
Overzicht technische vragen Begroting 2018

Nr Fractie Bron Vraagstelling Poho Antwoord

1 Diverse fracties Technisch beraad Gemist wordt hoe in de begroting 2018 omgegaan is met de bij de perspectiefnota 

aangenomen motie's

diverse Bij de perspectiefnota zijn de volgende moties en amendementen aangenomen. 

1. Amendement Chapeau: 

De vierjaarlijkse cyclus is conform het amendement verwerkt in de begroting 2018. Er is geen budget meer opgenomen voor Chapeau in dat 

jaar.

2. Amendemen Meubilair raadszaal: 

Hierop is ingegaan in de begroting op pagina 17. Daar staat de wijze van (financiele) verwerking.

3. Motie Opwaarderen Haven Dinteloord: 

De motie is vertaald naar concrete activiteiten. Deze staan vermeld op pagina 56 van de begroting. Daarbij wordt opgemerkt dat de 2 

beeldvormende vergaderingen, waarvan sprake is op deze pagina, per abuis in de begroting terecht zijn gekomen. Zie ook vraag 34.

4. Motie Entrees en rotondes: 

Rotondes:

De  middencirkels van de rotondes zijn verhuurd aan het bedrijf De Rotondespecialist. Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het 

beheer van de rotondes. Alhoewel de toezegging dat de rotondes in dit voorjaar opnieuw ingericht hadden moeten worden niet uitgevoerd is, 

hebben we er vertrouwen in dat dat dit  najaar op korte termijn wel gaat plaatsvinden. De rotondes worden voorzien van gazon met groepen 

vaste planten en op een rotonde worden er bomen bijgeplaatst. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om de rotondes in de kern 

van Steenbergen te voorzien van kerstverlichting. 

Entrees:

Ten aanzien van de entrees zijn we het eens met u dat deze meer aandacht verdienen. Zij moeten de eerste welkom vormen voor onze 

burgers en bezoekers. Echter met het plaatsen van een  nieuw bord en een plantenbak verwachten wij dit niet te behalen. Om een entree 

goed vorm te geven dient er breder gekeken dien te worden naar de toegang en het gebied dat achter de entree ligt. Daarnaast is het mogelijk 

om diverse zaken als de connectie met het vestingverleden, de Brabantse Wal en andere aanknopingspunten hierin te verwerken. De entrees 

van de kernen zijn ook niet allemaal van dezelfde categorie en dit vraagt om een andere aanpak. Daarnaast liggen er achter een aantal 

entrees, wegen die ook op de nominaties staan om met name op het gebied van het openbaar groen opgeknapt te gaan worden. Voorbeelden 

hiervan zijn de Franseweg te Steenbergen en de Steenbergseweg te Dinteloord. 

Wanneer hiervoor een integraal plan voor wordt opgesteld , krijgen we duurzame en fraai ingerichte entrees van onze kernen. 

2 Diverse fracties Technisch beraad Bij het programma bestuur en veiligheid geeft de opgenomen beleidsindicator "Verwijzingen 

Halt (12-17) een forse stijging te zien ten opzichte van de vorige meting. Wat is hiervan de 

oorzaak?

RvdB Er heeft een uitvraag plaatsgevonden bij bureau Halt. Helaas zijn de definitieve oorzaken nog niet bekend bij ons.De eerste signalen, vanuit 

bureau Halt zijn, dat er meer doorverwijzingen zijn naar Halt als gevolg van meer spijbelaars op school. Verder zouden er een aantal jongeren 

vanuit de Drank- en Horecawetgeving doorgestuurd zijn naar bureau Halt. Mochten de definitieve oorzaken significant anders zijn dan hier 

vermeld dan zullen wij dit actief met u delen. 

3 D66 Technisch beraad Met ingang van 2022 worden gemeenten verplicht de taxaties in het kader van de wet WOZ 

te baseren op m² in plaats van m³. Wat is hiervan de reden?

MV De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit, duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral  

het aspect van uniformiteit heeft de waarderingskamer gebracht tot het besluit om landelijk uniform de gebruikersoppervlakte te gebruiken 

voor de taxatie van woningen. De bevoegdheid van de Waarderingskamer vloeit voort uit het feit dat zij als toezichthouder de criteria bepalen 

of een gemeente voldoet aan de eisen die de Wet WOZ stelt.

Voor de waardering van woningen blijft het uitgangspunt gerealiseerde verkopen die op of rond de waardepeildatum verkocht zijn. Dus de 

gemeente moet de marktwaarde blijven hanteren.

4 CDA Technisch beraad In de paragraaf Verbonden Partijen staat bij de NV Rewin (blz 74) onder het financieel 

belang nog een onjuist jaartal vermeld. 2016 moet zijn 2018.

MV Dit is een terechte constatering. 

5 CDA Technisch beraad In de paragraaf Verbonden Partijen ontbreken bij de GR Programma Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten (blz 77) de Financiële gegevens.

CZ Financiele gegevens zijn: Geen eigen vermogen. Vreemd vermogen 01-01-2018 € 1.000.000,-; 31-12-2017 € 1.150.000,-

6 CDA Technisch beraad Paragraaf bedrijfsvoering/ Juridische kwaliteitszorg en rechtmatigheid (blz 57). Hier wordt 

melding gemaakt van de wetswijziging die colleges van burgemeester en wethouders 

verplicht tot opname in de jaarrekeng van een bestuursverklaring  over rechtmatigheid. De 

accountant geeft aan of de verklaring van het college een getrouw beeld geeft. De controller 

(Joke Heijnen) merkt op dat dit is uitgesteld en dat de accountant de 

rechtmatigheidsverklaring in 2018 nog zal afgeven. Zij zal dit nog nagaan.

MV Niet eerder dan in 2020 zullen de colleges van burgemeester en wethouders verantwoording gaan afleggen over de rechtmatige uitvoering 

van de begroting. Eén van de redenen voor het uitstel is dat het Ministerie van BZK eerst wil toetsen of alle gemeenten hieraan behoefte 

hebben. Het Ministerie start dit najaar met een pilot om een aantal gemeenten de kans te geven ervaring op te doen met het opstellen van 

een rechtmatigheidsverantwoording. In die pilot zal de externe accountant nog steeds de wettelijke rechtmatigheidscontrole uitvoeren, parallel 

aan het werk van het college. De bedoeling is wel dat de accountant daarbij steunt op de werkzaamheden die het college al heeft verricht.

7 Gewoon lokaal Technisch beraad Wat is het saldo van de middelen als gevolg van de inschrijving van de arbeidsmigranten 

zoals benoemd bij de autonome ontwikkelingen?

PL Het saldo van de extra middelen als gevolg van de inschrijving van arbeidsmigranten kan als volgt worden bepaald: De extra inkomsten voor 

2018 bedragen € 123.300. Dit bedrag ziet u terug op pagina 10 bij de toelichting van de Algemene Uitkering. Daartegenover staan wel extra 

kosten en die zijn toegelicht op pagina 11 (organisatie). Deze bedragen 1,5 fte (€ 90.000) voor extra activiteiten aan de balie, de backoffice, 

vraagwijzer en handhaving.

8 Gewoon lokaal Technisch beraad Is er sprake van kortdurend of langdurend verblijf van EU-migranten en is of blijft dat een 

aparte groep?

PL Er is sprake van zowel lang en  kort durend verblijf van arbeidsmigraten. Wanneer iemand voornemens is om hier langer dan 4 maanden te 

verblijven wordt men ingeschreven. Soms vertrekt men na enkele maanden, maar sommige blijven hier ook langer wonen. Op de vraag wat 

voor groep dit is, dat is een lastige vraag en moeilijk te beantwoorden. geen inzicht over wat voor groep eerder of later vertrekt.  Wij houden 

geen aparte registratie naast de BRP, is wettelijk ook niet toegestaan. 

9 Gewoon lokaal Technisch beraad Er is aangegeven dat we 1600 migranten hebben ingeschreven waar zijn deze gehuisvest? PL Zie bijlage 1

10 VVD Technisch beraad Pag. 46 De genoemde indicatoren over absoluut en relatief verzuim lijken erg hoog. Kloppen 

deze cijfers?

CZ Uit de meest actuele (concept-) cijfers van het Regionaal Bureau Leerplicht (over het jaar 2016-2017) blijkt dat we in Steenbergen 4.757 

jongeren tussen de 5 en 23 jaar hebben. Het absoluut verzuimaantal in onze gemeente bedroeg 4 in dit schooljaar (tegenover 8 in het 

schooljaar 2015-2016, toen we 4.571 jongeren tussen de 5 en 23 jaar in onze gemeente hadden). De cijfers kloppen dus niet; het absolute 

verzuimcijfer van 8 geldt niet over 1000 leerlingen.Het relatief verzuim bedroeg in het afgelopen jaar (2016-2017) 136; tegenover 127 in het 

schooljaar 2015-2016. De leerplichtambtenaren werken sinds het schooljaar 2015/2016 ook preventief, waardoor er meer relatief verzuim 

wordt geregistreerd.  Overigens blijkt uit de meest actuele cijfers over voortijdig schoolverlaten van het Ministerie van OCW dat het 

percentage voortijdig schoolverlaters in de Regio West-Brabant gemiddeld 1,69% is. Voor de gemeente Steenbergen bedraagt dit percentage 

1,40%.  Deze cijfers zijn beide lager dan het landelijk gemiddelde.



Overzicht technische vragen Begroting 2018

Nr Fractie Bron Vraagstelling Poho Antwoord

11 Gewoon lokaal Technisch beraad Wordt er over maatregelen ivm klimaatadaptatie nagedacht en worden mensen uit de praktijk 

daarbij betrokken?

MV Begin volgend jaar gaat de gemeente Steenbergen starten met het project klimaat adaptatie. In dat kader gaat de gemeente Steenbergen een 

klimaatstresstest uitvoeren. In deze test komen alle klimaataspecten terug, zoals wateroverlast, hitte, droogte. Heel belangrijk te onderzoeken 

om te weten wat extreme regenval, hitte voor de gemeente kan betekenen en wat de inwoners in zo’n geval kan overkomen. De 

klimaatstresstest maakt dat de gemeente interdisciplinair naar het klimaat op de lange termijn kijkt en naar mogelijke oplossingen. Misschien 

zijn met eenvoudige ingrepen  grote problemen te voorkomen en forse interventies niet nodig.

Gemeenten zijn regisseur van de inrichting en het gebruik van deze ruimte. Het klimaat houdt zich echter niet aan gemeentegrenzen en er zal 

dus samenwerking gezocht moeten worden met stakeholders in de regio. Met name collega-overheden zijn hierin belangrijk: partners als 

waterschappen, provincies en buurgemeenten zijn de sleutel tot een succesvolle gebiedsoverstijgende aanpak. Lokale bedrijven, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, aannemers, tuin en landschapsarchitecten, scholen, woningbouwcorporatie, 

projectontwikkelaars, Sociale wijkteams en bewoners.

Bewoners hebben als gebruikers van de straten vaak veel nuttige informatie. Zij weten waar water blijft staan en waar het heel warm kan 

worden. 

12 StAN Technisch beraad Bij het onderwerp verkeer en vervoer wordt een bedrag van € 9,6 mio genoemd in 2017. 

Daarna gaat dat bedrag terug naar 4,4 mio. Graag uitleg over de bedragen mede in relatie tot 

de reservorming (pagina 

CZ In de raadsvergadering van 21 juli 2016 zijn de beheerplannen wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting vastgesteld. Hierbij is ruim 

€ 4,- milj. in de diverse voorzieningen gestort (lasten verkeer en vervoer) en hiervoor is beschikt over de bestemmingsreserve N259, A4 en 

openbare verlichting (baten mutaties reserves). Tevens is als gevolg van de actualisatie beheerplan wegen en kunstwerken de storting in de 

voorzieningen 0,9 miljoen lager m.i.v. 2017 (lasten verkeer en vervoer). Verder is besloten € 5,- milj. te storten in de bestemmingsreserve 

openbare ruimte (lasten mutaties reserves) en hiervoor te beschikken over de bestemmingsreserve herinrichting/toekomstig onderhoud N257, 

N259 en A4 (baten mutaties reserves). Tevens is in 2016 ruim € 0,5 beschikt over de bestemmingsreserve N257 t.b.v. de herinrichting (baten 

mutaties reserves).

13 VVD Technisch beraad Revitalisering Stadspark: wanneer is de planvorming daarin voorzien? Nog in 2017? CZ De afronding van de verkenning naar de mogelijkheden om de combinatie te zoeken tussen de revitalisering van het Stadspark, woningbouw 

opgave en het herstel van de vestingwerken staat gepland voor december 2017. Wanneer hier een besluit over is genomen zal het verdere 

proces in gang worden gezet naar gelang het gekozen scenario. 

14 Gewoon lokaal Technisch beraad Klopt het dat Steenbergen weinig uitgeeft aan economie (retail) in vergelijking met andere 

gemeenten 

MV Daar is moeilijk antwoord op te geven. Steenbergen investeert onder de noemer economie in werkgelegenheid en arbeidsmarkt, 

dienstverlening aan ondernemers, industrie en bedrijventerreinen, agrofood en biobased economy, landbouw, detailhandel en toerisme & 

recreatie.

Een vergelijking maken met andere gemeenten is bijna niet haalbaar, omdat economie voor veel gemeenten geen domein op zich is. Het is 

onderdeel van bijvoorbeeld fysiek domein (in Bergen op Zoom) en elke gemeente heeft specifieke maatschappelijke opgaven waarvoor 

projecten ingericht worden.  Voor deze projecten gaat het echter weer over incidenteel budget en kunnen we niet in algemene zin spreken 

over het geld dat andere gemeentes uitgeven aan economie.  

16 D66 Technisch beraad Pagina 63 Kunnen we door inschakeling van andere ontwikkelaars de opbrengsten van onze 

grondexploitatie vergroten. Kan het verkoopproces voor raadsleden inzichtelijk worden 

gemaakt

PL De prijs van bouwgrond wordt op basis van taxatie bepaald per woningtype. Juist in plan Buiten de Veste fase 2 zijn we met partijen in overleg 

die nog niet in Steenbergen gebouwd hebben en met een woningtype dat nog niet specifiek gewaardeerd is. Dit is een mogelijkheid om het 

voorstel te toetsen.

17 StAN Technisch beraad Pagina 67  Wat verklaart de stijging van de fysieke bedrijfsinfra van rekening 2016 naar 

begroting 2017? 

PL Dit wordt veroorzaakt door de kosten die verband houden met de ontwikkeling van Reinierpolder 1. De kosten zijn voor het bouwrijp maken. 

Hiertegenover staan inkomsten uit grondverkoop. 

18 VVD Technisch beraad Bestaan er subsidieregelingen voor maatregelen klimaatadaptatie? Zo ja, kan de gemeente 

daarvan gebruik maken? 

MV Nee, er zijn (nog) geen subsidieregelingen waarvan de gemeente gebruik kan maken. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen oip dat gebied 

en benutten we - waar mogelijk - de kansen. 

Taakstelling 2017

De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2017 bedroeg 18 te huisvesten vergunninghouders, voor het tweede halfjaar is deze gesteld op 

14. Daarnaast had de gemeente Steenbergen uit eerdere perioden een achterstand van 21 vergunninghouders. Er moesten in 2017 in totaal 

53 vergunninghouders worden gehuisvest. Inmiddels heeft de gemeente Steenbergen, inclusief 6 nareizenden, 52 vergunninghouders 

gehuisvest. Daarmee is de taakstelling voor 2017 nagenoeg gerealiseerd.     

De 52 statushouders zijn gehuisvest in 12 woningen welke beschikbaar zijn gesteld door woningstichting Stadlander en het Woonkwartier.  

Het betreft gemiddeld 4,5 statushouder per huishouden. De tabel hieronder laat de spreiding over de verschillende kernen zien. 

Nieuw-Vossemeer 0, Kruisland 1, Welberg 1, Steenbergen 6, Dinteloord 4, De Heen 0

De maatschappelijke begeleiders van vluchtelingenwerk Steenbergen  helpen de statushouders bij alles wat hun integratie in de samenleving 

bevordert. Het Vluchtelingenwerk Steenbergen werkt met een coördinator en ongeveer 35 vrijwilligers.Voor de maatschappelijke begeleiding 

van inburgeringsplichtige statushouders ontvangt de gemeente Steenbergen een eenmalige vergoeding, deze bedraagt € 2.370 per 

vergunninghouder, de maatschappelijke begeleiding uitgevoerd door het Vluchtelingenwerk Steenbergen (€ 36.000 in 2017) kan hier ruim 

mee worden gefinancierd. 

Indien de bijzondere  bijstandsaanvraag betrekking heeft op de volledige inrichting van een woning, bedraagt de hoogte  van de noodzakelijke 

kosten maximaal 60 % van het bedrag dat in de Nibud-prijzengids staat vermeld per   inventarispakket naar huishoudtype. De gemeente 

Steenbergen verstrekt de volgde bedragen als lening aan de statushouders; indien sprake van een  1 persoonshuishouden € 4.396,-  2 

persoonshuishouden € 4.915,- 4 persoonshuishouden € 6.188,-

De extra door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor participatie- en integratie worden verdeeld volgens de formule 'geld volgt 

vergunninghouder'. De gemeente ontvangt hiervoor € 4.430 per vergunninghouder, ongeacht de leeftijd. Deze middelen zijn beschikbaar voor 

integratie en participatie, maar ook voor andere gemeentelijke voorzieningen voor statushouders zoals leerlingenvervoer, bijzondere bijstand.. 

Deze middelen worden achteraf via een decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds aan gemeenten toegekend.. 

Taakstelling 2018

Gemeenten moeten in de 1e helft van 2018 13.000 statushouders aan woonruimte helpen. Ondanks de lagere asielinstroom is de taakstelling 

gelijk aan de prognose voor het eerste half jaar van 2017. Dit komt doordat vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging naar 

Nederland zijn gekomen, sneller dan voorzien een status hebben gekregen. Deze statushouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, in 

afwachting van woonruimte. De verwachting is dat vanaf de tweede helft van 2018 het aantal te huisvesten statushouders weer verder zal 

afnemen, waardoor de verwachte taakstelling voor de 2e helft van 2018 op 8.000 wordt gesteld. Voor Steenbergen betekent dit dat er in 2018 

29 statushouders moeten worden gehuisvest 

           

19 Volkspartij Technisch beraad Hoe staat het met de taakstelling huisvesting statushouders, zijn er voldoende middelen zijn 

om de statushouders op te vangen en  of er voldoende beschikbare wooneenheden zijn etc.

CvG
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20 StAN schriftelijk De post onvoorziene uitgaven (blz. 10) heeft zijn functie verloren. Wanneer is het gesprek 

omtrent de noodzaak van de post Onvoorzien met de raad, zoals beschreven? Is dat in de 

Begrotingsvergadering? 

MV De post onvoorzien wordt niet geschrapt maar gehalveerd. Wij willen graag in gesprek in het kader van de doorontwikkeling van de planning 

en control cyclus. De agenda hiervoor wordt gevormd in overleg met het auditcommittee.

21 StAN schriftelijk Waaruit bestaat de prijsverhoging (25%) van de inzamelaar (blz. 13)? MV Vanwege de transitie naar Omgekeerd Inzamelen is de huidige inzamelaar Suez/Sita, gevraagd om de dienstverlening in de tussenliggende 

periode van juni 2017- tot februari 2018 voort te zetten. Het contract liep in juni af. Deze tussenliggende periode vraagt om maatwerk, een 

grote mate van flexibiliteit en gebiedskennis. De huidige inzamelaar heeft aangegeven dit niet meer uit te kunnen voeren tegen de tarieven 

waarmee zij 7 jaar geleden hebben ingeschreven. Momenteel bereiden we een Europese aanbesteding voor ten  behoeve van een  nieuwe 

inzameling. 

22 StAN schriftelijk Waarom is er een afvalreductie van 20% tegenover de besproken 43%? Heeft dit te maken 

met de financiële prikkel? 

MV De in eerste instantie beoogde reductie van 43% was op basis van Omgekeerd Inzamelen met tarief op restafval.Nu gekozen is voor 

Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval, en er dus geen financiële prikkel is,  zal de reductie minder zijn. Vandaar de geraamde 

reductie van 20%. 

23 StAN schriftelijk Waarom staat op de balans (blz. 15) toch post Onvoorziene uitgaven, terwijl een aantal 

bladzijden terug de post wordt geschrapt? 

MV Het overzicht is geen balans, maar een overzicht waarmee we aantonen dat er sprake is van structureel begrotingsevenwicht. De € 50.000 

die hierin staat genoemd is het bedrag wat resteert voor onvoorzien. Nogmaals: het is niet de bedoeling de post volledig te schrappen, maar 

te halveren.

24 StAN schriftelijk Er zijn buurtpreventieteams in alle kernen. Kunt u ons vertellen hoeveel buurtpreventieteams 

er per kern zijn? 

RvdB Binnen iedere kern, met uitzondering van De Heen, zijn buurtpreventieteams actief. In Dinteloord zijn dat er twee. In de overige kernen is er 

één buurtpreventieteam actief. De teams hebben ieder een wijk, welke zij lopen. Bijvoorbeeld. Steenbergen-Zuid wordt voor een gedeelte 

gelopen door team "Striene-Zuid". 

25 StAN schriftelijk Wat is de reden dat het aantal (per 10.000 jongeren) verwijzingen naar Halt in Steenbergen 

vele malen hoger ligt dan in soortgelijke gemeentes?

RvdB Zie de beantwoording bij vraag 2

26 StAN schriftelijk Wat wordt bedoeld met de harde kern (blz. 25)? RvdB Met harde kern jongeren wordt bedoeld die jongeren die stelselmatig in een hanggroep hangen en daarin crimineel gedrag vertonen. 

27 StAN schriftelijk Wat is het bedrag dat deze begroting verbindt aan 750 jaar Steenbergen? RvdB Voor 2020 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000 incidenteel.

28 StAN schriftelijk Wij willen graag een duidelijke uitleg (evenals een financiële verantwoording) omtrent de 

post tablets gemeenteraad. Graag antwoord op vragen zoals: hoeveel zijn het er, welke merk 

is het, etc.

PL Zie bijlage 3

29 StAN schriftelijk Wij zouden graag verklaard willen hebben wat de daling inhoudt van de post burgerzaken. PL Wij nemen aan dat bedoeld wordt de daling van de kosten vanaf 2017 ten opzichte van 2016. Dit heeft te maken met de wijziging van de 

verslagleggingsregels voor overheden. Tot en met 2016 werden de overheadkosten (huisvesting, ict, administratie en andere ondersteunende 

afdelingen) doorbelast naar de overige afdelingen (publiekszaken, beleid, beheer). Vanaf 2017 mag dat niet meer en worden de 

overheadkosten verantwoord op programma Bestuur en Veiligheid. Aan burgerzaken betreft het voornamelijk de toerekening van uren van de 

afdeling publiekszaken. Voor 2016 gold hier een uurtarief van € 82,-, voor 2017 € 40,86 en 2018 € 45,83. 

30 StAN Wij zouden graag verklaard willen hebben wat de daling inhoudt van de post cultureel 

erfgoed.

CvG Het verschil zit in de verplaatsing van de bijdrijge voor de deelame gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief. Deze bijdrage is 

verplaatst van het programma Sport & Cultuur naar het programma Bestuur & Veiligheid (overhead).

31 StAN schriftelijk Het verzuim onder leerlingen in onze gemeente is in absolute en relatieve zin vrij hoog. Kan 

dit verklaard worden? 

CZ Zie de beantwoording bij vraag 10

32 StAN schriftelijk Waarom zit er in de posten onderwijsbeleid en leerlingzaken, geëscaleerde zorg, 

volksgezondheid en samenkracht en burgerparticipatie (in de posten zelf) veel verschillen 

met 2016, 2017 en opvolgende jaren? 

diverse Onderwijsbeleid en leerlingzaken:  In 2016 zijn er extra kosten geweest voor de extra afschrijving van het gebouw van de kinderopvang (€ 

265.000,-) dat in 2016 is verkocht en waarvoor na 2016 dus geen afschrijvingskosten meer voor zijn. Daarnaast heeft in 2016 een btw-

correctie (€ 92.000) plaatsgevonden over onterecht door ons teruggevraagde btw op het leerlingenvervoer. Deze laatste post staat ook 

toegelicht in de jaarrekening 2016. 

Geescaleerde zorg: Het is bij het administreren van nieuwe taken door de gemeente altijd zoeken naar een goede indeling van de 

afzonderlijke posten. Voortschrijdend inzicht leidt daarbij, zoals in dit geval, ook wel eens tot een aanpassing. De hogere kosten in 2018 ten 

opzichte van 2017 zijn het gevolg van hogere kosten (€ 63.000,-) voor veilig thuis.   

Volksgezondheid: De afgelopen jaren heeft met name de jeugdgezondheidszorg beperkte ambtelijke aandacht gehad. Mede door invulling 

van enkele vacatures op de betreffende afdeling kan met ingang van 2018 hieraan de benodigde aandacht worden gegeven. Dit wordt 

zichtbaar door een hogere toerekening van de beleidsafdeling aan dit taakveld.                                                                                                                                       

Samenkracht en burgerparticipatie: De verschillen tussen 2016, 2017 en 2018 zijn minimaal. De gestage stijging van de kosten vanaf 2018 

wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte stijging van de kosten voor deeltaxivervoer en door opname van een besteding van de 

ontvangen middelen Voorschoolse voorziening peuters. Deze middelen laten over 2018-2021 een geleidelijke stijging zien.  

33 StAN schriftelijk Graag ontvangen wij het vastgestelde document ‘uitvoering centrumplan Steenbergen en 

Dinteloord’. 

diverse Momenteel wordt gewerkt aan het Centrumplan Steenbergen en Dinteloord. Het Centrumplan Steenbergen (met uitvoeringsprogramma) 

wordt in december 2017  aan de raad aangeboden voor een opiniërende vergadering, om in januari 2018 ter vaststelling aan de raad 

aangeboden te worden. Het actieplan Hart voor het Dorp (Dinteloord) wordt meegenomen in de visie CentrumHaven Dinteloord. Deze wordt 

in december 2017 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Daarna wordt het uitvoeringsprogramma geschreven waarin de vijf actiepunten 

worden opgenomen.Beide uitvoeringsprogramma’s zullen uiteraard aan de raad worden voorgelegd wanneer ze door het college zijn 

vastgesteld. 

Mocht de vraag betrekking hebben op de documenten “Hart voor de Stad” en “Hart voor het Dorp”, dan vindt u deze in de bijlagen 4 en 5.

34 StAN schriftelijk In de begroting staan weer 2 beeldvormende vergaderingen voor de haven in Dinteloord. 

Graag willen wij weten wat de totale voorbereidingskosten zijn (geweest) voordat de eerste 

schop in 2018 in de grond gaat. Daarbij willen wij duidelijk krijgen wat de 4 beeldvormende 

vergaderingen totaal (gaan) kosten. Tevens willen wij de beweegredenen weten waarom er 

weer 2 beeldvormende vergaderingen voor dit project komen. 

CZ De 2 beeldvormende vergaderingen in november 2017 die in de begroting worden genoemd, zijn per abuis aangegeven. Er staan geen 

beeldvormende vergaderingen meer gepland. Zie tevens de beantwoording van vraag 33

35 StAN schriftelijk Hoe zal de gefaseerde aanpak van de haven van Dinteloord eruitzien? Wanneer denkt het 

college hiermee te beginnen? 

CZ Dit gaan we in de vorm van een plan van aanpak uitwerken en voorbereiden. Uiteindelijk zal er via ontwerpsessies een keuze gemaakt 

worden die vertaald wordt in een civiel ontwerp dat moet worden uitgevoerd.
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36 StAN schriftelijk Graag ontvangen wij het vastgestelde woonwagenbeleid met uitvoeringsprogramma. RvdB Beleid is momenteel in ontwikkeling. Verwachting is dat begin 2018 het door de raad vastgesteld kan worden

37 StAN schriftelijk Graag ontvangen wij een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke gebouwen met 

zonnepanelen, met daarbij de plaatsingsdatum en de datum waarop het zonnepaneel groene 

energie gegenereerd heeft (+ de opbrengsten per gebouw). Daarbij zouden wij ook data 

willen ontvangen over wanneer de zonnepanelen (per gebouw) vervangen moeten worden.  

CZ Zie bijlage 2

38 StAN schriftelijk Wat is de voortgang van de ontwikkeling van het commerciële deel van villa Moors en 

hoeveel winkelingangen worden in het plan voorzien? 

MV De invulling van het commerciele deel ligt bij de ontwikkelaar. Wij gaan er van uit dat de uitwerking van het plan plaatsvindt binnen de 

contouren van het bestemmingsplan. 

39 StAN schriftelijk In de media (o.a. BN/DeStem van 18-10 jl.) staat dat er zes ton voor veiligheid gereserveerd 

is. Waar kunnen wij dit bedrag in de programmabegroting 2018 vinden? Indien dit een fout in 

het persbericht is, wanneer wordt dit gerectificeerd? 

vervolgvragen: Waar gaat deze zes ton aan besteed worden. Wij ontvangen graag een 

specificatie van deze zes ton voor veiligheid. 

RvdB In BN De Stem is op 11-10-2017 een artikel verschenen over de begroting. In het artikel is sprake van een bedrag van € 900.000 voor 

handhaving en niet van € 600.000. Om de komende jaren de controle en handhaving door de OMWB op adequaat niveau te brengen zijn 

hiervoor tot en met 2019 extra middelen nodig. De extra benodigde middelen voor 2017, 2018 en 2019 bedragen respectievelijk € 175.800,-, € 

11.240,- en € 273.000,-. Daarnaast zijn extra middelen, ad € 136.700,- nodig om de achterstanden weg te werken. Ook is over de eerder 

genoemde periode een tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor een toezichthouder Wabo (0,5 fte) en een toezichthouder Handhaving (0,5 fte) 

benodigd om toezicht en handhaving op het wettelijk verplichte adequaat niveau uit te voeren. De kosten hiervan bedragen over de eerder 

genoemde jaren respectievelijk € 59.000,-, € 118.000,- en € 118.000,-. 

40 Gewoon lokaal schriftelijk Voorwoord: Om innovatie in brede zin te stimuleren richten er een fonds op…. (blz.4)

Voor welke beleidsterreinen kan aansprak worden gemaakt op dit fonds?

MV Wij hebben daar bewust gekozen voor een brede context. Zoals aangegeven bij de perspectiefnota en in de oncept Nota Reserves en 

Voorzieningen is het juist onze insteek om samen met de raad de kaders te bepalen voor de vorming van een innovatiefonds. 

41 Gewoon lokaal schriftelijk Financieel overzicht: Aanbesteding WMO; hierbij is gekozen voor de aanbestedingsvorm van 

relationeel contracteren (blz.12)

Wat houdt dit in? In welke opzicht is dit anders dan voorafgaand?

CvG De afgelopen maanden is er een proces van relationeel contracteren doorlopen voor Wmo begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. 

Tijdens een aantal overlegtafels hebben vertegenwoordigers van de aanbieders en van de drie gemeenten gesproken over de op te stellen 

overeenkomsten, wijze van tariefbepaling en onderwerpen als innovatie. Bij relationeel contracteren is het uitgangspunt dat de betrokkenen 

de aanbesteding gezamenlijk in goed overleg doorlopen. Aanbieders hebben inspraak bij het opstellen van de overeenkomsten. Gedurende 

de looptijd van de overeenkomst zijn er met regelmaat overlegtafels om de samenwerking en de overeenkomsten te evalueren. In 2014 is 

tevens gewerkt met deze vorm van aanbesteden. Gemeenten en aanbieders hebben positieve ervaringen opgedaan met relationeel 

contracteren wat de basis is geweest om in 2017 eenzelfde werkwijze te hanteren.

42 Gewoon lokaal schriftelijk Programma Bestuur en veiligheid

Beleidsindicatoren; verwijzingen halt, harde kern jongeren (blz.25)

Wat zijn de oorzaken dat onze gemeente relatief een hoge percentage doorwijzingen en 

harde kern jongeren heeft t.o.v. andere gemeentes met gelijke omvang? 

RvdB Hierbij verwijzen we naar de beantwoording van vraag 2.

43 Gewoon lokaal schriftelijk Investeringen; tablets gemeenteraad (blz. 28)

Mogen toekomstige gemeenteraadsleden kiezen welke tabelts aansluiten bij hun 

vaardigheden? M.a.w. kiezen voor besturingssysteem?

PL Zie bijlage 3

44 Gewoon lokaal schriftelijk Programma Dienstverlening

Wij leveren onze diensten en producten op een klantvriendelijke manier. Als het kan digitaal, 

maar als het nodig is ook op papier en in persoon (vogelvlucht en blz. 34)

Wie bepaald of het nodig is?

PL Uit de analyse van de klantvraag wordt bepaald in welke vorm de diensten worden aangeboden.Maatwerk blijft altijd mogelijk

45 Gewoon lokaal schriftelijk Programma Jeugd en WMO

Blz. 46 Beleidsindicatoren; m.u.v. jongeren met delict voor rechter en met jeugdreclassering 

scoort onze gemeente behoorlijk hoog t.o.v. andere gemeentes met gelijke omvang. Wat is 

de reden hiervan? Welke acties worden hierop genomen of staan op de planning?

CvG De cijfers bij deze indicatoren zijn niet correct. Wij verwijzen naar vraag 31 die door de fractie StAN is gesteld in het technisch beraad van 9-

10-2017.

46 Gewoon lokaal schriftelijk Blz. 47 Onderzoek Jeugdhonk  (ver)nieuwbouw Steenbergen. Wordt er ook gekeken naar de 

andere kernen? M.a.w. zou daar ook een jeugdhonk passen?

CvG Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan een mobiele Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in de vorm van een srv wagen waarin 

jongeren elkaar en het jongerenwerk droog kunnen ontmoeten. Deze zal juist voor de kernen worden ingezet omdat een volledig jeugdhonk 

bezetten in de kernen nu niet haalbaar is. 
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47 Gewoon lokaal schriftelijk Programma Recreatie, Economie en Participatie

Beleidsindicatoren; banen en werkloze jongeren (blz. 55) - kunt u een oorzaak aangeven en 

welke acties hierop worden genomen?

CZ De Steenbergse arbeidsmarkt is herstellend. de economie groeit, er worden minder WW-uitkeringen verstrekt en het aantal werkzoekenden 

neemt gestaag af. Het aantal banen, de werkgelegenheid,  zal naar verwachting verder toenemen mede door de komst van het Cosun 

innovatiecentrum, de  ontwikkeling van het AFC glastuinbouwgebied en uitgifte van Reinierpark.

Er zijn verder in West-Brabant een tweetal notities (Iedereen op zijn plek in West-Brabant & West Brabant Leert en Werkt) bekrachtigd om 

daarmee uitvoering te geven aan een nog betere samenwerking tussen alle betrokken keten partners. In de notitie “Iedereen op z’n plek in 

West-Brabant” hebben het onderwijs en 18 West-Brabantse gemeenten op basis van een regioanalyse een programma van maatregelen 

opgesteld om ongekwalificeerde uitval uit het onderwijs te voorkomen en de samenwerking met o.a. de partners arbeidsmarkt te 

optimaliseren. 

In de notitie “West-Brabant leert en werkt!” staan met name samenwerkingsafspraken tussen het onderwijs en gemeenten (werk en inkomen) 

in West-Brabant vermeld; in deze notitie worden oa de volgende  doelen geformuleerd:

• Alle jongeren die uitstromen uit het VSO, het PRO, het MBO en de Entree opleiding en uitvallers vanuit het MBO-2 en in de regio West 

Brabant gaan naar het vervolgonderwijs, hebben een duurzame werkplek een passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject. Een 

sluitend vangnet;

• We maken (regionale) samenwerkingsafspraken tussen VSO/PRO, VMBO en het MBO over de overgang van VSO/PRO/MBO naar de 

entreeopleidingen;

• We maken regionaal afspraken over een gezamenlijk samenwerkingsmodel voor jongeren in hun overgang naar werk;

De instrumenten voor diagnose van jongeren in het onderwijs zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de landelijke en regionale instrumenten in 

het kader van de Participatiewet. 

• We komen tot een gezamenlijk marktbewerkings-actieplan richting werkgevers;

• We willen jongeren in beeld brengen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte blijven volgen.

48 Gewoon lokaal schriftelijk Programma Ruimtelijke ordening en Milieu

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten; maken de huidige arbeidsmigranten gebruik van 

de voorzieningen bij Stella Maris? Zo nee, waar zijn zij dan gehuisvest en is het aanbod in 

Welberg toereikend? Indien zij geen gebruik kunnen maken van huisvesting Stella Maris wat 

is daarvan de oorzaak?

PL Zie bijlage 1

49 Gewoon lokaal schriftelijk Tijdens perspectiefnota is door Gewoon Lokaal de motie "Stimuleringsfonds Samenleven" 

ingediend. Deze is ingetrokken aangezien het college aangaf met de strekking van deze 

motie aan de slag te gaan en later hierover tot een voorstel zal komen? In mijn beleving 

begreep ik dat dit in de begroting 2018 uitgewerkt zou worden? Zie hierover niets vernoemd. 

Hoe is de stand van zaken?

CvG De motie "Stimuleringsfonds Samenleven is opgenomen in de kadernotitie over de Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk en overeidsparticipatie die 

op 4 september j..l. kaderstellend in de raad is besproken. Nadere uitwerking vindt momenteel plaats en zal in het plan van aanpak 

opgenomen worden. Dit voorstel wordt in de raad van janauri 2018 besproken. 


