieuwe
beleidskader reserves en voorzieningen de flexibiliteit ingebouwd om snel te kunnen handelen bij
omstandigheden die in de risicosfeer liggen. In het kader van de doorontwikkeling van de planning
en control gaan wij graag met u in gesprek over de noodzaak van de post Onvoorzien.



11Financieel overzicht

Organisatie (6,7)
Bij de perspectiefnota was nog niet de volledige algemene salarismaatregel meegenomen
(Autonoom). Dit leidt tot extra kosten van € 236.400,-.

Ook in de perspectiefnota hebben wij u het beeld geschetst van de organisatie. Met het
zogenaamde spinnenweb hebben wij laten zien dat we met de organisatie nog een flinke stap
moeten zetten. De organisatieontwikkeling is ingezet en parallel daaraan zetten we de 1e stappen
om de bedrijfsvoering op orde te brengen.
Om de meest urgente knelpunten in de organisatie op te kunnen lossen heeft uw raad bij de
perspectiefnota extra middelen beschikbaar gesteld. Naast een aantal formatie uitbreidingen
(informatiebeveiliging en privacy, sociaal domein en TIP) is het budget voor inhuur opgehoogd met
€ 12.000 naar € 100.000.
In de tussentijd zijn er, in het kader van de organisatieontwikkeling, veel gesprekken gevoerd met
de leidinggevenden in de organisatie. Daaruit zijn nieuwe knelpunten aan het licht gekomen die om
een oplossing vragen. Deze knelpunten zijn:
• Toename van het aantal inschrijvingen van arbeidsmigranten. Het aantal inschrijvingen is veel

hoger dan verwacht. Hierdoor neemt de algemene uitkering toe, maar ook de activiteiten aan
de balie, de backoffice, Vraagwijzer en toezicht en handhaving nemen toe. De werkzaamheden
zijn complex en vragen om veel checks in het proces. Om deze volledig, juist en tijdig te kunnen
uitvoeren is een uitbreiding van 1,5 fte noodzakelijk.

• De wettelijke eisen met betrekking tot het vastleggen en beheren van gegevens zijn de laatste
jaren toegenomen. Steeds meer zaken moeten volgens kwaliteitsstandaarden worden vastgelegd
en beheerd. Dit leidt tot een toename van administratieve lastendruk bij onze professionals. Om
deze druk enigszins weg te nemen is een uitbreiding noodzakelijk met 1 fte.

• Wij hebben een relatief kleine organisatie. Specifieke expertise op vakgebieden is niet in alle
gevallen aanwezig. Vooral bij nieuwe beleidsontwikkelingen lopen we hier tegen aan. We hebben
die expertsie nodig om "van de wal te komen". Bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek, een
advies of kwartiermaken. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Om hieraan tegemoet
te komen hebben wij in de begroting een budget opgenomen voor specifieke expertise van
€ 50.000.

Deze maatregelen lopen vooruit op de organisatieontwikkeling, waarin is voorzien in een
formatieonderzoek. Dit onderzoek moet rcihting geven aan de omvang van de benodigde formatie.
Vooralsnog worden de effecten van dit onderzoek als pro memorie geraamd.

Uitbreiding inkoopbureau (8)
Het contract met het inkoopbureau is uitgebreid van 6 naar 8 dagdelen (Noodzakelijke bijstelling).

Coordinatiekosten OMWB (9)
De uitbreiding van het aantal handhavingcontroles vergt ook meer ondersteuning van de OMWB
(Noodzakelijke bijstelling)

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen (10,11)
Is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde begrotingen van de RWB waarin een hoger
aandeel in het Kleinschalig Collectief Vervoer is opgenomen (Noodzakelijke bijstelling). Daarnaast
geven de vastgestelde begrotingen van de GGD en TWB een hogere bijdragen voor (jeugd-)
gezondheidszorg te zien (Noodzakelijke bijstelling).

Sociaal domein (12)
Een tweetal ontwikkelingen zijn van belang. Ten eerste de aanpassing van de eigen bijdragen voor
de Wmo. Ten tweede de gevolgen van de aanbesteding Wmo huishoudelijke ondersteuning en
begeleiding.

Eigen bijdragen
Om het niet gebruik van begeleiding in de Wmo tegen te gaan hebben wij ingestemd met een
verlaging van de eigen bijdragen. Dit in lijn van de andere Brabantse Wal gemeenten Woensdrecht
en Bergen op Zoom. Een voorstel voor aanpassing van deze bijdragen leggen wij u voor in de
raad van november 2017. Aangezien het grootste deel (ruim 77%) van de clienten die begeleiding
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ontvangen op het minimumniveau zit (en dus geen eigen bijdrage hoeft te betalen) heeft dit besluit
maar een gering effect op de begroting, te weten € 13.000,-.

Aanbesteding Wmo
Omdat de huidige overeenkomsten eind 2017 aflopen heeft er een nieuwe aanbesteding
plaatsgevonden en zijn nieuwe overeenkomsten opgesteld. Hierbij is gekozen voor de
aanbestedingsvorm van relationeel contracteren. Het effect op de begroting is, uitgaande van het
huidig clientenbestand, berekend op € 350.000,-.

Het totale effect van deze twee ontwikkelingen is omvangrijk en kan slechts deels worden
opgevangen met de extra middelen die met de mei- en septembercirculaire zijn meegekomen. Het
netto effect is € 278.700. Dit bedrag hebben wij structureel verwerkt in de begroting. Het kan zijn
dat de eigen bijdragen lager uitvallen dan nu wordt ingeschat. Met dit risico houden wij rekening.
Hetzelfde geldt voor een eventuele toename van het aantal clienten.

Wij zetten in op het vergroten van de sturingsmogelijkheden in het sociaal domein en zijn gestart
met het project "Bedrijfsvoering Sociaal Domein".

De bij de meicirculaire 2017 extra beschikbaar gekomen middelen zijn als volgt besteed:

Besteding extra middelen sociaal domein 2018 2019 2020 2021

Extra te besteden vanuit IU sociaal domein/WMO

Meicirculaire 2017 488.667 488.549 537.726 540.756

Septembercirculaire 2017 51,954- 46,282- 72,849- 45,297-

Bestedingsruimte per saldo 436.713 442.267 464.877 495.459

Bestedingen:

Extra kosten WMO voorzieningen 36,953- 36,953- 37,582- 40,672-

Structurele opname huishoudelijke hulptoelage 75,000- 75,000- 75,000- 75,000-

Kosten project Veilig thuis 63,980- 63,980- 63,980- 63,980-

Kwaliteitsimpuls welzijnswerk 61,340- 61,340- 61,340- 61,340-

Aanbesteding WMO hh en begeleiding 117,835- 132,139- 154,120- 181,612-

Lagere kosten mantelzorgcompliment 50.500 59.250 59.250 59.250

Lagere eigen bijdragen WMO hh + begeleiding 132,000- 132,000- 132,000- 132,000-

Begroting jeugdzorg 140,105- 140,105- 140,105- 140,105-

Aanpassing budget PGB's 140.000 140.000 140.000 140.000

Totaal 436,713- 442,267- 464,877- 495,459-

Bijzondere bijstand (13)
Een prognose van de kosten 2017 voor bijzondere bijstand en de mogelijkheid voor het afsluiten
van een aanvullende ziektekostenverzekering komt aanzienlijk hoger uit. Een kostenstijging waarvan
wordt verwacht dat die een structureel karakter heeft. Daartegenover heeft de Gemeentelijke
Kredietbank minder onderzoekskosten (noodzakelijke bijstelling).
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Afval (14)
Vorig jaar heeft uw raad het nieuwe beleid vastgesteld "Van Afval Naar Grondstof" ofwel VANG.
Een ambitieus project, gericht op de maatschappelijke doelstelling om het restafval te reduceren
naar 100 kg per jaar per inwoner en een hergebruik van 75%. Bij het bepalen van het tarief
afvalstoffenheffing voor 2018 lopen we tegen een aantal tegenvallers aan. Deze worden veroorzaakt
door de volgende ontwikkelingen:

• Een toename van het aantal kwijtscheldingen, doorwerking van BTW als gevolg van de
investeringen in het omgekeerd inzamelen en hogere kosten van transport. Deze ontwikkelingen
zijn niet te beinvloeden.

• Het contract met de inzamelaar verlopen. Om de periode tot aan de ingebruikname van het
nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen te overbruggen is een prijsafspraak gemaakt met de
huidige inzamelaar. Hierin zit een prijsverhoging van ongeveer 25%. De voorbereidingen voor een
nieuwe aanbesteding zijn inmiddels gestart.

• De keuze voor het omgekeerd inzamelen zonder een financieel voordeel voor inwoners voor het
aanbieden van restafval leidt tot een minder grote afname van het restafval dan gedacht. Wij
verwachten in het eerste jaar een reductie te halen van 20% in plaats van de 43% die eerder is
ingeschat (scenario 3 met tarief voor restafafval). .

Door een aantal maatregelen, waaronder het verlengen van afschrijvingstermijnen van de
ondergrondse containers, het inzetten van het verwachte voordeel 2017 (lagere kapitaallasten
omdat de investering later plaatsvindt) en het al rekening houden met een aanbestedingsvoordeel
voor de inzamelkosten kunnen wij de stijging van het tarief voor 2018 beperken tot gemiddeld € 10
per aansluiting.

Wat het tarief op de lange termijn wordt is afhankelijk van de resultaten die worden geboekt met het
omgekeerd inzamelen. Hiervoor is tijd nodig. Wij stellen daarom voor om de jaren 2018 en 2019
te gebruiken als pilotperiode en vervolgens goed te evalueren. Tot die tijd sluiten we aan bij de
tarieven die we voor 2018 hebbenberekend voor de verschillende containerpakketten.
De raming die we voor 2018 hebben gehanteerd kent risico's. De paraktijk moet uitwijzen of het
aanbestedingsresultaat daadwerkelijk regealiseerd wordt. Dat geldt ook voor de geraamde reductie
van het restafval. De risico's nemen we mee in de risicoanalyse. zodat er weerstandscapaciteit is
om deze op te kunnen vangen.

Toeristenbelasting (15)
Een lagere opbrengst via de toeristenbelasting doordat veel arbeidsmigranten zich hebben laten
inschrijven als inwoner (Noodzakelijke bijstelling).
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Totaaloverzicht baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

programma bestuur en veiligheid 5.962.081 10.407.883 10.531.817 10.513.264 10.064.404 10.027.298

programma dienstverlening 1.989.997 1.473.917 1.609.202 1.534.362 1.475.776 1.501.136

programma sport en cultuur 3.309.286 2.766.849 2.811.913 2.754.024 2.649.271 2.631.287

programma wmo en jeugd 14.261.593 14.089.921 14.577.709 14.510.663 14.517.055 14.531.871

prog recreatie, economie en participatie 12.004.729 11.929.547 11.878.817 11.375.819 11.267.476 11.184.577

programma milieu en ruimtelijke ordening 6.929.982 6.428.254 5.779.576 4.330.411 4.270.756 4.229.756

programma beheer openbare ruimte 18.421.716 9.456.500 7.691.142 7.669.644 7.644.383 7.600.259

programma financieringen 1.021.422 11.253.124 628.165 690.993 870.245 959.012

Totaal lasten 63.900.806 67.805.995 55.508.341 53.379.180 52.759.367 52.665.197

baten

programma bestuur en veiligheid -292.280 -1.075.473 -985.480 -835.967 -431.570 -330.123

programma dienstverlening -1.075.453 -1.099.939 -1.284.042 -1.181.641 -1.171.641 -1.171.641

programma sport en cultuur -1.183.684 -1.050.062 -1.064.255 -1.033.005 -962.808 -945.933

programma wmo en jeugd -8.179.468 -8.879.562 -8.330.550 -8.231.984 -8.115.824 -8.157.911

prog recreatie, economie en participatie -10.854.268 -8.790.019 -8.495.013 -7.949.260 -7.826.168 -7.805.408

programma milieu en ruimtelijke ordening -6.931.684 -6.387.451 -5.839.465 -4.360.356 -4.330.356 -4.330.355

programma beheer openbare ruimte -12.337.691 -3.967.050 -2.617.155 -2.650.666 -2.715.474 -2.733.886

programma financieringen -26.073.885 -36.556.439 -26.941.739 -27.180.473 -27.255.909 -27.236.800

Totaal baten -66.928.413 -67.805.995 -55.557.699 -53.423.353 -52.809.751 -52.712.058

Saldo -3.027.607 0 -49.358 -44.173 -50.384 -46.860

Structureel evenwicht begroting
De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in
evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie Noord-
Brabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2018 en meerjarenraming
2018-2021, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt
in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou
zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen
tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te
verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief
zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).

Begroting

jaarschijf

2018 2019 2020 2021

PROG1 programma bestuur en veiligheid 10.479.546 10.460.993 10.012.133 9.975.027
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Begroting

PROG2 programma dienstverlening 437.561 362.720 304.134 329.495

PROG3 programma sport en cultuur 2.093.269 2.031.630 1.926.877 1.920.632

PROG4 programma WMO en jeugd 6.470.914 6.426.434 6.413.986 6.386.715

PROG5 prog recreatie, economie en participatie 3.654.903 3.495.857 3.510.608 3.448.467

PROG6 programma milieu en ruimtelijke ordening 187.311 -29.945 -59.600 -100.599

PROG7 programma beheer openbare ruimte 5.518.787 5.468.149 5.414.459 5.322.151

PROG8 programma financieringen 569.965 632.793 812.045 900.812

totaal van programma's 29.412.256 28.848.631 28.334.643 28.182.700

Algemene dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien/iu sociaal
domein) -26.588.053 -26.897.087 -26.996.423 -27.027.314

Onvoorziene uitgaven -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Subtotaal programma's 2.774.203 1.901.544 1.288.220 1.105.386

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -2.823.561 -1.945.717 -1.338.603 -1.152.247

Geraamd resultaat (- = pos.result./+ = neg.result.) -49.358 -44.173 -50.383 -46.861

Incidentele baten en lasten -14.205 -37.990 -27.000 20.810

Structureel begrotingssaldo -35.153 -6.183 -23.383 -67.671
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene
dekkingsmiddelen en
onvoorzien Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen 3.989.396 4.191.827 4.383.231 4.383.231 4.383.231 4.383.231

Roerende-zaakbelastingen 2.044 2.040 2.076 2.076 2.076 2.076

Forensenbelasting 5.760 9.894 8.850 8.850 8.850 8.850

Hondenbelasting 192.079 200.515 99.160 99.160 99.160 99.160

Toeristenbelasting 155.788 95.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Reclamebelasting 55.473 53.142 55.440 55.440 55.440 55.440

4.400.540 4.552.418 4.628.757 4.628.757 4.628.757 4.628.757

.

Algemene uitkering uit het
gemeentefonds 20.134.887 20.018.147 21.952.764 22.262.440 22.362.649 22.394.444

Integratie-uitkering sociaal
domein 10.767.869 10.651.917 10.702.561 10.536.045 10.431.791 10.421.674

Dividenden

nv Bank Nederlandse
Gemeenten 11.815 11.800 19.000 19.000 19.000 19.000

11.815 11.800 19.000 19.000 19.000 19.000

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten 236.876 10.253 22.532 21.890 21.017 20.113

236.876 10.253 22.532 21.890 21.017 20.113

.

Overige algemene
dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

.

Onvoorziene uitgaven - 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

.

Totaal algemene
dekkingsmiddelen 35.561.987 35.359.535 37.390.614 37.533.132 37.528.214 37.548.988
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Overige onderwerpen
Reserves
Het nieuwe beleidskader reserves en voorzieningen is verwerkt in de begroting. Hieronder treft u de
nieuwe opzet aan. In de bijlagen is een specificatie opgenomen van het meerjarig verloop van de
reserves. Eén van de belangrijke uitgangspunten van het nieuwe beleidskader is om in de financiele
documenten altijd inzicht te geven in de vrije ruimte in de Algemene Reserve.

Naam reserve Saldo per
31 december
2017

Saldo per
31 december
2018

Saldo per
31 december
2019

Saldo per
31 december
2020

Saldo per
31 december
2021

Algemene reserve 13.227.900 11.669.400 10.979.500 10.817.000 10.737.000

Waarvan vrije ruimte 11.262.000 9.967.800 9.803.900 9.641.400 9.561.400

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 264.600 259.600 254.600 249.600 244.600

Reserve Economische ontwikkeling 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000

Reserve Beheer openbare ruimte 6.522.500 6.572.500 6.622.500 6.672.500 6.722.500

Bestemmingsreserve overig 17.716.800 16.680.800 15.757.300 14.929.800 14.181.700

Controletotaal 39.200.800 36.651.300 35.082.900 34.137.900 33.354.800

Risico's en risicomanagement
Een goed risicomanagement is de komende jaren erg belangrijk. Op een aantal terreinen, zoals
in het sociaal domein en de nieuwe methode van afvalinzameling, weten we nog onvoldoende
om goed te kunnen bijsturen. Daarnaast pakken we een aantal taken projectmatig op met inzet
van eenmalige middelen. Deze keuzes hebben wij bewust gemaakt, maar brengen wel risico
met zich mee. Wij hadden de ambitie om het nieuwe beleidskader Risicomanagement gelijktijdig
met deze begroting aan te bieden, maar dit loopt enige vertraging op. Om het risicobewustzijn te
verhogen en de invenatrisatie van risico's te actualiseren aan de ontwikkelingen zijn er workshops
georganiseerd. Deze workshops zijn nog niet afgerond. Dit betekent ook dat voor de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting nog is aangesloten op de inventarisatie
uit de jaarstukken 2016. Nog voor de begrotingsbehandeling bieden wij u het nieuwe beleidskader
en de uitwerking van de paragraaf aan.

Verwerking amendement Meubilair raadszaal
Bij de behandeling van de perspectiefnota is een amendement aangenomen voor aanschaffingen
meubilair in de raadszaal. Wij hebben dit amendement als volgt verwerkt:
• Een investeringskrediet van € 30.000 voor de aanschaf van meubilair (tafels, stoelen en

zonwering).
• Een jaarlijks budget (in de exploitatie) van € 2.500 voor onvoorzien en kleine aanschaffingen.
• Tegenover de kapitaallasten hebben we een dekkingsreserve opgenomen.
• Het budgethouderschap ligt bij de griffie
Wij gaan ervan uit dat uw raad bij de inrichting van de raadzaal rekening houdt met het
uitgangspunt dat de raadzaal een multifunctionele ruimte is. Dat is een belangrijk uitgangspunt
geweest bij de bouw van het gemeentehuis.
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Programma Bestuur en veiligheid
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Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

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

verantwoordelijkheid

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de
gemeente Steenbergen 2017 2017

Organisatieverordening 1998 2018

Inspraakverordening 2003

Verordening klachtrecht 1999

Verordening commissiw bezwaarschriften 2015

Verordening fractieondersteuning 2009

Verordening burgerinitiatief 2002

Verordening referendum 2006

Verordening rekenkamercommissie 2015

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW) 2008

Controleverordening (213 GW) 2015

Coalitieakkoord / raadsprogramma 2014-2018 2014 2018

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020 2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020 2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2012

Algemene Plaatselijke verordening 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 "Samen werken aan veiligheid". 2016

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/440520/440520_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/440520/440520_1.html
https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/gemeentelijke_regelgeving/organisatieverordening,_1998/Organisatieverordening
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/72665/72665_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/73256/73256_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/362744/362744_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/73245/73245_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/73235/73235_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/72592/72592_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Steenbergen/297878.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/373309/373309_1.html
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/college_van_b_en_w/bestuursstukken/coalitieakkoord_2014-2018/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/446541/446541_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/446442/446442_1.html
https://www.veiligheidsregiomwb.nl/Organisatie/Plannen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/384382/384382_1.html
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/risico_en_veiligheid/
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Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Formatie
Fte per 1.000
inwoners 2018 0,15 0,15

Bezetting
Fte per 1.000
inwoners 2017 0,13 0,13

Apparaatskosten
Kosten per
inwoner 2018 € 505 € 502

Externe inhuur

% totale
loonsom
(incl.inhuur) 2018 8% 9%

Overhead
% totale lasten
(excl.res.) 2018 12% 13%

Verwijzingen Halt (12-17 jaar)
aantal per
10.000 jongeren 2016 122,20 230,50 107,80

Harde kern jongeren
aantal per
10.000 inwoners 2015 0,60 0,78 0,40

Winkeldiefstallen
aantal per 1.000
inwoners 2016 0,60 0,90 0,80

Geweldsmisdrijven
aantal per 1.000
inwoners 2016 3,80 3,40 3,20

Diefstallen uit woning
aantal per 1.000
inwoners 2016 2,40 2,30 2,40

Vernielingen en beschadigingen (in de
openbare ruimte)

aantal per 1.000
inwoners 2016 6,40 4,00 4,30

Wat gaan we daar voor doen?

750 jaar Steenbergen (Q4-2018)
In 2022 bestaat de stad Steenbergen 750 jaar. Dat is een mooi moment om samen met inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties te vieren. De gemeente wil de gemeenschap stimuleren
en helpen om voortvarend met de voorbereiding van dit feest aan de slag te gaan. De eerste stap
is om een platform met vertegenwoordigers uit alle kernen op te richten die de voorbereidingen
van de viering van 750 jaar Steenbergen initieert. Het is de bedoeling dat de viering van 750 jaar
Steenbergen een feest van verbinding tussen inwoners, ondernemers en kernen wordt.

Verkiezingen (Q1-2018)
Op 21 maart 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. We willen het
opkomstpercentage verhogen. Daarom hebben we het draaiboek “Steenbergen Stemt!” opgesteld.
Hierin staan acties, zoals het organiseren van een verkiezingsfestival, het beschikbaar stellen van
een digitale stemhulp en het ontwikkelen van communicatieactiviteiten in lokale media om inwoners
aan te sporen om te gaan stemmen. We zijn inmiddels gestart met de eerste acties.

Ontwikkeling toekomstvisie (Q3-2018)
Wij gaan aan de slag met het opstellen van Toekomstvisie voor Steenbergen. Deze visie is
nodig om goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet. Om een
breed draagvlak te krijgen voor deze visie, pakken we dit samen met onze inwoners en onze
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samenwerkingspartners op. Waar mogelijk, sluiten we zoveel mogelijk aan bij evenementen. Deze
weg maakt het mogelijk de verbinding met de samenleving te versterken.

Organisatieontwikkeling (doorlopend)
Organisatieontwikkeling is één van de speerpunten van het college. Met de perspectiefnota
2017-2021 heeft u extra (incidentele) middelen beschikbaar gesteld om de organisatieontwikkeling
op te kunnen pakken. In augustus 2017 zijn wij gestart met het maken van een organisatievisie.
De organisatie heeft behoefte aan een helder perspectief. Een perspectief dat zich vertaalt naar de
inrichting van de organisatie. De afronding van deze visie staat gepland in december 2017. Aan
deze visie koppelen wij een uitvoeringsagenda voor de bedrijfsvoering.

Vooruitlopend op de organisatievisie zijn we gestart met het project “basis op orde”. Met dit
project willen we de bedrijfsvoering op een aantal onderdelen verbeteren. Bijvoorbeeld op het
gebied van de interne planning & control, strategische personeelsplanning, zaakgericht werken en
consulentschap. Waar mogelijk en wenselijk zoeken we de samenwerking met de regio. Doel is om
binnen een termijn van een halfjaar concrete resultaten te boeken.

Communicatieplan (doorlopend)
In het najaar van 2017 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw communicatieplan.
Na vaststelling door de gemeenteraad starten we met het opstellen van het uitvoeringsplan. De
uitvoering loopt de komende jaren door.

Samenwerking “Veerkrachtig Bestuur” (Q1-2018)
Op 23 maart 2017 presenteerden de colleges van de drie Brabantse Wal gemeenten hun
gezamenlijke visie op de samenwerking. Zij zien vooral kansen voor het behoud van een uniek
natuurlandschap, een excellente woonomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve
voorzieningen. Maintenance, biobased economy en logistiek vormen onderdeel van de economische
pijler van de Regio West-Brabant. Via de regio profiteert De Brabantse Wal van deze economische
topsectoren. De Brabantse Wal wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een (inter)nationaal
bekend gebied. Dat betekent dat De Brabantse Wal toeristisch gezien in de top 5 van Nederland
staat vanwege de aantrekkelijke natuur en vele recreatiemogelijkheden. Maar ook dat het gebied
optimaal profiteert van de economisch aantrekkelijke locatie tussen de Rotterdamse en Antwerpse
havens. De visie draagt bij aan de bestuurskracht van de Brabantse Wal en dat is nodig om actuele
opgaven en toekomstige uitdagingen te realiseren.

Op 28 september 2017 is de “ Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal” vastgesteld.
Hierin staat aangeven dat de focus ligt op concrete acties om de samenwerking verder in te vullen.
De raden van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen hebben aangeven nauw betrokken
te willen zijn bij de opstelling van een uitvoeringsagenda. Daaraan wordt gewerkt in het laatste
kwartaal van 2017. Op basis van die uitvoeringsagenda bepalen de gezamenlijke raden in 2018
welke onderwerpen prioriteit krijgen.

Handhaving (doorlopend)
In het kader van handhaving voeren wij de volgende activiteiten uit. Dit in lijn met eerdere plannen.
• Vaststellen jaarverslag Handhaving 2017. Hierin leggen wij verantwoording af over de uitgevoerde

activiteiten in 2017 (Q1-2018)
• Besluitvorming over de voortgang van de boa-pool. Eind 2017 loopt de pilot af, waarin we

ervaring hebben opgedaan met de gevormde boa-pool (Q1-2018)
• Vaststellen uitvoeringsprogramma Handhaving 2019 (Q4-2018)
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Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

bestuur 2.280.673 1.593.687 1.605.712 1.476.619 1.468.708 1.427.779

overhead 1.452.408 6.603.657 6.977.820 6.804.241 6.726.792 6.701.249

crisisbeheersing en brandweer 1.232.505 1.230.026 1.297.818 1.320.176 1.347.677 1.377.043

openbare orde en veiligheid p1 986.494 980.513 650.468 912.228 521.228 521.228

mut.res.progr.bestuur en veiligheid 10.000 0 0 0 0 0

Totaal lasten 5.962.081 10.407.883 10.531.817 10.513.264 10.064.404 10.027.298

baten

bestuur 0 0 0 0 0 0

overhead 0 -49.680 -52.271 -52.271 -52.271 -52.271

crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0

openbare orde en veiligheid p1 -1.630 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

mut.res.progr.bestuur en veiligheid -290.650 -1.010.793 -918.209 -768.696 -364.299 -262.852

Totaal baten -292.280 -1.075.473 -985.480 -835.967 -431.570 -330.123

Saldo 5.669.801 9.332.410 9.546.337 9.677.297 9.632.834 9.697.175

Op het programma Bestuur en veiligheid is de bijdrage van de volgende verbonden partijen
verantwoord. Deze verbonden partijen geven (mede) uitvoering aan een van in dit programma
verantwoorde taakvelden.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Maatschappelijk belang
Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve
van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers
in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en
rampen.
Financieel belang
De bijdrage 2018 voor de gemeente Steenbergen bedraagt € 1.189.470,-.

Regio West Brabant
Maatschappelijk belang
Door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een
bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast
zullen de volgende samenwerkingsverbanden in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling
worden ondergebracht: SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief
Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (GebiedsGerichteAanpak) en het
Loopbaancentrum West-Brabant.
Financieel belang
Het aandeel van de gemeente Steenbergen hierin bedraagt € 540.481,- (dit is inclusief de bijdrage
voor het Kleinschalig Collectief vervoer).

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Maatschappelijk belang
De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te
voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal
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bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio
Midden- en West-Brabant.
Financieel belang
De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde
prestaties/inzet.

West-Brabants Archief
Maatschappelijk belang
• Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de

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

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

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

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

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

Financieel belang
Het aandeel van de gemeente Steenbergen hierin bedraagt € 127.749,-.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Maatschappelijk belang
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied op het terrein van
inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
Financieel belang
De deelnemers worden afgerekend op basis van de uitgevoerde inkooptrajecten

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar
van investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2018

ICT

Interne zoekmachine 35.000 3.500 7.000 5 jaar

Tablets gemeenteraad 30.000 3.000 6.000 5 jaar

Inventaris raadzaal 30.000 1.500 3.000 10 jaar

(ter dekking van de kap.lasten wordt een dekkingsreserve gevormd)

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

2019

ICT

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

Vervanging losse servers 25.000 2.500 5.000 5 jaar
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar
van investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Vervanging schijvenkabinet 90.000 9.000 18.000 5 jaar

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie 2017

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht
Steenbergen. 2016

Wat gaan we daar voor doen?

Beter contact (doorlopend)
Wij zetten het project Beter Contact voort. Hierbij leggen wij de focus op de volgende onderwerpen:
Kwaliteitshandvest, vergunningen, bezwaren, subsidies en meldingen openbare ruimte. Met een
raadsmededeling hebben wij de raad geïnformeerd over de stand van zaken en onze voornemens
voor 2018. Het project Beter Contact staat niet op zich, maar dient ook als katalysator voor onze
organisatieontwikkeling.

Actualisatie Welstandsbeleidsplan (Q4-2018)
Wij actualiseren en digitaliseren het welstandsbeleid in de geest van de Omgevingswet. Waar
mogelijk brengen we vereenvoudigingen aan. Ook stemmen we het beleid beter af op de beleving
van de inwoners en initiatiefnemers. Dat doen we door goed leesbare regels op te stellen met een
eenduidige boodschap.

Toptaken website (Q1-2018)
In 2017 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de toptaken website. Wij gaan daarbij uit van
een totale doorlooptijd van een half jaar. Dit betekent dat de nieuwe website in het voorjaar van
2018 in de lucht is. Met deze website bieden we op eenvoudige wijze de belangrijkste informatie en
diensten aan waar inwoners en bedrijven naar op zoek zijn.

Herziening evenementenbeleid (Q1-2018)
Het huidige evenementenbeleid stamt uit 2011 en vraagt om actualisatie. Tijdens de beeldvormende
vergadering heeft de raad de opvattingen gehoord van inwoners, evenementenorganisaties
en hulpdiensten. Iedereen met goede ideeën en/of suggesties voor de verbetering van het
evenementenbeleid, hebben zich kunnen aanmelden voor de bijeenkomst. Op basis van de input
en reacties wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld die door de gemeenteraad in het najaar 2017
wordt besproken. Deze uitgangspunten vormen de basis van het nieuwe evenementenbeleid. Het
college van B&W stelt dit begin 2018 vast.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/466680/466680_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/466680/466680_1.html
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Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

burgerzaken 1.180.890 849.573 888.941 829.101 780.515 805.875

openbare orde en veiligheid p2 7.248 9.918 11.429 11.429 11.429 11.429

wonen en bouwen p2 641.797 492.773 568.887 553.887 553.887 553.887

milieubeheer p2 160.063 121.654 139.945 139.945 129.945 129.945

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

Totaal lasten 1.989.997 1.473.917 1.609.202 1.534.362 1.475.776 1.501.136

baten

burgerzaken -441.116 -427.173 -430.068 -430.068 -430.068 -430.068

openbare orde en veiligheid p2 -18.938 -11.019 -17.703 -17.703 -17.703 -17.703

wonen en bouwen p2 -488.328 -652.546 -723.870 -723.870 -723.870 -723.870

milieubeheer p2 0 0 0 0 0 0

mut.res.programma dienstverlening -127.071 -9.201 -112.401 -10.000 0 0

Totaal baten -1.075.453 -1.099.939 -1.284.042 -1.181.641 -1.171.641 -1.171.641

Saldo 914.544 373.979 325.160 352.720 304.134 329.495

Investeringen
In de periode 2018-2021 zijn geen investeringen gepland.



36 Programma's



37Programma's

Programma Sport en cultuur
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Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen" 2013

Sportbeleidsplan 2010-2014 2010 2017

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020 2010

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige
meting
Steenbergen

Huidige
meting
Steenbergen

gemeente
< 25.000

Niet sporters % N.n.b.

Er is een wijziging aangebracht in deze indicator. De
waarde is pas beschikbaar vanaf week 45

Wat gaan we daar voor doen?

Canon van Steenbergen (Q4-2018)
Wij maken een canon, bestaande uit de belangrijkste historische gebeurtenissen van de gemeente
Steenbergen. Met de canon dragen we de kennis over onze cultuur en geschiedenis over aan
de toekomstige generaties en nieuwe inwoners. De ontwikkeling van de canon gebeurt in nauwe
samenwerking met de erfgoedinstellingen. Het maken van deze canon neemt naar verwachting
twee jaar in beslag. In het 4e kwartaal van 2018 informeren wij de raad over de voortgang van het
proces.
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Kunstwerken per kern (2017-2018)
Voor iedere kern stellen wij een bedrag beschikbaar van € 10.000,-. Dit is in lijn met de raadsmotie
van november 2016. Dit bedrag kan worden besteed aan de (co)financiering van een kunstwerk of
een andere nuttige besteding in de kern. Er is een subsidieregeling opgesteld voor twee jaar (2017
en 2018). De dorpsraden van Nieuw-Vossemeer en die van Dinteloord hebben deze subsidie al
ontvangen.

Cultuureducatie (doorlopend)
In 2016 is besloten aan te sluiten bij De Cultuur Loper. Dit is een vierjarig programma. Met dit
programma komen extra middelen beschikbaar vanuit de Provincie voor cultuureducatie Hierdoor is
het mogelijk de kwaliteit van cultuureducatie op het primaire onderwijs in de gemeente Steenbergen
te verbeteren. De gemeentelijke cultuurcoach ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van
beleidsplannen en bij de vertaling naar concrete activiteiten.

Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

sportbeleid en activering 243.992 213.715 238.572 233.572 233.572 233.572

sportaccomodaties 1.720.290 1.350.931 1.403.073 1.388.784 1.301.123 1.294.878

cultr-presentatie/productie/participatie 129.802 183.558 165.075 141.475 141.475 129.736

cultureel erfgoed 229.517 86.228 86.972 71.972 70.822 70.822

media 435.364 410.715 393.949 393.949 378.007 378.007

samenkracht en burgerparticipatie p3 550.320 521.702 524.273 524.273 524.273 524.273

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

Totaal lasten 3.309.286 2.766.849 2.811.913 2.754.024 2.649.271 2.631.287

baten

sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0

sportaccomodaties -454.646 -359.744 -367.198 -370.948 -370.948 -370.948

cultr-presentatie/productie/participatie 0 0 -11.739 -11.739 -11.739 0

cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0

media -96.705 -99.096 -99.096 -99.096 -99.096 -99.096

samenkracht en burgerparticipatie p3 -221.753 -225.886 -225.886 -225.886 -225.886 -225.886

mut.res.programma sport -410.580 -365.336 -360.336 -325.336 -255.139 -250.003

Totaal baten -1.183.684 -1.050.062 -1.064.255 -1.033.005 -962.808 -945.933

Saldo 2.125.602 1.716.787 1.747.658 1.721.019 1.686.463 1.685.354

Subsidieplafonds
In totaal wordt een bedrag van € 1.100.639,- beschikbaar gesteld voor de welzijnssubsidies. Hierin
is de volgende onderverdeling gemaakt:
• Budgetsubsidies € 933.352,-
• Basissubsidies € 23.150,-
• Activiteitensubsidies € 122.437,-
• Incidentele activiteitensubsidies € 21.700,-
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Investeringen
In de periode 2018-2021 zijn geen investeringen gepland.
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Programma Jeugd en WMO
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Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Beleidsplan WMO 2015-2017 2014

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen 2015 2016

Nota Jeugdbeleid 2009

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2013

Nota Speelruimtebeleid 2010

Visie Jongerenwerk 2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017 2014

Verordening Jeugdhulp 2014

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Absoluut verzuim
aantal per 1.000
leerlingen 2016 8,00 3,39 1,66

Relatief verzuim
aantal per 1.000
leerlingen 2016 57,00 30,85 18,07

Vroegtijdige schoolverlaters zonder
startkwalificatie(vsv-ers)

% deelnemers
aan het VO en
MBO onderwijs 2014 2,30 2,20 1,40

Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21
jarigen 2015 0,90 0,78 0,84

Melding kindermishandeling % niet bekend

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % 2016 11,00 11,30 9,80

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % 2016 1,50 1,30 0,90

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

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/464824/464824_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Steenbergen/298773.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenbergen/343142/343142_1.html
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Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Cliënten met een maatwerkarrangement
WMO

aantal per
10.000 inwoners 2016 niet bekend 17,10

Wat gaan we daar voor doen?

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (Q1-2018)
Wij onderzoeken of de taken van nieuwbouw en vernieuwbouw van de scholen in het primair
onderwijs die nu nog bij de gemeente thuishoren, aan de schoolbesturen overgedragen kunnen
worden. Dit doen we samen met de gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht.

Monitoring en sturing sociaal domein (doorlopend)
Wij brengen de backoffice op sterkte, zodat we kunnen gaan bouwen aan beleids- en
managementinformatie in het sociaal domein. Deze informatie is nodig om naar de toekomst toe de
juiste keuzes te kunnen maken.

Transitie en transformatie Jeugd (doorlopend)
Wij zetten in op transformatie in het sociaal domein. Dat doen we door de samenwerking tussen
alle betrokken partijen in het jeugdveld van de gemeente Steenbergen naar een hoger niveau te
tillen. Concreet betekent dit:
1. Afstemming en samenwerking met de huisartsen
2. Aansluiting met het onderwijs en de ontwikkeling van onderwijs/zorgarrangementen
3. Aansluiting jeugdprofessionals met jeugdgezondheidszorg en het voorliggend veld (vrij

toegankelijke voorzieningen zoals peuterspeelzalen / kinderdagverblijven / jongerenwerk/
sportcoaches/ leerplicht

4. Preventieve aanpak Vechtscheidingen

Om het beleid en de uitvoering goed op elkaar aan te sluiten, intensiveren we de samenwerking
in de regio. Zowel de inkoop “jeugd” als het beleidsplan “Jeugd" worden in samenspraak met de
verantwoordelijken voor de uitvoering vormgegeven.
Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk (Q1-2018)
Om de versterking aan te brengen in het voorliggend veld stellen wij een notitie op. In het
voorliggend veld zitten alle organisaties waar burgers vrij binnen kunnen lopen voor sociale vragen.
Hierin staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de kwaliteitsimpuls voor het Welzijnswerk in
Steenbergen. De besluitvorming over deze kaders is gepland voor de raad van januari 2018. Na
besluitvorming wordt gestart met de invoering ervan.

Onderzoek Jeugdhonk (Q4-2018)
Wij stellen een programma van eisen op voor de (ver)nieuwbouw van het Jeugdhonk Steenbergen
en brengen de (financiële) consequenties daarvan in beeld. Het programma van eisen wordt
opgesteld samen met de jongeren.

Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0
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Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

onderwijshuisvesting 715.836 731.653 727.126 727.125 714.814 711.927

onderwijsbeleid en leerlingzaken 929.604 695.345 676.898 676.898 676.898 676.898

samenkracht en burgerparticipatie p4 1.672.552 1.680.858 1.665.574 1.669.528 1.688.231 1.705.934

wijkteams 1.029.910 1.270.432 1.216.178 1.216.178 1.216.178 1.216.178

maatwerkvoorzieningen (wmo) 686.176 644.988 693.737 693.737 693.737 693.737

maatwerkdienstverlening 18+ 4.078.506 4.032.388 4.442.304 4.442.304 4.442.304 4.442.304

maatwerkdienstverlening 18- 3.620.813 3.611.572 3.462.072 3.462.072 3.462.072 3.462.072

geescaleerde zorg 18- 514.301 400.014 463.934 463.934 463.934 463.934

volksgezondheid 986.337 1.022.670 1.229.888 1.158.888 1.158.888 1.158.888

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p4 14.856 0 0 0 0 0

mut.res.progr.wmo en jeugd 12.703 0 0 0 0 0

Totaal lasten 14.261.593 14.089.921 14.577.709 14.510.663 14.517.055 14.531.871

baten

openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0

onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0

onderwijsbeleid en leerlingzaken -24.020 -23.963 -22.278 -22.278 -22.278 -22.278

samenkracht en burgerparticipatie p4 -467.218 -688.450 -411.716 -411.716 -411.716 -411.716

wijkteams -9.854 -29.390 -31.568 -31.568 -31.568 -31.568

maatwerkvoorzieningen (wmo) -3.078 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

maatwerkdienstverlening 18+ -124.035 0 0 0 0 0

maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0

geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0

volksgezondheid 0 0 0 0 0 0

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p4 -7.526.339 -7.343.670 -7.638.733 -7.616.167 -7.635.007 -7.677.094

mut.res.progr.wmo en jeugd -24.923 -791.589 -223.755 -147.755 -12.755 -12.755

Totaal baten -8.179.468 -8.879.562 -8.330.550 -8.231.984 -8.115.824 -8.157.911

Saldo 6.082.125 5.210.359 6.247.159 6.278.679 6.401.231 6.373.960

Op het programma Bestuur en veiligheid is de bijdrage van de volgende verbonden partijen
verantwoord. Deze verbonden partijen geven (mede) uitvoering aan een van in dit programma
verantwoorde taakvelden.

Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
Maatschappelijk belang
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van
de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de
Regionale Meld en Coördinatiefunctie.
Financieel belang
Voor 2018 wordt voor de gemeente Steenbergen een bijdrage geraamd van € 11.846,-.

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant
Maatschappelijk belang
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De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid
van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in
het algemeen en de collectieve preventie. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en
uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de
openbare gezondheidszorg.
Financieel belang
Het aandeel van de gemeente Steenbergen bedraagt € 470.297,- (dit is exclusief de bijdrage voor
het Rijksvaccinatieprogramma, die in 2018 nog niet via de gemeenten loopt).

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Maatschappelijk belang
Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
Financieel belang
De Ambulancevoorziening heeft in 2012 aangegeven geen gemeentelijke bijdrage meer nodig te
hebben. In de begroting is hiervoor dan ook geen raming opgenomen.

Investeringen
In de periode 2018-2021 zijn geen investeringen gepland.
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Programma Recreatie, Economie en Participatie
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Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

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

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

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

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

• Een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum in Steenbergen en Dinteloord

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

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

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Visie Waterrecreatie 2009

Visie Landrecreatie 2010

Recreatieve kansenkaart 2016

Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2017

Beleidsplan vanuit overeenkomst Brabantse Wal (BoZ en Woensdrecht)

Toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal

Regiomarketingplan Brabantse Wal

Visie de Heen en Buitengebied

Programma Waterpoort

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma 2015

Economisch acquisitieplan Steenbergen 2016
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Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Regionale detailhandelsvisie 2014

Regionale visie bedrijventerreinen

Verordening reclamebelasting 2017

Re-integratieverordening Participatiewet 2014

Verordening tegenprestatie 2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 2014

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Functiemenging % 2016 41,80 41,40 47,20

Bruto Gemeentelijk Product

verhouding
tussen verwacht
en gemeten
product 2013 89,00 89,00 103,00

Vestigingen (van bedrijven)

aantal per 1.000
inwoners in
leeftijd 15 t/m
64 jaar 2016 129,50 127,10 142,20

Banen

aantal per 1.000
inwoners in de
leeftijd 15-64
jaar 2015 467,10 464,40 609,50

Werkloze jongeren

% werkloze
jongeren tussen
16-22 jaar) 2016 1,11 1,60 1,01

Netto Participatiegraad

% mensen
tussen 15 en 67
jaar dat baan
heeft 2016 65,20 66,10 66,70

Personen met een bijstandsuitkering
aantal per
10.000 inwoners 2016 232,90 239,00 219,00

Personen met een lopend re-integratietraject
aantal per
10.000 inwoners 2015 227,70 184,00 171,00

Wat gaan we daar voor doen?

AFC Nieuw Prinsenland (doorlopend)
Wij gaan verder met de doorontwikkeling van de infrastructuur, de uitgifte van bedrijventerrein
en glastuinbouwgronden. Daarbij zetten we in op de acquisitie en het faciliteren van nieuwe
vestigingen. Ook gaan we kijken naar mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/429037/429037_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenbergen/356182/356182_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenbergen/354403/354403_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenbergen/354262/354262_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenbergen/354266/354266_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/354806/354806_1.html
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Stimulering innovatie (Q4-2017)
Wij ondersteunen de voorzieningen en ontwikkeling van het terrein ten behoeve van (innovatieve)
bedrijfsvestigingen die nu nog niet vast staan. Deze inzet is in lijn met de gesprekken die gevoerd
zijn met de Provincie Noord-Brabant en Suikerunie bij de komst van het Cosun Innovatie Centrum.
Wij denken hierbij aan voorzieningen en infrastructuur ten behoeve van de duurzame vestiging
van bedrijven, zoals wegen en andere infrastructuur, netwerken voor energie, of bijvoorbeeld een
bedrijfsverzamellocatie voor kleinere innovatiebedrijven. Voor deze activiteiten vormen we een
bestemmingsreserve “Innovatie”. De kaders voor deze reserve werken we nog dit jaar uit met de
raad.

Verduurzaming Economie (doorlopend)
Wij werken verder aan de verduurzaming van de economie in Steenbergen. Dit doen we door:
• Acquisitie en bedrijfsbezoeken
• De uitvoering van het centrumplan Steenbergen en Dinteloord, vastgesteld in 2017
• Opstellen van een marketingplan
• Het uitvoeren van een ondernemerspeiling (start 2017)

Uitvoeringsprogramma Recreatie, Erfgoed en Natuur (Q1-2018)
In 2016 is met ondernemers, verenigingen en andere organisaties gewerkt aan een recreatieve
kansenkaart en een natuurbeleidsplan. In 2017 volgt een update van het erfgoedbeleid. Na
vaststelling van dit beleid volgt een uitvoeringsprogramma. Gelet op de onderlinge samenhang
en afhankelijkheid, is besloten daarvoor een gecombineerd uitvoeringsprogramma “Recreatie
& Toerisme Erfgoed en Natuur” te maken. Door dit te combineren zien we synergie- en
efficiencyvoordelen, zowel inhoudelijk als financieel. De inhoud van dat programma werken we
verder uit. Het college van B&W stelt dit vast in februari 2018. Tot die tijd geven we, daar waar
mogelijk, al wel uitvoering aan de verschillende beleidsonderdelen, zoals:

Streekorganisatie Brabantse Wal (Q2-2018).
Om de kansen van de samenwerking te verzilveren, verkennen we kansrijke projecten. Het gaat om
het UNESCO Geopark, militair erfgoed, biobased economy en het EU regio Food in 2018.

Vesting Steenbergen / expeditie Nassau (Q1-2018)
We hebben besloten om met externe partners de kansen voor vestingstad Steenbergen te
benoemen. Dit onder meer naar aanleiding van de recreatieve kansenkaart. Om dit te bereiken, zijn
we gestart met expeditie Nassau. Dit interactieve traject leidt tot een uitvoeringsprogramma waarin
drie hoofdstukken zijn opgenomen : fysiek/historisch, economisch/promotioneel en educatief. Dit
programma is in het eerste kwartaal van 2018 gereed en heeft een looptijd tot 2030. Omvangrijkere
projecten, waarbij gemeentelijke financiering is vereist, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd.

Recreatieve doorontwikkeling Fort Henricus (Q4-2018)
Op dit moment werkt Natuurmonumenten aan het fysiek herstel van Fort Henricus. Dat loopt ook
nog in 2018 door. Parallel aan deze werkzaamheden stellen wij een plan op voor het toekomstig
(recreatief) gebruik van Fort Henricus en haar omgeving.

Zuiderwaterlinie (Q4-2018)
Samen met onze partners en gemeenten langs de Zuiderwaterlinie maken we een informatieaanbod
richting inwoners en bezoekers. Doel daarbij is het aanbrengen van verbinding tussen de stellingen
in de Zuiderwaterlinie Noord-Brabant. Dit doen we in de vorm van cofinanciering met de Provincie.

Havenkom De Heen (Q2-2018)
Havenkom De Heen krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het aanzicht verbetert en recht doet aan de
(recreatieve) kansen van deze locatie.

Centrum/Haven Dinteloord (Q4-2017)
Wij investeren in het centrum/haven Dinteloord. Eerst stellen we een uitvoeringsprogramma op
om het exacte investeringsbedrag te kunnen bepalen. Eind 2017 vertalen we de uitkomsten uit
een enquête, twee beeldvormende vergaderingen, informatieavonden en gesprekken met de
stuurgroepen in een beleidsvisie en delen we dit met de raad. De beeldvormende vergaderingen
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staan gepland voor 15 en 30 november 2017. Vervolgens beginnen we met de voorbereiding
van het aanbestedingstraject. In 2018 starten we met de werkzaamheden. Afhankelijk van de
financiele haalbaarheid wordt eventueel gekozen voor een gefaseerde aanpak. Bij de uitvoering
wordt rekening gehouden met de belangen van de recreanten.

Gebiedsontwikkeling Waterpoort (doorlopend)
Waterpoort is, naast De Brabantse Wal, één van de integrale gebiedsopgaven van de provincie
Noord-Brabant en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Waterpoort is
een “grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land”, brengt verschillende werelden
bij elkaar: zee en land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Op dit moment
worden er stappen gezet om te komen tot een uitvoeringsorganisatie. Daarvoor worden (voorlopig)
een tweetal concrete initiatieven uitgewerkt tot business cases. Het gaat dan met name om het
realiseren van een waternetwerk (riviercruises) en het maken narratives ter ondersteuning van de
stellingen.

Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

inkomensregelingen 7.015.338 7.022.152 7.132.270 7.141.257 7.146.320 7.142.458

begeleide participatie 3.567.787 3.407.804 3.472.122 3.345.739 3.258.018 3.202.502

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p5 0 0 0 0 0 -5.153

arbeidsparticipatie 4.515 2.592 2.803 2.803 2.803 2.803

recreatieve havens 212.176 130.822 207.067 182.067 182.067 182.067

openb groen en (openlucht) recreatie p5 749.137 416.443 609.702 278.702 271.202 251.202

economische promotie p5 97.414 91.599 100.353 100.353 100.353 100.353

economische ontwikkeling 265.968 306.341 259.062 244.460 226.275 227.907

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 79.395 51.795 95.438 80.438 80.438 80.438

mut.res.progr.economie en recreatie 13.000 500.000 0 0 0 0

Totaal lasten 12.004.729 11.929.547 11.878.817 11.375.819 11.267.476 11.184.577

baten

inkomensregelingen -4.940.460 -4.929.187 -4.936.000 -4.936.000 -4.936.000 -4.936.000

begeleide participatie 0 0 0 0 0 0

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p5 -3.241.530 -3.079.624 -3.057.352 -2.913.400 -2.790.307 -2.769.548

arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0

recreatieve havens -11.839 -9.000 -9.050 -9.050 -9.050 -9.050

openb groen en (openlucht) recreatie p5 -392.220 -119.373 -218.062 -18.062 -18.062 -18.062

economische promotie p5 0 0 0 0 0 0

economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -2.133.840 -503.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450

mut.res.progr.economie en recreatie -134.380 -149.385 -271.099 -69.298 -69.299 -69.298
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Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

Totaal baten -10.854.268 -8.790.019 -8.495.013 -7.949.260 -7.826.168 -7.805.408

Saldo 1.150.461 3.139.528 3.383.804 3.426.559 3.441.308 3.379.169

Op het programma Bestuur en veiligheid is de bijdrage van de volgende verbonden partijen
verantwoord. Deze verbonden partijen geven (mede) uitvoering aan een van in dit programma
verantwoorde taakvelden.

Intergemeentelijke Sociale Dienst
Maatschappelijk belang
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het
gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende
bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.
Financieel belang
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal". In de begroting 2018
is een bijdrage geraamd van € 1.106.100,-.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Maatschappelijk belang
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt
om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of
werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op
het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de
sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om
invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van
efficiencywinst.
Financieel belang
Het aandeel van de gemeente Steenbergen hierin bedraagt € 322.194,- (126 SW-ers à € 2.557,-).

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

NV Rewin
Maatschappelijk belang
Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de
sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.
Financieel belang
Opgenomen in cijfers van de Regio West-Brabant.
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Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar
van investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2018

6102 Havenkom De Heen 125.000 2.500 5.000 25 jaar

(Deze lasten kunnen worden gedekt uit de reserve openbare ruimte)
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Programma Ruimtelijke ordening en Milieu
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Wat willen we bereiken?

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

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

restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

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

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

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 2016

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 2012

Convenant Duurzaam Bouwen 2014

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2006

Verordening Duurzaamheidslening 2013

Strategische Agenda Regio West Brabant 2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer 2013

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant 2012

Bestemmingsplannen Diverse

Structuurvisie 2012

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

Verordening starterslening 2016

Verordening afvalstoffenheffing (vast te stellen in december 2017) Jaarlijks

Nota gemeentelijke grondbeleid 2009

Grondprijsbeleid 2014

Woonvisie 2015

https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/visie_en_beleid/duurzaamheid/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/visie_en_beleid/duurzaamheid/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/regelen_en_aanvragen/bouwen,_wonen_en_leven/duurzaam_bouwen/
https://gdi.databank.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Steenbergen/303690.html
http://www.west-brabant.eu/projecten/lopende-projecten/strategische-agenda-west-brabant-2012-2020/1782
https://www.bing.com/search?q=nota+bodembeheer+steenbergen&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid=
http://www.west-brabant.eu/projecten/archief/afvalvisie-een-bijdrage-uit-de-afvalhoek/2724
https://www.gemeente-steenbergen.nl/regelen_en_aanvragen/bouwen,_wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/regelen_en_aanvragen/bouwen,_wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/323470/323470_1.html
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2014/28-augustus/19:30/Grondprijsbeleid-en-methoden-cq-werkwijzen-ter-stimulering-van-de-woningbouw-/
https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/visie_en_beleid/woonvisie/vaststelling_woonvisie
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Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 2015 201 193 168

Hernieuwbare elektriciteit % 2015 5,00 10,50 nb

Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000
woningen 2014 2,30 3,40 6,8

Demografische druk % 2017 54,60 68,30 77,7

Wat gaan we daar voor doen?

Omgekeerd inzamelen zonder tarief op restafval en Milieuparkjes van bovengronds naar
ondergronds (Q4-2017)
Om te kunnen profiteren van efficiencyvoordelen vervangen we ook meteen de bovengrondse
milieuparkjes door ondergrondse containers. Dit in het kader van het project “omgekeerd
inzamelen”. 

Haalbaarheidsonderzoek GFT bij hoogbouw. (Q3-2018)
Samen met Roosendaal en Bergen op Zoom starten we een pilot om het GFT bij hoogbouw apart
in te zamelen. Zodra de resultaten bekend zijn, besluiten we of dit wel/niet gemeentebreed uitrollen.

Onderzoek ontwikkeling Milieustraat (Q2-2018)
De milieustraat groeit uit zijn jas. De mogelijkheden zijn beperkt. Er is geen uitbreiding mogelijk voor
afvalstromen, er is sprake van een slechte verkeersdoorstroming, de puininname vindt provisorisch
plaats, er is geen open opslag mogelijk en er is geen gescheiden betaalroute in combinatie met een
adequate toegangscontrole mogelijk.

Eind 2017 voeren we een onderzoek uit naar de beperkingen en toekomstige ontwikkelingen van de
milieustraat. Op basis hiervan doen we in 2018 een om de huidige problematiek aan te pakken.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid (doorlopend)
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 is in 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 ed.
(de ‘people’ en ‘profit’ aspecten). Er zijn dus ook veel onderwerpen die zowel in de GDI als in
de Duurzaamheidsnota staan. Wij hanteren de GDI als basis voor het meten van de voortgang.
Eind 2016 was de score 4,4. Wij hebben de ambitie om eind 2018 minimaal een score van 5,0
te behalen. In 2018 voeren we de projecten en acties uit, die voor dat jaar zijn opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018. Voor een overzicht van de concrete projecten en
acties wordt verwezen naar de paragraaf Duurzaamheid.

Voorbereidingen Omgevingswet (doorlopend)
In de perspectiefnota 2017-2021 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de voorbereidingen voor
de Omgevingswet. De raad heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is verplaatst. Dit heeft demissionair minister
van Infrastructuur & Milieu Schultz aangekondigd. Het plan was dat de nieuwe Omgevingswet per
1 juli 2019 in werking zou treden. Deze planning wordt dus niet gehaald. Minister Schultz doet geen
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uitspraken over wanneer de Omgevingswet dan wel wordt ingevoerd. Wel geeft zij aan dat in najaar
van 2017 een definitief besluit volgt over de termijn van invoering.
Wij zien echter geen aanleiding om de ambities ten aanzien van de voorbereidingen bij te stellen.
Dit betekent dat we de activiteiten en budgetten zoals opgenomen in de perspectiefnota 2017-2021
op dit moment in stand houden in afwachting van de definitieve invoeringsdatum.

Voor 2018 betekent dit concreet de volgende activiteiten:
• Toekomstvisie
• Welstandsbeleidsplan
• Landschapskaart
• Visie energie en ruimte
• Klimaatadaptatie
• Investeringen in ICT (zaaksysteem, digitaal stelsel Omgevingswet en Big data/Open data en

interne zoekmachine)

Deze activiteiten zijn, ongeacht de invoeringsdatum van de Omgevingswet, noodzakelijk voor de
organisatieontwikkeling.

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijvigheid (Q2-2018)
We zetten in op de verbetering van de leefbaarheid en zorgen voor voldoende woningen en
werkgelegenheid. We kijken naar de kansen die er liggen voor de gemeente Steenbergen en
vertalen die naar concrete projecten. Dat doen we door een integraal afwegingskader te maken
voor de ontwikkeling en/of herontwikkeling van woon- en werklocaties. Uiteraard stemmen we dit af
met de regio.
Nog dit jaar (2017) leggen wij de wijze van werken vast. Ook geven wij inzicht in de extra potentiële
transformatielocaties, die nog niet zijn opgenomen in de structuurvisie. Vervolgens geven wij vorm
aan de deelprojecten vanaf 2018 en verder.

Landschapskaart (Q4-2018)
Vanuit de ruimtelijke structuurvisie, het natuurbeleidsplan, de recreatieve kansenkaart en het beleid
voor cultureel erfgoed maken wij een landschapskaart voor Steenbergen. De landschapskaart
biedt het kader voor het behoud en de ontwikkeling van ons landschap en gebruiken wij bij de
implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen.

Hotel A4 (doorlopend)
Wij hebben de ambitie om een vestiging van een hotel/ wegrestaurant/ conferentieruimte nabij de
snelweg A4, afslag Steenbergen te faciliteren. Deze ambitie is opgenomen in de structuurvisie. Bij
interesse vanuit de markt zullen wij het initiatief ondersteunen.

Opschaling bestaande windturbines Karolinadijk in Dinteloord (Q3-2018)
In september 2016 heeft de gemeenteraad de sociale randvoorwaarden voor duurzame
energieprojecten vastgesteld. Het eerste project dat de sociale randvoorwaarden invult is de
opschaling van de bestaande vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord. Dit project is
opgenomen in het regionale aanbod (richting provincie en Rijk) voor windenergie. Ook hebben we
het verankerd in de ruimtelijke structuurvisie van de gemeente Steenbergen. Na de invulling van de
sociale randvoorwaarden gaan we het planologisch proces voor dit plan doorlopen.

Introductie stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid / veiligheid /
levensloopbestendigheid (Q1-2018)
Wij introduceren een stimuleringsregeling om bestaande woningen duurzaam maken. Hiervoor
stellen we een verordening op en maken we een communicatieplan. Met het oog op de doelgroep
krijgen ook externe partijen een rol bij de communicatie en uitvoering van deze regeling.

Toekomstmogelijkheden Sunclasspark (Q3-2018)
In november 2017 bieden wij u een raadsvoorstel aan voor het opstarten van het vervolgonderzoek
naar de toekomstmogelijkheden van het park. De scenario's uit het eerste onderzoek op hoofdlijnen
vormen input voor dit onderzoek. Dit zijn:
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• Sunclass als recreatief park
• Sunclass als maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten
• Sunclass wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan

Buiten de Veste flexibel en actueel (Q1-2018)
Sinds het opstellen van het stedenbouwkundig plan en bijbehorende bestemmingsplan voor Buiten
de Veste in 2010 is de woningmarkt veranderd. Het strakke bestemmingsplan gaf niet de ruimte
om daar flexibel en adequaat op in te spelen. Daarom wordt het huidige bestemmingsplan met
de nodige zekerheden voor de omgeving en de toekomstige bewoners omgezet naar een globaal
eindplan. Wij verwachten de actualisatie begin 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Visie energie en ruimte (Q4-2018)
Onze gemeente heeft als ambitie om energieneutraal te zijn in 20140. Dit is een opgave die we
samen met de gemeenschap willen oppakken. Dit proces is gestart, maar willen we de doelstelling
realiseren moeten we een versnelling aanbrengen. Het maken van een visie op Energie en ruimte is
een eerste randvoorwaarde voor deze versnelling. Wij hebben echter niet de capaciteit om hieraan
invulling te geven en hebben daarom in de begroting een bedrag (incidenteel) opgenomen van
€ 25.000.

Herinrichting Centrum Welberg (Q3-2018)
Op basis van de uitgangspunten opgenomen in het in september 2017 vastgestelde raadsbesluit
wordt in 2018 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en een herinrichtingsplan gemaakt voor het
dorpsplein. We renoveren gemeenschapshuis De Vaert en vervangen het dak van het clubhuis van
JFK en de Klup. In het plan is ook rekening gehouden met een kleine woonwijk.

 

Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

grondexploitatie niet-bedrijventerreinen 1.977.598 1.634.603 1.329.859 770.959 770.959 770.959

fysieke bedrijfsinfrastructuur 158.487 1.078.800 764.800 0 0 0

vennootschapsbelasting (vpb) 0 57.900 0 0 0 0

ruimtelijke ordening 1.372.970 789.993 773.968 710.968 697.968 666.968

wonen en bouwen p6 182.847 119.636 66.317 66.317 66.317 66.317

milieubeheer p6 228.315 170.954 199.586 154.586 154.586 154.586

afval 2.805.872 2.576.368 2.645.046 2.627.581 2.580.926 2.570.926

mut.res.progr.milieu en ruimt.ord. 203.894 0 0 0 0 0

Totaal lasten 6.929.982 6.428.254 5.779.576 4.330.411 4.270.756 4.229.756

baten

grondexploitatie niet-bedrijventerreinen -1.676.848 -1.671.303 -1.329.860 -770.960 -770.960 -770.960

fysieke bedrijfsinfrastructuur -158.487 -1.100.000 -764.800 0 0 0

vennootschapsbelasting (vpb) 0 0 0 0 0 0

ruimtelijke ordening -896.183 -171.681 -177.299 -177.299 -177.299 -177.299
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Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

wonen en bouwen p6 -23.235 -31.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230

milieubeheer p6 -156 0 0 0 0 0

afval -3.288.631 -3.246.837 -3.319.076 -3.410.867 -3.380.867 -3.380.866

mut.res.progr.milieu en ruimt.ord. -888.145 -166.400 -247.200 0 0 0

Totaal baten -6.931.684 -6.387.451 -5.839.465 -4.360.356 -4.330.356 -4.330.355

Saldo -1.702 40.803 -59.889 -29.945 -59.600 -100.599

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2018

ICT Omgevingswet 65.000 6.500 13.000 5 jaar

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

Onderzoek/implementatie milieustraat 20.000 2.000 4.000 5 jaar

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Beheerplan wegen 2017-2021 2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026 2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021 2016

Groenbeheerplan 2017-2021 2016

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen 2015

Verordening rioolheffing (vast te stellen december 2017) Jaarlijks

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met
een motorvoertuig % 2015 7,00 12,00 7,00

Overige vervoersongevallen met een
gewonde fietser % 2015 8,00 6,00 8,00

Wat gaan we daar voor doen?

Beheer openbare ruimte (doorlopend)
Om het beheer van de openbare ruimte te verbeteren, hebben we in 2016 de beheerplannen
wegen, openbare verlichting kunstwerken en openbaar groen herzien. Doel is dat de beheerplannen
integraal bijdragen aan het optimaal en duurzaam in stand houden van onze openbare ruimte. De
uitwerking van de beheerplannen komt terug in de jaar- en meerjarenplanning openbare ruimte. In
de paragraaf kapitaalsgoederen wordt specifiek verslag gedaan van deze werkzaamheden. Verder
hebben wij in de afzonderlijke beheerplannen een aantal aanbevelingen gegeven ter versterking van
het beheer van de openbare ruimte. Per discipline gaat het om de volgende zaken:
Wegen
• Om de effecten van het gekozen scenario te toetsen kijken we jaarlijks naar de stand van zaken.

Dit combineren wij met de tweejaarlijkse weginspectie.
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Kunstwerken
• We voeren in de regelmatig inspecties aan de kunstwerken uit. Hiermee kunnen we schades en

risico’s in een vroegtijdig stadium signaleren en de onderhoudsstaat van de kunstwerken beter
monitoren.

• We brengen de constructieve veiligheid in beeld. Elk jaar nemen wij een aantal kunstwerken
onder de loep.

Openbare verlichting
• Om het beheer en onderhoud van de openbare verlichting te monitoren en tijdig bij te kunnen

sturen, voeren wij in 2018 een update uit. De resultaten voortkomend uit de jaarlijkse schouw zijn
mede input hiervoor.

Openbaar groen
• We stellen een monitoringsplan openbaar groen op met plan van aanpak om de staat van het

openbaargroen in beeld te hebben. Vervolgens kijken we welke acties noodzakelijk zijn om de
juiste kwaliteit te bereiken.

• We brengen de onderhoudstoestand en restantlevensduur van alle bomen in kaart
• We actualiseren de bomenverordening en stellen aanvullend beleid op
• We inventariseren bomen en ander groen op sportvelden, zwembaden en begraafplaatsen voor

zover nog niet bekend. Ook brengen we de kosten ervan in kaart.

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

Invoeren Wijkteams (doorlopend)
Vanaf 1 oktober 2016 werken wij met wijkteams in onze gemeente. Dit doen wij om de kwaliteit van
de openbare ruimte op te waarderen en op peil te houden. Directe aanleidingen voor de vorming
van de wijkteams zijn onder meer de verandering naar een faciliterende gemeente, de komst van
de participatiewet, de veranderende positie van het werkvoorzieningsschap (WVS) en de rol van de
Stichting Samenwerking hierin. In 2018 gaan we kijken hoe we de verbinding met het sociaaldomein
kunnen versterken. Het Idee hierbij is dat onze wijkteams een signalerende rol krijgen en vroegtijdig
zaken opmerken die vanuit het sociaaldomein aandacht vragen.

Herinrichting en groot onderhoud N259 (Q4-2017)
Bij de uitwerking van de plannen van de herinrichting en het groot onderhoud van de N259
zijn we tegen een forse bodemverontreiniging aangelopen. Momenteel onderzoeken wij de
mogelijkheden van een deelsanering en de bekostiging ervan. In augustus 2017 hebben we
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. De uitvoering van de herinrichting t.h.v. Welberg start op z'n
vroegst in het 4e kwartaal 2017.

Opstellen beleidsnotitie normalisering woonwagencentra (Q4-2017)
Wij hebben in 2017 het woonwagenbeleid opgesteld. De uitvoering van dit beleidsplan start in 2018.

Onderzoek naar klimaatadaptatie (Q4-2018)
In onze regio werken we vanuit de Waterkring (Samenwerking omliggende gemeente en
Waterschap) aan een plan om naar het klimaatadaptatie vraagstuk te kijken. Zo willen wij ons
voorbereiden op de effecten van klimaatverandering op langere termijn. Wij gaan de situatie in
kaart brengen met de “stresstest klimaatadaptatie”. Daarbij richten we ons op drie onderdelen: de
wateroverlast landschapskaart, hittestress en droogtestress. De samenwerking binnen de waterkring
West levert voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan kennisuitwisseling, kwaliteitsborging, en kosten
besparingdoor gezamenlijk aan te besteden.

Ontwikkeling Ravelijn / Revitalisering Stadspark (Q4-2018)
In het najaar van 2017 hebben wij een stedenbouwkundig en landschappelijk plan voor het Ravelijn
en Stadspark opgesteld. Daarin schetsen wij drie (integrale) varianten. Op grond van deze varianten
wordt besloten of een integrale aanpak van de opgaven realistisch en uitvoerbaar is. Aan de hand
van de gekozen variant geven wij uitvoering aan de opgaven. De planvorming voor de revitalisering
van het Stadspark vindt plaats in 2017/2018.
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Ecologische verbindingszones (Q2-Q4-2018)
In samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta maken we een start met de ontwikkeling
van Ecologische Verbindingszones (EVZ). In de raad zijn ook al keuzes gemaakt voor de locaties.
We hebben hier een inspanningsverplichting. In 2018 staan de volgende locaties op de planning:
Cruijslandse kreken fase 2 (uitvoering Q2-2018), Steenbergsche Vliet – Ligne (uitvoering Q4-2018),
Breede watergang traject 1 (uitvoering Q2-2018)

Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

verkeer en vervoer 9.602.145 4.412.449 4.197.193 4.217.398 4.208.826 4.149.819

riolering 1.448.238 1.259.612 1.206.890 1.180.860 1.167.745 1.187.928

openb groen en (openlucht) recreatie p7 1.784.852 1.973.662 1.829.307 1.819.915 1.819.380 1.815.443

milieubeheer p7 2.106 7.765 29.584 29.584 29.584 29.584

wonen en bouwen p7 140.193 68.004 73.451 67.170 64.130 64.130

begraafplaatsen en crematoria 201.130 110.510 103.612 103.612 103.612 102.251

mut.res.progr.beheer openbare ruimte 5.243.051 1.624.498 251.105 251.105 251.105 251.105

Totaal lasten 18.421.716 9.456.500 7.691.142 7.669.644 7.644.383 7.600.259

baten

verkeer en vervoer -111.052 -1.489.460 -438.951 -473.958 -511.775 -482.003

riolering -1.574.898 -1.552.392 -1.689.133 -1.718.273 -1.746.702 -1.794.886

openb groen en (openlucht) recreatie p7 -9.277 -6.795 -9.145 -9.145 -9.145 -9.145

milieubeheer p7 0 0 0 0 0 0

wonen en bouwen p7 -546.264 -54.741 -54.741 -54.741 -54.741 -54.741

begraafplaatsen en crematoria -95.369 -62.568 -59.531 -59.531 -59.531 -59.531

mut.res.progr.beheer openbare ruimte -10.000.830 -801.094 -365.654 -335.018 -333.580 -333.580

Totaal baten -12.337.691 -3.967.050 -2.617.155 -2.650.666 -2.715.474 -2.733.886

Saldo 6.084.025 5.489.450 5.073.987 5.018.978 4.928.909 4.866.373

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2018

6038 Vervanging kunstwerken 703.000 28.120 28.120 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting 141.310 3.533 3.533 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting 282.307 14.115 14.115 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen 600.000 12.000 24.000 25 jaar

6101 Vervanging dubbele unit wijkteams Dinteloord 15.000 500 1.000 15 jaar

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering 127.866 8.500 8.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering 494.093 8.250 8.250 60 jaar

6140 Verbetering riolering 26.639 450 450 60 jaar

Realisatie Ecologische verbindingszones 800.000 3.350 6.700 30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt
uit de te vormen dekkingsreserve)

2019

6038 Vervanging kunstwerken 91.200 3.648 3.648 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting 155.240 3.881 3.881 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting 301.447 15.072 15.072 20 jaar

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

6140 Vervanging gemalen riolering 154.598 10.300 10.300 15 jaar

6140 Vervanging riolering 501.999 8.400 8.400 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 43.304 8.700 8.700 5 jaar

Realisatie Ecologische verbindingszones 1.400.000 5.850 11.700 30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt
uit de te vormen dekkingsreserve)

Centrum/Haven Dinteloord 800.000 16.000 32.000 25 jaar

2019

6038 Vervanging kunstwerken (v) 91.200 3.648 3.648 25 jaar

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

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

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

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

6140 Vervanging riolering (v) 501.999 8.400 8.400 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 43.304 8.700 8.700 5 jaar

2020

6038 Vervanging kunstwerken 644.100 25.764 25.764 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

6039 Verv. masten openbare verlichting 180.060 4.502 4.502 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting 280.042 14.002 14.002 20 jaar

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

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 1.000 2.000 10 jaar
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

6140 Vervanging gemalen riolering 157.071 10.500 10.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering 1.568.257 26.150 26.150 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 85.009 1.400 1.400 60 jaar

2021

6039 Verv. masten openbare verlichting 191.400 4.785 4.785 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting 325.637 16.282 16.282 20 jaar

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

6140 Vervanging gemalen riolering 159.584 10.650 10.650 15 jaar

6140 Vervanging riolering 1.593.349 26.550 26.550 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 86.369 1.450 1.450 60 jaar
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Programma Financiën



78 Programma's



79Programma's



80 Programma's

Wat willen we bereiken?

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

Bestuurlijke kaders

Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in
jaar

Te actualiseren
in jaar

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente
Steenbergen (financiele verordening) 2017

Financieringsstatuut 2016

Verordening onroerende zaakbelastingen (vast te stellen december 2017) Jaarlijks

Verordening forensenbelasting (vast te stellen december 2017) Jaarlijks

Verordening hondenbelasting Verordening reclamebelasting (vast te stellen december 2017) Jaarlijks

Verordening toeristenbelasting (vast te stellen december 2017) Jaarlijks

Nota Risicomanagement 2017

Nota reserves en voorzieningen 2017

Nota waardering en afschrijving vaste activa 2018

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Jaar laatste
meting

Vorige meting
Steenbergen

Huidige meting
Steenbergen

gemeente <
25.000

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 2017 200 207 249

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden euro 2017 646 663 683

Gemeentelijke woonlasten
meerspersoonshuishouden euro 2017 727 745 773

Wat gaan we daar voor doen?

Gebruiksoppervlakte van woningen bepalen (Q4-2018)
De Waarderingskamer maakt de regels ten aanzien van de uitvoering WOZ. Vanaf 2022 zijn
gemeenten verplicht te taxeren op gebruikersoppervlakte (m2). Nu wordt dat nog gedaan op
basis van de inhoud (m3). Wij gebruiken het jaar 2018 om de gebruikersoppervlakten op te
nemen in onze WOZ administratie en de resterende jaren tot 2022 willen we gebruiken om het
taxatiemodel aan te passen, zodat iedereen in 2022 een WOZ waarde ontvangt gebaseerd op de
gebruikersoppervlakte.
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Wat mag het kosten?

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Jaarschijf
2019

Jaarschijf
2020

Jaarschijf
2021

lasten

saldo kostenplaatsen 249.082 -142.731 0 0 0 0

treasury 31.837 18.250 18.200 18.200 18.200 18.200

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p8 5.936 4.445 4.532 4.532 4.532 4.532

ozb woningen 442.581 327.971 375.190 315.192 310.676 310.676

ozb niet-woningen 0 0 0 0 0 0

belastingen overige 0 0 0 0 0 0

overige baten en lasten 0 27.449 230.243 353.069 536.837 625.604

economische promotie p8 0 0 0 0 0 0

mutaties reserves 291.986 11.017.740 0 0 0 0

Totaal lasten 1.021.422 11.253.124 628.165 690.993 870.245 959.012

baten

saldo kostenplaatsen -33.000 0 0 0 0 0

treasury -280.527 -30.003 -59.732 -59.090 -58.217 -57.313

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p8 -20.134.887 -20.382.340 -21.952.764 -22.262.440 -22.362.649 -22.394.444

ozb woningen -3.579.059 -2.746.659 -3.726.387 -3.726.387 -3.726.387 -3.726.387

ozb niet-woningen -515.924 -1.485.168 -696.844 -696.844 -696.844 -696.844

belastingen overige -249.596 -255.697 -156.676 -156.676 -156.676 -156.676

overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0

economische promotie p8 -161.548 -139.894 -88.850 -88.850 -88.850 -88.850

mutaties reserves -1.119.344 -11.516.678 -260.486 -190.186 -166.286 -116.286

Totaal baten -26.073.885 -36.556.439 -26.941.739 -27.180.473 -27.255.909 -27.236.800

Saldo -25.052.463 -25.303.315 -26.313.574 -26.489.480 -26.385.664 -26.277.788

Investeringen

Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

2018

Aanschaf VTH-applicatie pm

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

TS houtversnipperaar met motor 40.000 4.000 8.000 5 jaar

Zero turn maaier 20.000 2.000 4.000 5 jaar
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Product omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten jaar van
investering

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Zero turn maaier 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Zero turn maaier 20.000 2.000 4.000 5 jaar

2019

Rollend materieel

Ford connect (5096) 27.000 1.950 3.900 7 jaar

Klepel maaier mc connel 26.000 2.150 4.300 6 jaar

2020

Rollend materieel

New Holland + fronthef 48.000 4.000 8.000 6 jaar

New Holland met toebehoren 20.000 2.000 4.000 5 jaar

2021

Rollend materieel

Frees met borstel 12.500 800 1.600 8 jaar

Scania 150.000 7.500 15.000 10 jaar

Zoutstrooier 30.000 1.500 3.000 10 jaar

Zoutstrooier 30.000 1.500 3.000 10 jaar

Zoutstrooier 30.000 1.500 3.000 10 jaar

Ford bestel connect 27.000 1.950 3.900 7 jaar

TS Houtversnipperaar 30.000 3.000 6.000 5 jaar

Ford transit 43.000 3.100 6.200 7 jaar

Beregenings installatie 12.000 600 1.200 10 jaar

Beregenings installatie 12.000 600 1.200 10 jaar
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