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Antwoord
Daar waar nodig worden de voorzieningen, zoals bijvoorbeeld ondergrondse containers, aangepast/ uitgebreid zodat inwoners het afval nog beter
kunnen scheiden. Er wordt extra ingezet op een betere scheiding van groente- fruit- en tuin- en etensresten, avaleducatie bij scholen, en
stimulering van een bewust aankoopgedrag.

Fractie
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Vraagstelling

Poho

Afdeling

CDA

F - 20156 -1

schriftelijk

Pagina 20: Kunt u uitleggen wat u bedoeld met: we optimaliseren het scheiden en preventie
van afval.

WB

Beheer

CDA

F - 20156 -2

schriftelijk

Pagina 21: U wilt een nieuw afvalbeleidsplan opstellen. Welk doel wilt u hiermee bereiken?

WB

Beheer

Het afvalbeleidsplan 2016-2020 wordt geactualiseerd. Het doel is om de hoeveelheid restafval verder te verminderen, toe te zien op de kwaliteit
van de ingezamelde grondstofstromen en zo nodig te verbeteren, Daarmee nader toe te werken aan een circulaire economie en een afvalloze
samenleving.

CDA

F - 20156 -3

schriftelijk

Pagina 22: Opstellen van een omgevingsvisie. Welk tijdspad hoort hierbij?

WK

Opgaven

Om de Omgevingswet te implementeren werken we aan een implementatieplan. Dit is in de afrondende fase. De planning van de omgevingsvisie
is hier onderdeel van. In het plan wordt het totaal aan (verplichte) activiteiten op elkaar afgestemd. De verwachting is dat na de zomer van 2020
de planning voor de totstandkoming van de omgevingsvisie duidelijk is.

CDA

F - 20156 -4

schriftelijk

Beheer

Ja. De gemeente Steenbergen stelt momenteel een projectenlijst op om in te dienen voor de subsidieregeling. Wij vragen in de PPN om €500.000
budget als eigen bijdrage om zo voor €1 miljoen aan maatregelen te kunnen indienen. Over toekenning besluit het Ministerie na 1 september
2020.

CDA

F - 20156 -5

schriftelijk

Pagina 22: U schrijft over de 50% subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat WB
inzake een regeling invoeren om provinciale en gemeentelijke wegbeheerders te stimuleren
om infrastructurele maatregelen te treffen. Komt de gemeente Steenbergen hiervoor in
aanmerking?
Pagina 27: Graag ontvangen wij een nadere specificatie inzake de exploitatie en huur VVV ter EP
grootte van 35.000 euro.

WWB

De exploitatiekosten van het VVV informatiepunt bedragen maximaal €25.000. Dit is inclusief het onderhoud van apparatuur en de promotionele
aankleding van de winkel. De huur van de ruimte, waar het VVV informatiepunt gevestigd is, bedraagt maximaal €5.000 voor het jaar 2021.De
vergoeding voor de vrijwilligers bedraagt maximaal €5.000 op jaarbasis. Dit maakt samen het bedrag van €35.000.

CDA

F - 20156 -6

schriftelijk

Pagina 30: Graag ontvangen wij een nadere specificatie inzake de toegangscontrole en
herziening fysieke beveiliging gemeentelijke accommodaties

BCO/Beheer

Op pagina 30 staat het bedrag van €100.000 genoemd. In de meerjarenbegroting 2020 is er incidenteel budget van €94.000 beschikbaar gesteld
tot en met 2020 voor het inzetten van professionele beveiliging (mensuren). In de begroting 2020 is tevens vermeld dat in 2019 een onderzoek is
uitgevoerd naar de de fysieke beveiliging van de gemeentelijke accommodaties. Op basis van dit onderzoek volgt nog een advies over eventueel
te nemen (technische) maatregelen. Hiervoor in de perspectiefnota 2021 op pagina 34 een investeringsbedrag van €120.000 opgenomen (per jaar
€12.000 kapitaallasten).
Omdat het beveiligingsregime niet is veranderd, is het wenselijk dit bedrag structureel beschikbaar te stellen zodat de inzet van professionele
beveiliging voortgezet kan worden. Het gaat dan met name om fysieke beveiliging van het gemeentehuis. Het gebouw wordt geopend en gesloten
door een externe beveiligingsbeambte. Gedurende openingstijden is een externe beveiligingsbeambte aanwezig bij de receptie. Ook tijdens
raadsbijeenkomsten is er een beveiligingsbeambte aanwezig. De raming van het budget is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2019 / 2020.

PvdA

F - 20157 -1

schriftelijk

Betreffende de uitvoering van de motie ambitie dienstverlening (unaniem aangenomen, 7-11- EP
19, pagina 32 perspectiefnota)
Kunt u verklaren waarom de door de raad gestelde termijn (tweede kwartaal 2020) is
overschreden? Is hiervoor eerder ergens een reden genoemd? Zo nee, dan zou een verklaring
via raadsmededeling netjes zijn (geweest), aangezien het een unaniem raadsbesluit betreft.
Zo ja, dan heb ik dat gemist en hoor ik graag waar ik die info kan vinden, excuus.
En krijgt het auditcommittee volgens u nog genoeg keuzemogelijkheden in het voorstel
betreffende de indicatoren? Hoe ziet u dit voor u, het transformeren van servicenormen in
indicatoren?

SC

Vanuit het college is het de wens om de gemeenteraad in juni 2020 te informeren over het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2020.
Graag hadden wij u eerder dan op de laatste dag van de maand dit willen aanbieden.
In het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2020 zijn de acties opgenomen om de servicenormen aan te pakken. Dinsdag 30 juni 2020 wordt het
uitvoeringsprogramma in het college behandeld. Daarmee zijn de servicenormen en ambitiecijfers nog niet concreet aan elkaar gekoppeld. Na
vaststelling in het college zal de uitwerking (en het meedenken van de verschillende gremia) opgepakt en uitgewerkt worden in het derde kwartaal
van 2020.

PvdA

F - 20157 -2

schriftelijk

Betreffende de taakstellende bezuiniging van 350.000 euro per jaar (pagina 4 perspectiefnota): KK
U benoemt autonome ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen als reden voor deze
bezuiniging. Tijdens de informatieavond leek het alsof de bezuiniging geen invloed gaat
hebben voor de dienstverlening richting de burger.
Betreft de bezuiniging een efficiëntieslag die ook zonder crisis gemaakt had kunnen en moeten
worden? Checkt het college hier jaarlijks op? Of wordt de dienstverlening wel getroffen door
deze bezuiniging?

IO

Om ruimte te maken voor bestaand beleid en wenselijke ontwikkelingen wordt een bezuinigingsopgave gesteld. De coronacrisis is aanleiding
geweest om nogmaals nadrukkelijk te bezien op welke gebieden financiële ruimte gemaakt kan worden, met zoveel mogelijk behoud van de
gestelde ambities door de raad. De manier waarop gestalte gegeven kan worden aan deze taakstelling, wordt zichtbaar gemaakt in het kader van
de begroting 2021 en door het College aan u gepresenteerd.

Gewoon lokaal

F - 20158 -1

schriftelijk

Kunt u mij vertellen wat de Temporisering stelpost ambities uit de samenleving precies omvat? KK

IO

In de begroting 2020 zijn middelen vrijgemaakt om te kunnen investeren. Er zijn twee redenen om te temporiseren. Ten eerste kunnen we in 2020 mede door de coronacrisis - niet zoveel plannen in uitvoering hebben, waardoor we niet het investeringsvolume nodig hebben zoals geraamd. Ten
tweede is temporiseren nodig om te komen tot een structureel sluitende begroting. Temporiseren betekent dat we de investeringen uitsmeren over
een langere periode dan aanvankelijk in de begroting was voorzien. Onze ambitie blijft echter wel overeind. Verwezen wordt hiervoor naar het
voorwoord van de perspectiefnota 2021-2023. Tegelijkertijd wordt onderzocht waar we op een andere manier onze plannen kunnen realiseren.
We zetten ons in op samenwerking met partijen die willen investeren in Steenbergen, bijvoorbeeld met Publiek-Private Samenwerking (PPS), Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkelingsprojecten of bij de uitvoering van diensten. Zo kunnen we met een lagere inzet van eigen middelen
onze ambities te realiseren.

Gewoon lokaal

F - 20158 -2

schriftelijk

Heb ik het goed begrepen dat er over de indexatie waardering grondexploitaties later dit jaar
een voorstel naar de raad toekomt?

WWB

Ja. In het kader van de in voorbereiding zijnde herziening van de Nota Grondbeleid 2009, zal dit jaar een voorstel komen naar de raad.

D66

F - 20159 -1

schriftelijk

pagina 8 punt 7a: jaarlijkse indexering stijging loonkosten 1,5%, pensioenen 2%. Per jaar
KK
totaal opgenomen € 340.000,--. Als je elk jaar verhoogd met 1,5 en 2% dan moeten de
bedragen in het 2e-3e -4e toch hoger meegenomen worden ? 100% wordt 101,5% enz.enz. ?
Loopt aardig op na 3 jaar toch ?

IO

Uitgangspunt voor de gemeente Steenbergen is dat meerjarige baten en lasten geraamd worden tegen constante prijzen. Dit houdt in dat voor het
nieuwe begrotingsjaar, in dit geval 2021, rekening wordt gehouden met de juiste ramingen, dus inclusief indexering. En dat doen we elk jaar
opnieuw, voor het komende jaar. Deze exercitie vindt jaarlijks plaats na de decembercirculaire. Dit betekent dat voor 2022 t/m 2024 deze
ramingen zonder extra indexeringen zijn doorgetrokken.

D66

F - 20159 -2

schriftelijk

Pagina 24 Stadspark: er staat er wordt gestreefd naar uitvoering plantseizoen 2021 of 2022. Is WB
dit juist volgens ons is er een keiharde toezegging van het college dit jaar de plannen definitief
te presenteren en aan te nemen om in het voorjaar 2021 met de werkzaamheden te starten,
toch ???

WWB

het college informeert de raad uiterlijk in augustus 2020 door middel van een raadsmededeling over het proces van de opwaardering van het
Stadspark.

RvdB/EP

KK
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F - 20159 -3

schriftelijk

Pagina 23 Petersbos/herdenkingsbos. Wij lezen: Voor de aanleg van een herdenkingsbos is
WB
investeringsruimte beschikbaar gesteld die als reservering is opgenomen in de perspectiefnota
2020. Dit herdenkingsbos willen we combineren met het opknappen en uitbreiden van het
Petersbos enz.
Vraag hoe moeten we dit zien, komt het herdenkingsbos in het Petersbos dan ?

Beheer

D66

F - 20159 -4

schriftelijk

Pagina 35 vervangingsinvesteringen: aanschaf 5 bussen 2x Ford voor resp. € 32.000,-- 44.000,-- - 44.000,-- - 35.000,-- en 30.000,-- Totaal 185.00,-- Aannemende dat dit excl.
B.T.W. is, vraag is dit niet erg veel voor een gemiddeld merk bus ? Dus klopt dit ?

Buitendienst

De aanschaf van het materieel vindt altijd plaats via inschrijvingen door bedrijven. Echter de BPM en een gedeelte van de BTW moet door de
gemeente betaald worden.
Vanwege de verschillende taken die er zijn bij de buitendienst zit er verschil in de aanschaf: Civiele dienst dubbele cabine met kraantje,
groenvoorziening dubbele cabine voor wijkteam, bedrijfswagens voor onderhoud en een bus voor de jongerenwerkers. Dus geen eenheid in het
eisenpakket.

D66

F - 20159 -5

schriftelijk

Pagina 35 Vervanging toplaag Sportpark Dinteloord € 350.000,-- ? Vraag is dit wederom
EP
kunstgras ? Vervolgvraag is dit nog verstandig in deze tijd waarin dit soort velden steeds meer
ter discussie komt ? Volgens ons heeft Dinteloord nu toch 2 kunstgrasvelden, misschien beter
en goedkoper met een veld terug te gaan naar gras ?

Beheer

Het klopt dat vv Prinsenland twee kunstgrasvelden heeft. Afgelopen jaar hebben wij al een oriënterend gesprek met de club gehad over de diverse
mogelijkheden. Die zijn inmiddels bijna allemaal in beeld gebracht. Binnenkort wordt een vervolg gesprek ingepland met vv Prinsenland. De club
is huurder van de kunstgrasvelden en betaalt alleen huur. Wat betreft uw vraag of terug te gaan naar gras dat dit goedkoper is zal financieel
bekeken moeten worden. daarbij is wel belangrijk wat voor veld men wil. Er zijn verschillende mogelijkheden.

WB

Afdeling

Antwoord
De locatie van het herdenkingsbos is gelegen naast het huidige Petersbos. Het Petersbos zal hiermee een aanvulling zijn op het bos, waar in het
nieuwe deel een locatie wordt gerealiseerd waar herdenkingsbomen geplant kunnen gaan worden. Op deze manier knappen we én het Petersbos
op dat nu in verval is geraakt en dient dit als achtergrond decor voor het nieuwe bos. Een herdenkingsbos zal niet binnen een aantal jaar
volgepland zijn.

Fractie
D66

