
Beleidsprioriteiten 2019 Jaarrekening 2019 Status Planning
Integrale veiligheid In het kalenderjaar 2019 hebben wij meer ingestoken op het samenwerken met onze buurgemeenten in ons district op het gebied 

van Openbare Orde en Veiligheid. Om tot deze samenwerking te komen hebben alle 7 gemeenten in ons district het districtelijke 
integrale veiligheidsplan De Markiezaten in november  2018 vastgesteld.
Door samen te werken realiseren we als district meer uniformiteit en weten onze inwoners wat wel en niet kan in het gehele 
district.

Afgerond

We hebben als organisatie meer ingezet op de strategische planning binnen het veiligheidsdomein en hebben we in het najaar van 
2019 de definitieve invulling gegeven op de uitbreiding van onze personele bezetting binnen Openbare Orde en Veiligheid. 

Afgerond

Energieneutraal Steenbergen in 2040 Het ontwerp van de visie energie en ruimte is aangeboden in Q4 en niet vastgesteld in 2019. Op schema
De provincie heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen aan innogy voor Windpark Karolinapolder. Onder andere de 
gemeente is in beroep gegaan tegen dit besluit.

Afgerond

Het initiatief van energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen voor de realisatie van een kleinschalige zonneweide is grotendeels 
uitgewerkt in 2019. Er is overenstemming bereikt tussen gemeente en de coöperatie over locatie en randvoorwaarden. 

Op schema

De Rekenkamercommissie is volgens het jaarplan 2019 een onderzoek gestart naar het onderwerp Duurzaamheid. Dit onderwerp 
wordt in de volle breedte onderzocht.   Hierbij wordt aan de ene kant teruggekeken, bijvoorbeeld naar de Nota Duurzaamheid 2012-
2020, het Uitvoeringsprogemma Duurzaamheid 2016-2018 en de indicatoren van de Gemeentelijke DuurzaamheidsIndex (GDI). In 
de GDI en het Uitvoeringsprogramma zitten zowel aspecten van fysieke als sociale duurzaamheid. Anderzijds gaat de commissie de 
toekomst en toekomstige ambities betrekken bij het onderzoek. 

Afgerond

Er zijn in totaal 46 stimuleringsleningen verstrekt in 2019, aanzienlijk meer dan in de jaren daarvoor. Afgerond
Bij het glastuinbouwgebied AFC is het restwarmteproject voorlopig on hold gezet. Project is in voorbereiding. In de Regionale 
Energiestrategie (RES) wordt ook aandacht besteed aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In 2020 wordt gestart met 
het opstellen van de Transitievisie Warmte. 

Afgerond

Een circulaire economie De evaluatienota 1 jaar Omgekeerd Inzamelen was in december gereed en is begin januari 2020 aangeboden aan het college en 
raad.  Naast het delen van de gunstige resultaten is een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan.

Afgerond

Bevordering van de biodiversiteit In 2019 is de visie op de entrees en kernen vastgesteld en is gestart met uitvoering van de entrees. Te beginnen in Kruisland, het 
contact met de dorpsraad is gelegd. De rotondes van de N259 zijn eind 2019 aangeplant. 

Op schema

We zijn gestart met het voorbereidingstraject voor de Steenbergse vliet-Ligne. Nu worden de grondposities in beeld gebracht. Op schema

Onderzoek naar klimaatadaptatie In het eerste half jaar van 2019 is Waterkring West aan de slag gegaan met Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) opgave, 
zoals die vanuit het Rijk en de provincie neergelegd is bij de samenwerkingsregio’s in de waterketen.
We hebben:
- een inventarisatie uitgevoerd hoe ver iedere afzonderlijke organisatie is met het uitvoeren van de DPRA stappen en het borgen 
ervan in de interne organisatie.
- een klimaatstresstest uitgevoerd.
- hiermee hebben we potentiele kwetsbaarheden en kansen voor klimaat geïdentificeerd.
- voor de uitvoering van zowel de klimaatstresstest en klimaatdialoog hebben wij  € 34.500,- subsidie ontvangen.
- de Basis rioleringsplannen Nieuw-Vossemeer, de Heen, Dinteloord en Steenbergen Centrum opgesteld om wateroverlastlocaties 
inzichtelijk te kunnen maken.

Afgerond

In stand houden vervoersvoorzieningen Het plan van aanpak is conform planning in Q3 2019 vastgesteld. De voorbereiding loopt op schema. In december 2019 is de raad 
op een informatieavond uitgebreid geïnformeerd over het te doorlopen traject en de beslismomenten.

Afgerond

Een goede integratie van arbeidsmigranten 
in de samenleving

De nota van uitgangspunten arbeidsmigratie is besproken in de opiniërende vergadering van de raad van 4 september 2019. In 
vervolg hierop is de beleidsnota arbeidsmigratie opgesteld en begin december 2019 aangeboden aan de Raad. De beleidsnota is 
met enkele amendementen aangenomen in de besluitvormende raad van 30 januari 2020.

Afgerond

Toekomstmogelijkheden Sunclasspark In de beleidsnota Arbeidsmigratie wordt ruimte geboden voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten 
op het Sunclasspark. 

Afgerond

Een prettige, schone en veilige 
leefomgeving voor onze inwoners.

Op 17 december 2019 is het Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 door het college vastgesteld. De 
raad is middels een raadsmededeling geïnformeerd over dit uitvoeringsplan

Afgerond

Op het gebied van bedrijfslocaties wordt er, naast de behandeling per individuele locatie op gemeentelijk niveau, op regionaal 
niveau dergelijke locaties geinventariseerd om op die schaal vraag en aanbod met elkaar te kunnen matchen. 

Op schema

De doelstelling voor het bouwen van 70 tot 100 woningen is behaald in 2019. Afgerond
Het 'Woonwagenbeleid Steenbergen 2019' is in april 2019 door de raad aangenomen. De uitvoeringsprogramma's per locatie zijn in 
voorbereiding en worden in de loop van 2020 opgeleverd. Het verkoopproces kan starten zodra duidelijk is welke gronden kunnen 
worden verkocht aan huidige bewoners of woningcorporatie. 

Op schema

Handhaving Het uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 is op 29 januari 2019 door het college vastgesteld. De raad 
is geinformeerd middels een raadsmededeling.

Afgerond

Op 9 april 2019 heeft het college het jaarverslag VTH 2018 vastgesteld en de raad hierover met een raadsmededeling geinformeerd. 
Tevens is de raad voorgesteld om vanaf 2020 structureel middelen beschikbaar te stellen om de werkzaamheden van de OMWB op 
een minimaal vereist niveau uit te kunnen laten voeren. Tevens is de raad voorgesteld om vanaf 2020 structureel middelen 
beschikbaar te stellen om de capaciteit van toezicht en handhaving uit te breiden naar 4 fte.

Afgerond

Actualisatie Welstandsbeleidsplan Op 22 oktober 2019 heeft het college ingestemd met de startnotitie om te komen tot een actualisatie van het huidige 
Welstandbeleidsplan. 

Op schema

Overdracht kleedlokalen De kleedlokalen van VV Steenbergen van SV Diomedon zijn nog niet overgedragen omdat er nog geen overeenstemming is met VV 
Steenbergen. SV Diomedon is afhankelijk van VV Steenbergen omdat zij 2 kleedkamers willen omruilen zodat die aan de zijde 
komen te liggen waar Diomedon haar clubaccommodatie heeft. VV Steenbergen is bezig met nieuwbouwplannen voor de 
kleedaccommodaties. SV Diomedon wordt daarin meegenomen. 

Niet behaald

Centrum/Haven Dinteloord De 2e helft 2019 heeft in het teken gestaan van de concrete uitvoering van de herinrichting haven. Conform planning zijn de 
werkzaamheden aan de haven begin december gereedgekomen. De openbare verlichting zal in Q2 2020 uitgevoerd worden.

Afgerond



Beleidsprioriteiten 2019 Jaarrekening 2019 Status Planning
Haalbaarheidsonderzoek GFT bij 
hoogbouw

Eind 2019 is met de voorbereidingen gestart voor het haalbaarheidsonderzoek GF(T) bij hoogbouw. Dit project wordt in pilotvorm 
in 2020 verder uitgevoerd. Het onderzoek gemeentelijke heffingen is reeds separaat in oktober gedeeld met de raad.

Op schema

Onderzoek ontwikkeling Milieustraat In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorkeursscenario 2 (uitbreiden bestaande locatie met Renessestraat 
1 en optimalisatie). Hierbij is gelijktijdig een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 60.000,-. 

Op schema

Voorbereidingen Omgevingswet De bestuursopdracht is in 2019 voorbereid en door het college in februari 2020 vastgesteld. Met gebruik van de bestuursopdracht 
en impactanalyse is een implementatieplan eind Q1 2020 opgeleverd.

Op schema

Visie energie en ruimte Planning is niet gehaald, vanwege de voorbereiding van de Regionale Energie Strategie en het windmolenproces aan de Karolinadijk Op schema

Herinrichting Centrum Welberg Met de werkzaamheden is volgens planning in 2019 aangevangen. Afgerond
Beheer openbare ruimte In de paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen informeren wij u uitgebreid over de aktiviteiten 2019. Afgerond
Herinrichting en groot onderhoud N259 In 2019 is verantwoording afgelegd aan Rijk en Provincie over de uitvoering. De toegezegde bijdragen in het kader van 

cofinanciering zijn ontvangen. Voor de overdekte fietsenstalling (bij rotonde met de Nassaulaan) heeft dit geleid tot een extra 
subsidie van € 11.147,- 

Afgerond

Ontwikkeling Ravelijn / Revitalisering 
Stadspark 

In 2019 is gestart met de orientatiefase. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met alle partners die invloed hebben op het park. Hierbij is 
een beeld geschets welke richting de ontwikkeling van het park kan hebben. Tevens is naar een groter gebied gekeken dan alleen 
het huidge stadspark beslaat. in Q1 volgt een voorstel voor het vervolgtraject voor het college. 

Niet behaald

Ecologische verbindingszones zie bevordering Biodiversiteit Op schema


