
Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2020

FractieFractieFractieFractie CoderingCoderingCoderingCodering BronBronBronBron VraagstellingVraagstellingVraagstellingVraagstelling PohoPohoPohoPoho AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord
PvdA Technisch beraad - 1 Technisch beraad De ambities die worden geformuleerd bij de opgaven vertonen nogal veel verschil. Voor 

de ene opgave is er sprake van redelijk concrete doelen en activiteiten, voor andere 

opgaven is er vooral sprake van planvorming. Kunt u in een compact overzichtje 

aangeven bij welke opgaven er sprake is van concrete doelen en activiteiten en bij welke 

opgaven er sprake is van alleen planvorming.

Geen 

Poho

Opgaven Het verschil in concreetheid van de opgaven komt voort uit het onderwerp van de opgave en uit de fase waarin de opgave zich bevindt. 

Uiteindelijk beogen we met elke opgave concrete maatregelen die bijdragen aan de ambitie. Geen enkele ambitie beperkt zich slechts tot 

planvorming. Per opgave is in de Perspectiefnota weergegeven wat we willen bereiken (ambitie) en wat we daarvoor gaan doen 

(maatregelen/acties). Voortschrijdend in de tijd zullen de maatregelen/acties per opgave concreter worden.

CDA Categorie F - 19179 - 1 schriftelijk De komende jaren worden diverse uitgaven gedekt door incidentele middelen. Wij vatten 

het hieronder samen voor de komende jaren:

                                                                           2020            2021         2022

Mens en samenleving:                               € 239.000        € 80.000       € 80.000

Kunst, cultuur en erfgoed                             € 52.800        € 83.000       € 83.000

Fysieke leefomgeving en duurzaamheid     € 464.000      € 428.000    € 100.000

Kunt u aangeven waarop bovenstaande bedragen zijn gebaseerd.

KK IO Zie bijlage Incidentele middelen per programma perspectiefnota 2020.

CDA Categorie F - 19179 - 2 schriftelijk In uw toelichting over de reserve economische ontwikkeling geeft u aan dat de bijdragen 

over de komende jaren uitgesmeerd worden (€ 500.000 jaarlijks). In de tabel op pagina 10 

zien we dit bedrag niet terugkomen in 2020-2021-2022. Kunt u dit verklaren?

KK IO Naast de jaarlijkse stortingen van € 500.000 in 2020, 2021 en 2022 worden er ook € 500.000 aan investeringen voor de infrastructurele 

voorzieningen AFC, zie pagina 42, voor 2020, 2021 en 2022 meegenomen. Per saldo komen de mutaties in de reserve Economische 

ontwikkeling dan op € 0 uit voor die jaren.zien we dit bedrag niet terugkomen in 2020-2021-2022. Kunt u dit verklaren? ontwikkeling dan op € 0 uit voor die jaren.

Volkspartij Categorie F - 19184 - 1 schriftelijk Pagina 18: In de tekst staat dat in onze gemeente een bovengemiddeld aantal 

laaggeletterde inwoners woont.

Hoeveel zijn dat er per 100 inwoners?

Wat is het gemiddelde getal per 100 inwoners in andere gemeenten in de regio?

Hoeveel van hen hebben een niet-Nederlandse achtergrond?

Hoeveel van deze laatste groep hebben wel het certificaat NT-2 en maken gebruik van het 

Taalhuis?

Welke concrete consequenties worden bedoeld in de tekst van de Perspectiefnota?

EP WZ Steenbergen kent een laaggeletterdheidspercentage van 13-16%. Het landelijk gemiddelde ligt tussen de 10-13%. Omliggende gemeenten 

scoren vergelijkbaar (13-16%) of een hoger aantal laaggeletterden (16+%) Geletterdheid wordt aangeduid met een score. Een gemiddeld 

geletterd persoon kent een score van 284. Iemand met een score van 225 of lager wordt aangemerkt als laaggeletterd

 -- Bron: https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/WEB-SLS_ROA_public_170x240_v2016juni.pdf --  

Gemeente Steenbergen registreert laaggeletterdheid niet met naam en toenaam: we registreren wel land van herkomst, maar dat wordt in de 

gemeentelijke basisadministratie niet gekoppeld aan een taalbehoefte. Landelijk gezien zijn er meer autochtone laaggeletterden dan allochtone 

laaggeletterden. Sinds de start zijn in de 9 maanden van 2018 15 Taalhuisbezoekers doorverwezen naar non-formeel taalaanbod (taalmaatje, 

digitaal) en 14 Taalhuisbezoekers zijn doorverwezen naar formeel NT1 of NT2  onderwijs. Ook hier wordt het land van herkomst niet 

geregistreerd.  'Het Taalhuis' in Steenbergen is een netwerkorganisatie en geen enkelvoudige fysieke plek waar taalonderwijs geboden wordt. 

Daarbij hebben we geen zicht op NT2 cursisten die via een andere weg zijn doorverwezen naar onderwijsaanbod.  De ISD BW heeft momenteel 8 

bijstandsgerechtigden welke niet aan de Wet Taaleis voldoen en nog een taaltoets  mogen maken. Verder blijkt dat 37 klanten op dit moment nog 

in onderzoek zijn.

Volkspartij Categorie F - 19184 - 2 schriftelijk Pagina 28: In de tekst wordt verwezen naar de MWB-norm.

Op welke uitgangspunten is deze norm gebaseerd?

Wie heeft de MWB-norm vast gesteld?

In welk raadsbesluit heeft de gemeente Steenbergen dit vastgesteld?

RvdB WWB De raad heeft op 22 september 2016 de Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht Steenbergen vastgesteld. Deze verordening regelt de 

kwaliteit van de door en in opdracht van het college uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. De raad 

ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid. In deze verordening wordt in artikel 5, lid 2 gesproken over een kwaliteitsniveau dat minimaal gelijk is 

aan het bodemniveau. Het bodemniveau bevat de spelregels zoals verwoord in de handreiking bij de Brabantbrede verordening. Wij hebben 

gekozen voor deze Brabantbrede verordening (de Brabantse norm) en niet voor de modelverordening van de VNG (de landelijke norm). Op basis 

van deze verordening heeft de OMWB met het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2017 de zogenoemde MWB-norm van deze verordening heeft de OMWB met het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2017 de zogenoemde MWB-norm 

vastgesteld. Het uitgangspunt voor die norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits- en ambitieniveau voor Midden- en West-

Brabant (MWB), in combinatie met een nieuwe financieringsopzet voor de dienst. De norm kent twee grondslagen, enerzijds het 

Inrichtingenbestand 2.0 (al onze milieu-inrichtingen) en anderzijds de niet-inrichting gebonden taken (in hoofdzaak asbest, bodem en ketengericht 

milieutoezicht). De MWB-norm heeft dus betrekking op het werkprogramma dat we jaarlijks van de OMWB afnemen, wat dient te voldoen aan 

een minimaal kwaliteits- en ambitieniveau. Bij het vaststellen van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 heeft de raad tot en met 2019 extra 

middelen beschikbaar gesteld om zowel de eigen VTH-werkzaamheden, als de werkzaamheden die de OMWB voor ons uitvoert, op een 

minimaal kwaliteits- en ambitieniveau te brengen. Daarbij is afgesproken dat in 2019 voorstellen gedaan worden om deze werkzaamheden 

structureel op een minimaal kwaliteits- en ambitieniveau te houden. Deze voorstellen treft u aan in deze perspectiefnota.

Volkspartij Categorie F - 19184 - 3 schriftelijk Pagina 29: vervanging plantmateriaal.

Welk nieuw openbaar gebied werd door wie overgedragen?

Waar is dat gesitueerd?

Hoe groot is de oppervlakte en wat moet daar gebeuren?

WB Beheer Het betreft een toename van het areaal in alle kernen op diverse locaties in alle kernen welke niet in het GBI (Beheersysteem) zijn opgenomen. 

Het betreft hagen, heesters, vaste planten bomen en gras. Zie bijlage vervanging plantmateriaal.

Volkspartij Categorie F - 19184 - 4 schriftelijk Pagina 18; Vuelta 2020 eenmalig 40.000 euro waar zijn deze kosten precies voor? Is dit 

een potje geld wat op mag of is er vooraf een inschatting wat het precies gaat kosten, kan 

hier vooraf een kosten begroting  voor komen?

EP WZ Op dit moment zijn wij in de voorbereidende fase. Een begroting wordt nog opgesteld als wij verder in het traject zijn en er meer inzicht is op wat 

er georganiseerd kan maar ook moet worden en wat de kosten daarvan zijn.  

Volkspartij Categorie F - 19184 - 5 schriftelijk Algemeen, In de vorige nota was er sprake van de vervanging van de glijbaan op 

zwembad de meermin, we zien deze niet terug in deze nota, wat is daar de reden van?

EP Beheer De vervanging van de glijbaan is in de begroting 2019 opgenomen. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart.

zwembad de meermin, we zien deze niet terug in deze nota, wat is daar de reden van?

Volkspartij Categorie F - 19184 - 6 schriftelijk Pagina 28: BOA pool, waarom is de intrekking van de regeling nog niet gecorrigeerd in de 

begroting? En wat is te verwachten aan kosten cq baten?

KK WWB Als basis werden de kosten voor parkeerbeheer gedekt uit de opgelegde parkeerboetes. Al geruime tijd komen deze opbrengsten tgv de 

rijksoverheid omdat de gemeente gebruik maakt van het regime 'blauwe zone". Door de doorlichting van de begroting op het gebied van 

handhaving is deze omissie naar boven gekomen waardoor er een structurele wijziging noodzakelijk is van € 27.500 noodzakelijk is,

Volkspartij Categorie F - 19184 - 7 schriftelijk Pagina 28: omgevingsdienst wordt gesproken over een verbod op asbest daken in 2024, 

dit is echter van de baan, heeft dat nog invloed op de kosten omdat dit benoemd wordt als 

een kostenpost.

WB WWB Het verbod asbestdaken in 2024 is benoemd als één van de activiteiten die zorgen voor een toename  aan werkzaamheden die de OMWB voor 

ons uitvoeren. Nu dit verbod van de baan is, heeft dit uiteraard invloed op de uit te voeren werkzaamheden en de kosten hiervan.  In overleg met 

de portefeuillehouder Milieuzaken zal bepaald worden wat de invloed hiervan is op werkprogramma's van de OMWB in de komende jaren.  

Volkspartij Categorie F - 19184 - 8 schriftelijk Pagina 40/41 Waarom is de motie afvalstoffen heffing 18 april 2019 niet opgenomen? 

Deze zal een andere verdeling van de kosten vragen en eventueel een verrekening aan 

een grote groep burgers kunnen inhouden. (3 regels op pagina 50 is onvoldoende)

KK Beheer Voor de behandeling van de Perspectiefnota 2020 biedt het college de informatie over de motie Afvalstoffenheffing separaat aan via een 

raadsmededeling.
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Volkspartij Categorie F - 19184 - 9 schriftelijk Waarom is er niets terug te vinden over eventuele vervangingen van de kleedkamers op 

het sportpark in Steenbergen?

EP WZ In de Perspectiefnota zijn geen vervangingen voor de kleedlokalen op de buitensportaccommodaties opgenomen. Reden hiervan is dat conform 

raadsbesluit van 15 september 2015 de kleedlokalen in 2016 in eigendom zijn overgedragen aan de buitensportverenigingen. Uitzondering hierop 

vormt VV Steenbergen welke vereniging nog niet voor overdracht heeft ondertekend. Ditzelfde geldt voor SV Diomedon. Als VV Steenbergen 

heeft ondertekend kan ook de ondertekening van SV Diomedon volgen.  Wij zijn hierover in overleg met het bestuur van VV Steenbergen. 

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 1 schriftelijk p. 4 Hoe is het investeringsvolume van ongeveer 15 miljoen berekend ? Ondanks de 

goede uitleg tijdens het technisch beraad, ontvangen we ook graag een schriftelijke 

onderbouwing.

KK IO Tijdens het technisch beraad is de systematiek van investeringen ten opzichte van de solvabiliteit toegelicht, en dat dit ruimte kan creëren voor 

realisering van ambities met behoud van een gezonde begroting. Zie bijlage presentatie investeringsruimte 15 miljoen. 

De investeringsruimte van 15 miljoen is getoetst aan de vrije ruimte die in de exploitatie beschikbaar was. De opgenomen kapitaallasten van € 

750.000 tegen 5% * 15 miljoen (rente 1%; € 150.000 en afschrijving 4%: € 600.000).

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 2 schriftelijk p. 16 Hoeveel bijstandsgerechtigden telt Steenbergen momenteel? Hoe is de spreiding 

over de kernen?

KK WZ Op 18 juni 2019 ontvingen 323 klanten een bijstandsuitkering. Op  31 maart 2018 waren dit 338 personen. Een daling van het klantenbestand in 

de gemeente Steenbergen met 15 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal klanten in de leeftijdscategorie  38-48 het sterkst 

afgenomen. De meeste klanten, 55% van het totaal aantal klanten, zijn ouder dan 49 jaar. De spreiding over de kernen vindt u in bijlage.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 3 schriftelijk p. 17 Graag een toelichting op de I van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ? EP WZ I I I I staat voor IIIIntegraal: in samenhang bekeken en opgesteld. Onderwijshuisvestingsvraagstukken worden niet alleen aangevlogen vanuit 

leerlingaantallen, maar bijvoorbeeld ook bezien vanuit mogelijkheden tot uitruil van ruimtes tussen scholen en/of wijkgebouwen, de wens voor 

ruimte in een gebouw voor integrale kindcentra (IKC's) of een bibliotheek op school,de  functie van een gebouw in de wijk, ontwikkelingen op 

gebied van ruimtelijke ontwikkeling (bestemmingsplan), een visie op maatschappelijk vastgoed en/of duurzaamheid, onderwijsconcepten van een 

schoolbestuur, etc. Door deze thema's te bespreken en op te nemen in een IHP, bieden we de raad te zijner tijd een onderbouwd en gewogen 

advies waarmee de raad kan besluiten over financiering.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 4 schriftelijk p. 17 De Gummarusschool, betreft dit geheel/gedeeltelijke nieuwbouw en/of renovatie en 

worden de noodlokalen hierin ook meegenomen?

EP WZ De Gummarusschool heeft een aanvraag ingediend voor sloop en vervangende nieuwbouw van de noodlokalen.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 5 schriftelijk p. 18  hoe luidt het advies / adviezen van de st. AED platform Nederland ? vwb een 

algemeen dekkend, en een beperkt dekkend netwerk van AED’s ? Hoeveel extra AED’s 

zijn nodig?

KK WZ Er is geen advies opgenomen over de keuze voor het Hartveilig maken van de bebouwde kom of voor het buitengebied van Steenbergen. Dit is 

een politieke keuze. Voorgesteld wordt te kiezen voor zowel de bebouwde kom als het buitengebied. Stichting AED Nederland heeft de opdracht 

gekregen om de 6-minutenzones voor de gemeente Steenbergen inzichtelijk te maken. Dit voor zowel de bebouwde kom, waar de meeste 

inwoners te vinden zijn, als voor het buitengebied. Het buitengebied is bij het onderzoek betrokken vanwege raadsvragen van D66 vorig jaar. - 

Voor het Hartveilig maken van de bebouwde kom zijn 32 AED apparaten nodig

- Voor het Hartveilig maken van de bebouwde kom en het buitengebied zijn 54 AED apparaten nodig. 

Uitgangspunt hiervoor zijn de 14 AED apparaten die de gemeente in eigendom heeft.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 6 schriftelijk p. 19 Kunt u bij de ontwikkeling van het beleid tav Maatschappelijk Vastgoed de 

benadering meenemen dat de accommodaties mogelijk veel meer energie kunnen 

produceren dan voor dat gebouw nodig is? Dat dan dakruimte ter beschikking wordt 

EP Opgaven Deze mogelijkheid nemen we zeker mee in de opgave en de Visie Maatschappelijk Vastgoed. De gemeente vervult wat ons betreft een 

voorbeeldfunctie met het energieneutraal of zelfs energiepositief maken van ons maatschappelijk vastgoed.

produceren dan voor dat gebouw nodig is? Dat dan dakruimte ter beschikking wordt 

gesteld aan de bevolking via de zgn Postcoderoosregeling (met fiscaal voordeel). Feitelijk 

zou alle ‘vrije’ dakruimte moeten worden benut, zodat het gebouw ook energiepositief 

wordt ipv energieneutraal.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 7 schriftelijk p. 26 is te overwegen dat de gemeente zelf gaat participeren in nieuwe projecten voor 

hernieuwbare energie, allereerst om aan de doelstellingen te voldoen. Maar ook om lokale 

betrokkenheid, draagvlak, mede-eigenaarschap en rendement te genereren (landelijk, 

provinciaal beleid).

WB Opgaven We sluiten dergelijke opties niet uit. Wel zien wij onze rol in eerste instantie als faciliterend, informerend en initiërend. Als het gaat om het 

investeren is de markt de eerste partij die is aangewezen.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 8 schriftelijk p. 26 Er is toch sprake van het bieden van 90 ha ruimte aan zonneweides ipv 60 ha ? WB Opgaven Het klopt dat er sprake is van het aanbieden van 90 ha. Van de 90 is 30 ha gekoppeld aan de ontwikkeling van de windmolens en daarmee 

verankerd. Voor de overige 60 ha zullen we apart met een voorstel komen.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 9 schriftelijk p. 28 als door een BOA een parkeerboete wordt uitgeschreven waar gaat het geld dan 

naar toe?

RvdB WWB Al geruime tijd komen deze opbrengsten tgv de rijksoverheid omdat de gemeente gebruik maakt van het regime 'blauwe zone".

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 10 schriftelijk p. 28 Wat is de MWB-norm ? RvdB WWB De OMWB heeft met het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2017 de zogenoemde MWB-norm vastgesteld. Het uitgangspunt 

voor die norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits- en ambitieniveau voor Midden- en West-Brabant (MWB), in 

combinatie met een nieuwe financieringsopzet voor de dienst. De norm kent twee grondslagen, enerzijds het Inrichtingenbestand 2.0 (al onze 

milieu-inrichtingen) en anderzijds de niet-inrichting gebonden taken (in hoofdzaak asbest, bodem en ketengericht milieutoezicht). De MWB-norm 

heeft dus betrekking op het werkprogramma dat we jaarlijks van de OMWB afnemen, wat dient te voldoen aan een minimaal kwaliteits- en heeft dus betrekking op het werkprogramma dat we jaarlijks van de OMWB afnemen, wat dient te voldoen aan een minimaal kwaliteits- en 

ambitieniveau. 

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 11 schriftelijk p. 29 Wanneer wordt het gewijzigd en intelligenter maaibeleid Bermen ingevoerd? En het 

protocol voor het bestrijden Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw ? Onderdeel 

daarvan is het ophalen van het maaisel en dus voedselarm maken van de bermen en 

sloten, met biodiversiteit tot gevolg (zie NBP 2017). Heeft u voor het beleidsonderdelen 

Natuur , groen, biodiversiteit wel genoeg menskracht in huis? 

WB Beheer Het huidige maaibestek (ism meerdere gemeenten en waterschap) loopt af in 2020. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart voor het 

nieuwe maaibestek waarin gekozen is, naast standaard beheer, voor ecologische ( bijvriendelijk) beheer. Dit gaat, na goedkeuring van de Raad in 

vanaf 2021. Het maaibestek heeft betrekking op de bermen buitengebied. Het protocol voor invasieve exoten komt in augustus. De werkwijze van 

bestrijding wordt wel nu in praktijk buiten toegepast. Berenklauw wordt gemaaid en geruimd. Japanse duizendknoop wordt met maaien en 

injecteren bestreden indien noodzakelijk. Ten aanzien van de benodigde menskracht voor deze beleidsonderdelen gaan we er van uit dat er 

voldoende menskracht voorhanden is.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 12 schriftelijk p. 32 Wat is het meest recente werkloosheidspercentage ? KK Opgaven Zie bijlage uitkeringen werkloosheid. Eind april 2019 zijn er in Steenbergen 378 lopende WW-uitkeringen, een afname met 113 uitkeringen ten 

opzichte van een jaar geleden. Dit is een daling van 23%. 2,8%van de beroepsbevolking in Steenbergen ontvangt een WW-uitkering. Dit is 0,1% 

lager dan het gemiddelde in West-Brabant en gelijk aan het landelijke percentage.
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Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 13 schriftelijk p. 33 Onderschrijft u dat de Energietransitie en de circulaire landbouw ook voor de 

agrofoodsector zeer belangrijk thema’s zijn en dat aandacht hiervoor in de Economie-

(uitvoerings)programma’s op zijn plaats is? 

WK Opgaven Wij onderschrijven dat beide thema's een duidelijke relatie hebben met de opgaven Agrofood en Economische kracht. Hiervoor zal bij de 

uitwerking van de opgaven dan ook aandacht aan geschonken worden. Bij de aanzet en uitwerking van de opgaven zal uiteindelijk de keuze, 

focus en prioritering gegeven worden in welke mate de thema's aanbod komen. 

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 14 schriftelijk p.33  is het mogelijk om expliciete aandacht te wijden aan biologische land en tuinbouw en 

veeteelt ? 

WK Opgaven Met de aanzet van de opgaven zullen de thema's bepaald worden en worden de door u voorgestelde thema's daarin meegenomen,

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 15 schriftelijk p. 33 wat is bedoeld met ‘inhoudsstoffen’? WK Opgaven Inhoudsstoffen zijn de stoffen die we vergaren uit planten, groenten en fruit. Boeren en telers zoeken naar mogelijkheden om hun producten of 

reststromen verder te verwaarden. Het vermarkten van inhoudsstoffen biedt kansen. De stoffen kunnen ingezet worden in bijvoorbeeld de 

voedselindustrie, chemie, farmacie en de cosmetica industrie. Producenten zijn ook steeds vaker op zoek naar natuurlijk alternatieven voor 

bijvoorbeeld de chemische stoffen die ze in hun producten verwerken.

Gewoon lokaal Categorie F - 19185 - 16 schriftelijk p. 36 Valt de publicatie op de gemeentelijke internetpagina van alle vigerende 

beleidsstukken van de gemeente wat u betreft ook onder de verbeterde Dienstverlening 

en transparantie? 

EP SC De nieuwe gemeentelijke website is een dienstverleningswebsite (ook wel genoemd een Toptaken website). Een Toptaken website is een 

website, waarbij de bezoeker snel de juiste informatie vindt en een bijbehorende taak makkelijk kan uitvoeren. 

Een Toptaken website wordt daarbij zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te 

vinden zijn.vinden zijn.

Beleidsstukken van de gemeente vallen niet onder dit uitgangspunt. Uiteraard worden deze wel gepubliceerd op het RIS (Raads Informatie 

Systeem) die ook voor onze inwoners, bedrijven en instellingen toegankelijk is.

D66 Categorie F - 19190 - 1 schriftelijk Pg 14 Leefbaarheid en Kernen, hoe willen we bereiken dat niet welwillende en niet 

meewerkende inwoners uitvoering gaan geven aan plannen welke de gemeente ziet als 

haar taak?

EP Opgaven Het betrekken van belanghebbenden bij plannen is maatwerk. Per plan wordt vooraf bezien wat de mogelijkheden zijn, op wat voor wijze en onder 

welke voorwaarden belanghebbenden worden betrokken. Door dit vooraf helder te communiceren, wordt voorkomen dat er valse verwachtingen 

ontslaan over het proces. 

D66 Categorie F - 19190 - 2 schriftelijk Pg 14 Inwoners betrekken, ook de minderheid, wat moeten wij ons hierbij voorstellen? EP Opgaven Door meer dialoog te voeren geven we ook een stem aan de mening van de minderheid, en hopen we dat plannen hierdoor beter worden en het 

draagvlak breder.

D66 Categorie F - 19190 - 3 schriftelijk Pg 15 Wat en hoeveel inzet vraagt een extra capaciteitsplan. Wat moeten wij ons hierbij 

voorstellen?

EP Opgaven De functie van kerncoördinator is volop in ontwikkeling. We zijn voorzichtig gestart, maar we verwachten dat de kerncoördinator snel aan belang 

gaat toenemen. Vandaar deze 'winstwaarschuwing'. Hoe snel dat gaat en hoeveel capaciteit dit vraagt kunnen we nog niet zeggen. We 

verwachten ook dat er door te investeren in de relatie ook tijdwinst in de planvorming en uivoering gewonnen wordt. 

D66 Categorie F - 19190 - 4 schriftelijk Pg 17 en Pg 19 Maatschappelijk Vastgoed, welke ambitie heeft u om accommodaties 

energieneutraal te maken, en op welke termijn?

EP Opgaven De gemeente vervult wat ons betreft een voorbeeldfunctie met het energieneutraal of zelfs energiepositief maken van ons maatschappelijk 

vastgoed. Dit uitgangspunt betrekken we in de integrale afweging hoeveel we wanneer in welk maatschappelijk vastgoed investeren. 

D66 Categorie F - 19190 - 5 schriftelijk Wanneer mogen we de investeringsagenda Maats Vastgoed verwachten? EP Opgaven We stellen in 2020 een overkoepelende visie Maatschappelijk Vastgoed op. Deze moet eerst gereed zijn voordat wij een investeringsagenda 

kunnen opstellen. Het streven is wel om uiterlijk begin 2021 deze investeringsagenda gereed te hebben. We laten deze zoveel mogelijk parallel 

lopen met de 'grote' investeringsagenda, die in het kader van Toekomstvisie, GVVP, en andere opgaven gevuld gaat worden. De lopen met de 'grote' investeringsagenda, die in het kader van Toekomstvisie, GVVP, en andere opgaven gevuld gaat worden. De 

investeringsagenda zal overigens steeds in ontwikkeling blijven. 

D66 Categorie F - 19190 - 6 schriftelijk Pg 18 Hartveilig, waar gaan we voor, AED apparaten dekkend voor de gehele gemeente 

of alleen binnen de bebouwde kom. Kunt u duidelijkheid geven?

KK WZ Voorgesteld wordt te kiezen voor het Hartveilig maken van zowel de bebouwde kom als het buitengebied.

D66 Categorie F - 19190 - 7 schriftelijk PG 19 Steenbergen Vitaal, een extra sportfunctionaris, waar moeten wij dan aan denken, 

uren en takenpakket?

EP WZ De gemeente neemt deel aan de Rijksregeling "Brede impuls combinatiefuncties". Deze regeling is met ingang van 2019 verruimd. De gemeente 

ontvangt meer subsidie (Rijk 40% en gemeente financiert 60%). Hierdoor is het mogelijk om het aantal uitvoerende sportcoaches met 0,80 Fte uit 

te breiden. Wenselijk is het om een coördinator aan te stellen voor 32 uur. De middelen hiervoor ad. € 24,000 per jaar zijn in de Perspectiefnota 

meegenomen (onderdeel van de € 30,000 voor Steenbergen Vitaal). De taken van deze coördinator worden verdeeld in 16 uur 

coördineren/verbinden en 16 uur uitvoerend. De taken van de coördinator zijn overkoepelend (aansturing sportcoaches, verbinden van diverse 

partijen, innovatieve mogelijkheden rondom sport en bewegen onderzoeken en implementeren, mogelijkheden cofinanciering onderzoeken, 

sparringpartner. De uitvoerende taken liggen op het vlak van verenigingsondersteuning (vitale sportverenigingen) multifunctioneel gebruik van 

onze sportaccommodaties, nieuw sportaanbod creëren en beweegmakelaar.

D66 Categorie F - 19190 - 8 schriftelijk Pg 28 ZZS Zeer zorgwekkende stoffen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een paar 

voorbeelden graag. 

KK WWB Zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting 

belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De aanwijzing van een stof als zeer zorgwekkend gebeurt op Europees niveau. Door het RIVM 

is een (niet-limitatieve) lijst opgesteld van inmiddels 1400 ZZS. Zie https://rvszoeksysteem.rivm.nl/stof/Index voor de lijst met alle stoffen.

D66 Categorie F - 19190 - 9 schriftelijk Pg 33 Wat is een duurzaamheidspark? Waar staan voorbeelden? WK Opgaven Het idee van een duurzaamheidspark is nog in ontwikkeling. Het is nu nog te vroeg om daar concreet antwoord op te geven. Voorbeelden zijn nog D66 Categorie F - 19190 - 9 schriftelijk Pg 33 Wat is een duurzaamheidspark? Waar staan voorbeelden? WK Opgaven Het idee van een duurzaamheidspark is nog in ontwikkeling. Het is nu nog te vroeg om daar concreet antwoord op te geven. Voorbeelden zijn nog 

niet te geven omdat het concept nog niet is uitgedacht. Wel kijken we naar goede voorbeelden in Nederland en bedrijven die duurzaamheid 

initiëren.

D66 Categorie F - 19190 - 10 schriftelijk Pg 37 Wanneer mogen wij het uitvoeringsprogramma Dienstverlening verwachten? EP SC Het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening zal worden opgesteld in het derde en vierde kwartaal van 2019.

D66 Categorie F - 19190 - 11 schriftelijk Pg 38 Wat wordt verstaan onder representatiekosten? RvdB BCO Onder representatiekosten wordt verstaan die kosten die door of namens het college/gemeente in het kader van de uitoefening van hun functie 

gemaakt worden: Te denken valt aan:

a. als gastheer van in het gemeentebelang georganiseerde evenementen, bijeenkomsten, presentaties, beurzen, vergaderingen en ontvangsten;

b. als officiële vertegenwoordiger van het gemeentebestuur bij officiële openingen, huldigingen, prijsuitreikingen, herdenkingsbijeenkomsten en 

dergelijke;

c. en binnen de grenzen van de redelijkheid noodzakelijk zijn voor de vervulling van de functie en gemaakt worden als werkgever in het kader van 

de representatieve personeelszorg.

D66 Categorie F - 19190 - 12 schriftelijk Een technische parameter op pagina 9 is ‘Huren, pachten, entreekaartjes e.d. 2%’. Wat 

wordt er bedoeld met entreekaartjes? 

KK IO Met entreekaartjes wordt bedoeld de kaartjes voor de entree van de zwembaden binnen de gemeente.
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D66 Categorie F - 19190 - 13 schriftelijk Zijn inmiddels de gevolgen van de meicirculaire bekend? KK IO Ja, de gevolgen worden voor de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de raadsmededeling meicirculaire verder toegelicht.

D66 Categorie F - 19190 - 14 schriftelijk Algemene reserve (vrije ruimte) gaat met een noodgang achteruit. Graag ontvangen wij 

een gedetailleerd schematisch overzicht van de algemene reserve (vrije ruimte) (getallen) 

vanaf het jaar 2010 tot en met 2019. 

KK IO Zie bijlage doorkijk algemene reserve (vrije ruimte).

D66 Categorie F - 19190 - 15 schriftelijk Wat zijn de totale kosten en opbrengsten van expeditie Nassau, Zuiderwaterlinie, West 

Brabantse Waterlinie, Streekorganisatie Brabantse Wal? 

EP WWB De opbrengsten van de genoemde samenwerkingsverbanden zijn op dit moment niet in geld uit te drukken. Het betreft gezamenlijke 

investeringen (tijd en geld) in de versterking van het recreatieve aanbod en de bekendheid van het gebied. De budgetten die voor deze verbanden 

vanuit Steenbergen beschikbaar zijn bedragen respectievelijk: 

* Expeditie Nassau € 115.000 (2019) + € 115.000 2020);

* Zuidwaterlinie € 40.000 (2018) + € 15.000 (2019) + € 20.000 (2020);

* WBWL €17,5  miljoen (projectkosten van de totale ontwikkeling van de linie langs meerdere gemeenten);

* Streekorganisatie BW € 70,000 (2019) + € 70.000 (2020).

Er zijn vooralsnog geen financiële opbrengsten voorzien, wel opbrengsten in termen van een betere zichtbaarheid van ons vestingverleden, 

betrokken inwoners en meer bewustwording bij kinderen van ons verleden en erfgoed.

D66 Categorie F - 19190 - 16 schriftelijk Hoofdstuk 6, Investeringen: geld van AFC ook naar het AFC? WB WWB Dit is het uitgangspunt voor de bovenwijkse opbrengsten, die herinvesteerd wordt in infrastructuur (Noordzeedijk-Kreekweg). Opbrengsten uit het 

natuurfonds worden benut voor het uitzichtpunt en de beleving van het gebied. Een groot deel van deze middelen wordt buiten het AFC besteed, natuurfonds worden benut voor het uitzichtpunt en de beleving van het gebied. Een groot deel van deze middelen wordt buiten het AFC besteed, 

waarbij de EVZ Molenkreek als eerste nieuw project naar voren is gehaald.

D66 Categorie F - 19190 - 17 schriftelijk Blz. 15: er wordt gesproken over extra capaciteit(claim) voor hogere kosten van de 

beperkte capaciteit van kern coördinatoren en onvermogen van de organisatie. Graag 

ontvangen we een betere uitleg zodat de heer Huisman het ook begrijpt. 

EP Opgaven De functie van kerncoördinator is volop in ontwikkeling. We zijn voorzichtig gestart, maar we verwachten dat de kerncoördinator snel aan belang 

gaat toenemen. Vandaar deze 'winstwaarschuwing'. Hoe snel dat gaat en hoeveel capaciteit dit vraagt kunnen we nog niet zeggen. We 

verwachten ook dat er door te investeren in de relatie ook tijdwinst in de planvorming en uivoering gewonnen wordt.

D66 Categorie F - 19190 - 18 schriftelijk P16: Meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor sterkere sociale samenhang. Waar 

moeten we dan aan denken? 

KK Opgaven Bij voorkeur laten we invulling en organisatie daarvan zo veel mogelijk over aan onze actieve en betrokken inwoners. Zij kunnen echter rekenen 

op de steun van ons welzijnswerk en/of ons initiatievenfonds. Denk aan de Ontmoetingswinkel in Steenbergen. Maar het kan ook een heringericht 

pleintje zijn, of extra activiteiten in het gemeenschapshuis. Van belang is dat we het niet in het gemeentehuis bedenken, maar aansluiten bij de 

vraag van onze inwoners.

D66 Categorie F - 19190 - 19 schriftelijk P16: Vragen met betrekking tot Jeugdzorg: stevent de gemeente weer af op een tekort 

(2019)? Hoeveel zou dat tekort worden? 

KK Opgaven Maandelijks wordt er een prognose gemaakt voor de uitgave jeugdhulp in 2019. Op dit moment lijkt het er op dat wij binnen het begrote budget 

blijven. 

D66 Categorie F - 19190 - 20 schriftelijk P16: Hoe wordt vorm gegeven aan het volgende: ‘er is lokaal expliciet aandacht voor 

vroegtijdig en preventief handelen door structurele inzet op scholen en een groter 

groepsaanbod voor veel voorkomende vragen’. 

KK Opgaven Door School ondersteuningsteams wordt aansluiting op scholen gezocht en wordt er indien nodig een sluitend arrangement waarbij zowel school 

als jeugdhulp betrokken is opgesteld. Daarnaast is er uitbreiding van uren jongerenwerk waardoor jeugdprofessionals, jongerenwerkers en 

jeugdverpleegkundige gezamenlijk een groepsaanpak aanbieden die aansluit  bij de vraag van kinderen. Zoals bijvoorbeeld de 

weerbaarheidstrainingen. 

D66 Categorie F - 19190 - 21 schriftelijk P16: WMO: waarom wordt er geschoven van maatwerk naar collectief werken? Het is toch 

juist de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners maatwerk bediend krijgen? 

KK Opgaven De bedoeling van de Wmo is om inwoners een passende oplossing te bieden op maat, gericht op de individuele situatie. Op het moment dat er 

meerdere inwoners eenzelfde probleem ervaren, is het mogelijk om hier een collectief aanbod op aan te bieden. Er wordt nog steeds gekeken juist de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners maatwerk bediend krijgen? meerdere inwoners eenzelfde probleem ervaren, is het mogelijk om hier een collectief aanbod op aan te bieden. Er wordt nog steeds gekeken 

naar de individuele situatie, maar oplossingen worden vaker collectief gezocht in het kader van de kostenbeheersing. Zo werd in het verleden ook 

boodschappen gedaan vanuit de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Deze dienst is destijds uit het maatwerk gehaald en 

collectief weggezet als de boodschappendienst.

D66 Categorie F - 19190 - 22 schriftelijk Zullen er de komende jaar (jaren) meer inkomsten komen die ten goede komt van de vrije 

reserve? En zo ja, aan wat voor inkomsten en aantallen (totaal) moet dan gedacht 

worden? 

KK Opgaven Voor zover ons niet bekend. We zijn uitgegaan van de nu beschikbare gegevens. 

D66 Categorie F - 19190 - 23 schriftelijk Hoeveel leerlingen zitten er op de Steenbergse basisscholen, gaarne met een 

schematische verdeling per klas. Tevens graag de leerlingenprognose voor de komende 5 

jaar. 

EP WZ In 2018 heeft gemeente Steenbergen onderzoek laten doen naar leerlingenaantallen en -prognoses ten behoeve van onderwijsbeleid. Dit 

onderzoek is uitgevoerd door Pronexus. In 2018 gingen er 1.628 kinderen naar basisscholen in Steenbergen. De verdeling per school staat in het 

rapport van Pronexus verwerkt. Een actueel overzicht van de huidige verdeling per klas is niet beschikbaar en gezien de start van het nieuwe 

schooljaar na de vakantie wellicht ook niet meer actueel. In de bijlage treft u het Pronexus rapport aan.

D66 Categorie F - 19190 - 24 schriftelijk P17: Wat wordt verstaan onder installaties, m.b.t. het onderwerp vervangende en 

nieuwbouw Gummarusschool? 

EP WZ Onder andere verwarming, ventilatie en/of koelinstallaties. Deze kennen een andere levensduur - en daarmee een andere afschrijving - dan 

bouwmaterialen.

D66 Categorie F - 19190 - 25 schriftelijk P18: Gemeente Steenbergen hartveilig: was het in den beginnen niet een wens van de 

raad én college om de gemeente hartveilig te maken i.p.v. alleen het college? 

KK WZ Niet bekend is of dit een wens van de gehele gemeenteraad was. In ieder geval wel van uw fractie  gezien de vragen die hier in 2018 over zijn 

gesteld

D66 Categorie F - 19190 - 26 schriftelijk P18: Gemeente Steenbergen Hartveilig: graag zien wij het uitvoeringsplan tegemoet. KK WZ Na besluitvorming over de perspectiefnota wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan. Er is nog niet duidelijk of er aanbesteed moet D66 Categorie F - 19190 - 26 schriftelijk P18: Gemeente Steenbergen Hartveilig: graag zien wij het uitvoeringsplan tegemoet. 

Wanneer kunnen we die verwachten? 

KK WZ Na besluitvorming over de perspectiefnota wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan. Er is nog niet duidelijk of er aanbesteed moet 

worden. Als dit het geval is dient rekening te worden gehouden met een traject van minimaal 10 maanden tot een jaar. Daarna kan dan gestart 

worden met de uitvoering.

D66 Categorie F - 19190 - 27 schriftelijk Graag ontvangt D66 een nadere specificatie over de post Vuelta 2020. EP WZ Vooralsnog is een budget van € 40.000 opgenomen voor de doorkomst van de vuelta 2020. Op dit moment zijn wij in de voorbereidende fase. 

Een begroting wordt nog opgesteld als wij verder in het traject zijn en er meer inzicht is op wat er georganiseerd kan maar ook moet worden en 

wat de kosten daarvan zijn.  

D66 Categorie F - 19190 - 28 schriftelijk In hoeverre is de voortgang van het energieneutraal maken van gemeentelijke 

accommodaties? Is er ook gedacht aan de ‘nieuwe’ gebouwen? 

EP Beheer Dit onderzoek staat gepland voor 2020. Omdat er een nauwe relatie bestaat met de op te stellen visie maatschappelijk vastgoed zal eerst in 

hoofdlijnen duidelijk moeten zijn welke accommodaties in welke vorm behouden blijven voor de gemeente.

D66 Categorie F - 19190 - 29 schriftelijk Speel- en beweegtuinen: 1 per jaar, hoe wordt er gekeken welke kern als eerste komt? 

Met een beetje ongeluk heb je als kern pas een nieuwe speel- en/of beweegtuin na 6 jaar. 

WB WZ Er wordt een nieuwe nota speelruimtebeleid opgesteld. De criteria om tot de keuze te komen welke kern(en) als eerste aan bod komen worden in 

deze nota opgenomen. 
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D66 Categorie F - 19190 - 30 schriftelijk Hoeveel sportcombinatie functionarissen zijn er actief in de gemeente en waar zijn zij 

werkzaam?

EP WZ In onze gemeente hebben wij 4,59 FTE sportcoaches in de volgende verdeling: Uitvoerende sportcoaches 1,76 Fte (basisscholen, verenigingen, 

naschoolse activiteiten, ouderen, gehandicaptensport), Sportcoach 't Ravelijn 0,40 Fte, Chefs zwembaden 2,13 Fte en Cultuurcoach, 0,30 Fte 

(basisscholen). Omdat de regeling van het Rijk (Brede Impuls Combinatiefuncties) m.i.v. 2019 is verruimd ontvangt de gemeente een hogere 

bijdrage vanuit deze regeling. Hierdoor kan voor 0,80 Fte uitbreiding plaatsvinden. Wij beogen om hiervoor een coördinator/verbinder aan te 

stellen die mede sturing kan geven aan de uitvoerende sportcoaches.  

D66 Categorie F - 19190 - 31 schriftelijk Het gebeurt nog te vaak dat evenementen in de kernen (en daarbuiten) op dezelfde dag 

worden georganiseerd: wat voor rol speelt het Evenementen Platform Steenbergen hierin 

en wat doet zij er aan? Waar kan de gemeente Steenbergen het EPS in helpen? Wat zijn 

de redenen waarom organisatoren hun evenement niet willen uitstellen?

WK WWB Er zijn een aantal situaties denkbaar, namelijk: 

1. Er vinden meerdere (vergunningplichtige) evenementen gelijktijdig plaats die elkaar niet “bijten”. In dat geval wordt er geen actie ondernomen.  

2. Er vindt een vergunningvrij evenement plaats (bijvoorbeeld in  ’t Cromwiel) tegelijk met een evenement waar een vergunning voor wordt 

verleend. In dat geval hebben wij het eerste evenement niet direct in beeld en op de organisatie van het evenement hebben wij ook geen invloed. 

Zodra wij hier zicht op hebben, vragen wij het EPS om hierin te bemiddelen tussen de organisatoren. Hierin heeft het EPS zelf ook een 

signalerende rol.  

3. Er vinden meerdere (vergunningplichtige) evenementen tegelijk plaats die in het gedrang komen i.v.m. bijvoorbeeld inzetbaarheid van 

hulpdiensten. In dat geval zullen wij zelf actief in contact treden met de organisatoren om naar een oplossing te werken, omdat hierbij de 

openbare orde en veiligheid in het geding kan komen. De ervaring is dat in deze gevallen altijd wel een oplossing wordt gevonden.  Voor een 

groot deel van de evenementen geldt dat deze jaarlijks op een vast moment plaatsvinden en een vaste plek op de evenementenkalender hebben, 

dus voor deze evenementen zal dit vraagstuk niet spelen. dus voor deze evenementen zal dit vraagstuk niet spelen. 

De vraag wat de redenen zijn waarom organisatoren hun evenement niet willen uitstellen kunnen wij niet beantwoorden. Op het moment dat wij 

zelf contact hebben met organisatoren in verband met de openbare orde en veiligheid (situatie 3), ervaren wij medewerking van organisatoren om 

naar een oplossing te werken. 

D66 Categorie F - 19190 - 32 schriftelijk Het budget van het beleid openbare bibliotheken (PM) is onzeker. Er wordt gezocht naar 

landelijke subsidie. Wordt er ook gezocht naar Europese subsidie? 

EP WZ Voor zover ons bekend zijn er geen Europese subsidies voor lokaal bibliotheekwerk

D66 Categorie F - 19190 - 33 schriftelijk Waar gaat het festijn Chapeau! gehuisvest worden? EP WZ De planning is dat Chapeau in december 2020 wordt gehouden en in relatie staat tot de viering van 750 jaar Steenbergen/25 jaar gemeente 

Steenbergen in 2022. Eerste ambtelijke voorbereidingen zijn in gang gezet, in afwachting van het raadsbesluit over de viering en de organisatie 

daarvan. In een persbericht is gecommuniceerd dat er grootse plannen zijn voor het jubileumjaar, t.b.v., waarbij m.i.v. van de tweede helft van 

2019 zowel inwoners als verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden betrokken. 

Op zichzelf is Chapeau bedoeld om de verbinding tussen de inwoners van alle kernen verder te versterken en mensen in het zonnetje te zetten 

die zich op uiteenlopende wijze verdienstelijk maken t.b.v. onze samenleving en/of de gemeente Steenbergen positief op de kaart zetten

D66 Categorie F - 19190 - 34 schriftelijk Wat is de reden waarom er geen onderzoek gedaan wordt naar een vestiging van HAVO 

op ’t Ravelijn? Wanneer gaat dat onderzoek wel van start? Wat is de mening van het 

schoolbestuur hierover? 

EP WZ Het al dan niet vestigen van een (extra) onderwijsrichting valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur; niet van gemeente. Sinds 1 

augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) opgenomen. In artikelen 74, 

74a-e wordt deze regionale samenwerking tussen scholen voor vo geregeld. De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat 

schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de benodigde schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de benodigde 

onderwijsvoorzieningen zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. In het RPO moet duidelijk worden 

aangegeven welke voorzieningen de regio kent (gegevens over het aanbod en gebruik van onderwijsvoorzieningen), welke voorzieningen de 

scholen in de regio wensen te realiseren en wat hiervan de gevolgen zijn voor het aantal leerlingen per vestiging (prognose van het aantal 

leerlingen per vestiging). De opdracht voor het opstellen van een RPO wordt door de desbetreffende schoolbesturen zelf gegeven. Het RPO 

wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar, maar kan tussentijds een update krijgen. Gemeente wordt hier in gekend. Het RPO wordt 

toegestuurd aan de minister ter goedkeuring (in verband met financiering) In de visie op de toekomst van de vestiging in Steenbergen, is door het 

schoolbestuur van OMO (waar 't Ravelijn onder valt) geen HAVO-richting vermeld. 

D66 Categorie F - 19190 - 35 schriftelijk Quote (pag. 26): ‘Wij zijn niet bereid onze lokale opgave te verhogen ten behoeve van de 

regio’. Zijn er al aanvragen/verzoeken van de regio aan onze gemeente gedaan? 

WB Opgaven Er is nog geen vraag/verzoek binnengekomen om extra energie op te wekken voor andere gemeenten.

D66 Categorie F - 19190 - 36 schriftelijk Hoe staat het met het onderzoek naar de koppeling van duurzaam bouwen en leges? WB Opgaven Hoe we in de gemeente Steenbergen de verduurzaming van woningen kunnen stimuleren en versnellen willen we meenemen tijdens de 

visievorming 'Energie en Ruimte'. Het verlagen van leges wordt daarin als één van de opties meegenomen.

D66 Categorie F - 19190 - 37 schriftelijk Hoe staat het met het onderzoek naar de mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling 

voor verenigingen en stichtingen? 

WB Beheer Onderzoek wijst uit dat de gemeente geen afval cq grondstoffen in mag zamelen bij verenigingen en stichtingen omdat dit wettelijk gezien 

bedrijfsafval is. Zie verder pagina 40 perspectiefnota waarbij uitgebreid uitleg plaatsvindt.

D66 Categorie F - 19190 - 38 schriftelijk Bureau berenschot heeft vanuit het ‘vierogen principe’ een second opinion uitgevoerd op RvdB IO Zie de bijlagen formatieonderzoek en benchmark formatie en kosten gemeente Steenbergen.D66 Categorie F - 19190 - 38 schriftelijk Bureau berenschot heeft vanuit het ‘vierogen principe’ een second opinion uitgevoerd op 

de capaciteitsvoorstellen: zouden wij het second opinion rapport mogen ontvangen, 

evenals het rapport van Bureau Berenschot zelf? 

RvdB IO Zie de bijlagen formatieonderzoek en benchmark formatie en kosten gemeente Steenbergen.

D66 Categorie F - 19190 - 39 schriftelijk Kun je nog contant betalen bij (balie en dergelijke) in alle accommodaties en gebouwen 

van de gemeente Steenbergen? Moet dit, net zoals bij andere gemeentes, gepast zijn? 

EP SC Contant betalen (dit hoeft niet gepast te zijn) is geregeld binnen de gemeentelijke accommodaties.

D66 Categorie F - 19190 - 40 schriftelijk Er zijn wijzigingen in de loon- en prijsontwikkelingen (LPO) bij de Gemeenschappelijke 

regeling VR MWB. Wat zijn dit voor wijzigingen en weerhoudt dat zich in de lonen? En is 

dit incidenteel of structureel? 

RvdB BCO De begroting is slechts aangepast met de loon- en prijsontwikkeling. Het opgenomen loon- en prijspeil is gebaseerd op de maartcirculaire 2019 

van het CPB en wordt structureel meegenomen.

D66 Categorie F - 19190 - 41 schriftelijk Wat houdt ‘nieuwe’ natuur in? WB Beheer Naast het vervangen van het bestaande groen ( bomen) in ons buitengebied, gaan we het robuuster maken waarbij meer diversiteit wordt 

aangebracht. Dit valt onder nieuwe natuur. Gedacht kan worden aan de maatregelen die voortkomen uit de kansenkaart Bijen die volgende jaar 

gereed is. Deze wordt opgesteld ism Wageningen Universiteit. Daarnaast mag een nieuw bos en nieuwe beweegspeeltuinen onder nieuwe natuur 

geschaard worden.
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FractieFractieFractieFractie CoderingCoderingCoderingCodering BronBronBronBron VraagstellingVraagstellingVraagstellingVraagstelling PohoPohoPohoPoho AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord
D66 Categorie F - 19190 - 42 schriftelijk Verbetering onverharde paden: in een periode van 6 jaar worden alle paden van de 

parken vervangen door BGS materiaal. Waarom duurt het 6 jaar? Waarom wordt iets niet 

gemeente breed uitgerold als iets goed is? 

WB Beheer Dit doen we in verband met het spreiden van de aanleg- en begeleidingskosten.

D66 Categorie F - 19190 - 43 schriftelijk Stelpost voor ambities uit de samenleving: waar komt het structurele geld vandaan? KK IO De stelpost ambities uit de samenleving wordt uit de reguliere begroting 2021, 2022 en 2023 bekostigd.

D66 Categorie F - 19190 - 44 schriftelijk Motie afvalstoffenverordening: als een vereniging onder voorwaarden met Saver in zee 

gaat, en er kan meer dan 4200 kg binnen gehaald worden per jaar (of 12 aanbiedingen), 

wordt dit dan vergoed? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met hoeveel? 

WB Beheer Als er meer textiel wordt ingezameld en de kleding voldoet aan de kwaliteitsnormen dan wordt dit ook vergoed.

D66 Categorie F - 19190 - 45 schriftelijk Wanneer komt er een nieuwe aanbesteding van textielinzameling? WB Beheer Hiervoor zijn geen plannen. De textielinzameling is een deel van de totale dienstverleningsovereenkomst met De Kringloper. Zoals is aangegeven 

draagt de textielinzameling ook bij aan de algemene exploitatie van de Kringloopwinkel. Er zijn geen plannen om deze stroom  uit de 

dienstverleningsovereenkomst te halen en opnieuw aan te besteden.

D66 Categorie F - 19190 - 46 schriftelijk ‘Dat zou betekenen dat De Kringloper een groot deel van de dekking op vaste kosten 

verliest.’ Hoe groot is dat deel in absolute cijfers? 

WB Beheer Totale omzet €140.000,- (waarvan textiel € 15.000,-). Totale kosten €100.000,- (waarvan personeel € 55.000,- , huisvesting €40.000,- , overige € 

5.000,-) Bruto resultaat: € 40.000,- Bijkomende kosten € 30.000,- (waarvan Afvalkosten  €15.000,- en overheadkosten € 15.000,-) Resultaat ( incl. verliest.’ Hoe groot is dat deel in absolute cijfers? 5.000,-) Bruto resultaat: € 40.000,- Bijkomende kosten € 30.000,- (waarvan Afvalkosten  €15.000,- en overheadkosten € 15.000,-) Resultaat ( incl. 

textiel) € 10.000,- per jaar. De conclusie blijft dat indien textiel vervalt voor de Kringloper dan zal deze locatie op termijn gesloten gaan worden, 

aangezien het op de huidige locatie niet rendabel te exploiteren is. Dat het resultaat voor deze vestiging zo laag uitvalt, ligt geheel in lijn met het 

feit dat de stichting arbeidsplaatsen wilt creëren en geen winstoogmerk heeft.

D66 Categorie F - 19190 - 47 schriftelijk Ontwikkeling afvalstoffen. Er werd uitgegaan van 1x per 2 weken ledigen van 

ondergrondse containers. Feitelijk is het 1 x per week (en soms 2 a 3 keer per week). 

Waar zit hier de fout? Hoe kan deze inschatting zo fout zijn gegaan? 

WB Beheer De aannames zijn in samenwerking met de Jonge Milieuadvies als volgt tot stand gekomen:

1. De ondergrondse restafvalcontainers die reeds in de wijken voor hoogbouw stonden werden voordat met omgekeerd inzamelen is gestart 1x 

per 2 weken geledigd. Uitgangspunt was dat er met omgekeerd inzamelen 4x zoveel inwoners aan de ondergrondse restafvalcontainers 

gekoppeld zouden worden.  Omdat de grondstoffen zoals met name plastic verpakkingsafval/drankenkartons, gft en oud papier en karton,  voor 

een groot deel uit het restafval zouden verdwijnen is ingeschat dat deze hoeveelheid tegen de vermenigvuldiging van deze 4x het aantal inwoners 

weg zou vallen. Hierdoor kon een lediging van 1x 2 weken gehandhaafd blijven.

2. Bij de berekening is uitgegaan van een reductie van 50% fijn huishoudelijk restafval. Dit percentage is tot nu toe niet gehaald.

3. Er is een veiligheidsmarge ingebouwd dat de ondergrondse restafvalcontainers voor het weekend bij een vulgraad van 65% geledigd mogen 

worden. Dit als service voor de inwoners, om 'overloop' van de containers in het weekend te voorkomen. 

Bovengenoemde aspecten hebben meegedragen aan de aanname van een ledigingfrequentie van 1x per 2 weken echter de praktijk heeft 

uitgewezen dat deze aannames bijgesteld moesten worden.

D66 Categorie F - 19190 - 48 schriftelijk Als de tabel klopt en waarheid wordt in de toekomst, hoeveel gaat een huishouden per 

jaar (2020, 2021, 2022 en 2023) meer betalen? 

KK Beheer Op basis van de beleidslijn dat alle kosten worden doorbelast zal dit leiden tot een structurele tariefstijging van gemiddeld € 30 per huishouden.

D66 Categorie F - 19190 - 49 schriftelijk P55: Bijlage 4, Doorrekening, eerste uitgangspunt: zin is niet volledig. Graag volledigheid. KK IO Deze tekst was gedeeltelijk weggevallen. De originele tekst is: Geen budgetclaim. Binnen bestaande capaciteit.. Wellicht budget voor D66 Categorie F - 19190 - 49 schriftelijk P55: Bijlage 4, Doorrekening, eerste uitgangspunt: zin is niet volledig. Graag volledigheid. KK IO Deze tekst was gedeeltelijk weggevallen. De originele tekst is: Geen budgetclaim. Binnen bestaande capaciteit.. Wellicht budget voor 
strategische aankopen?

D66 Categorie F - 19190 - 50 schriftelijk P55: Wat wordt bedoeld met de tekst bij de uitgangspunten van doorrekening, m. b. t. 

Gummaruskerk? Graag hier meer uitleg over. 

WB WWB Met deze tekst wordt aangeduid dat het beschikbare budget voor de planvorming voor de Gummaruskerk voor nu toereikend lijkt en dat ook moet 

blijven. De gemeente is in dit dossier niet in de lead. Haar bijdrage aan de proceskosten moet daarom als faciliterend worden gezien. 

D66 Categorie F - 19190 - 51 schriftelijk P55: Waarom is er bij rotonde Dinteloord en Reinierpolder € 100 k begroot, en bij de 

andere 150 k? 

WB Beheer De entrees van de kernen zijn qua plangrens van verschillende grootte. Niet alleen de rotonde zelf maar de gehele entree wordt onder de loep 

genomen. De entree Reinierpolder beslaat het grootste gebied. Dus vandaar een hogere raming ( 100K). De kwaliteit voor alle entrees wordt 

gelijk. 

D66 Categorie F - 19190 - 52 schriftelijk Het artikel ‘TEGENVALLER VAN 215 MILJOEN EURO VOOR GEMEENTEN’ van 

Binnenlands bestuur spreekt van een tegenvaller in het btw-compenstatiefonds en 

onderuitputting. Wat voor gevolgen heeft dat voor de gemeente Steenbergen? 

KK IO Voor de behandeling van de perspectiefnota 2020 worden de gevolgen van het btw-compensatiefonds in de raadsmededeling meicirculaire 

verder toegelicht.

D66 Categorie F - 19190 - 53 schriftelijk Bravis heeft besloten om een nieuw Ziekenhuis te bouwen in Roosendaal. Ziekenhuis in 

Bergen op Zoom wordt gesloten, een groot gemis voor onze gemeente en West Brabant 

en Zeeland. Wat gebeurt er met de polikliniek in Steenbergen. Wordt dit op termijn 

gesloten of opgewaardeerd? 

KK WZ De inzet van het college is om de polikliniek voor Steenbergen te behouden. 
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