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Sterke en zelfstandige kernen en inwoners Vanuit het nieuwe initiatievenfonds zijn diverse inwonersinitiatieven ondersteund. Op basis van de eerste 

ervaringen zijn de criteria verder verbeterd. De bestuursopdracht Leefbaarheid en Kernen is in april 2019 
vastgesteld. Al doende is in 2019 duidelijker geworden wat voor personeelscapaciteit nodig is om de ambitie 
waar te maken. Deze is in 2019 niet toereikend geweest.

Afgerond

Versterken van de relatie tussen 
gemeente en gemeenschap

Per maart 2019 zijn kerncoördinatoren aangesteld. Zij hebben in de kernen in korte tijd positie opgebouwd. 
Zij worden door inwoners, stadsraad en dorpsraden zeer gewaardeerd. Wel komen daardoor knelpunten in 
'back-office' naar voren. De gemeentelijke organisatie is hier nog onvoldoende op ingericht.

Afgerond

Prettig opgroeien in Steenbergen Samen met de jeugd zijn diverse initiatieven tot stand gekomen. Met de zomervakantieactiviteiten van het 
jongerenwerk zijn 5 weken lang per week ongeveer 75 jongeren bereikt. Hierbij is onder meer de 
jongerenbus ingezet. Na de zomervakantie is op de locatie in Nieuw-Vossemeer langer doorgegaan met de 
activiteiten op woensdagmiddag i.v.m. de vraag van de jongeren zelf. Verder is in de herfstvakantie een 
lasergame-activiteit georganiseerd, waar leerlingen van de Gummarusschool in de voorbereidingsfase bij zijn 
betrokken. De activiteit was ingebed in een programma van diverse herfstactiviteiten: 8 weken lang in het 
Cromwiel activiteiten georganiseerd waarbij de eerste week de jongerenwerkers het initiatief namen, maar 
daarna de  jongeren zelf initiatief moesten nemen om de weken erna te organiseren en activiteiten te 
kiezen. 

Afgerond

Prettig opgroeien in Steenbergen De vaststelling van de visie op maatschappelijk vastgoed is voorliggend op het IHP (Integraal 
Huisvestingsplan). De tempo's in de drie Brabantse Wal gemeenten lopen dusdanig uit elkaar, dat een 
gezamenlijk IHP niet haalbaar is op dit moment. Steenbergen wil een IHP dat past in de lokale 
beleidsagenda, maar zal hierbij wel tussentijds afstemmen met Woensdrecht en Bergen op Zoom. In oktober 
2019 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor een visie op maatschappelijk vastgoed in 2020.

Op schema

Het beleidskader laaggeletterdheid is door de raad vastgesteld op 28 november 2019. Parrallel hieraan is in 
Q4 gestart met een inventarisatie  onder regie van gemeente bij diverse belanghebbenden naar de 
taalbehoefte in Steenbergen. Hiervoor zijn zowel individuele gesprekken gevoerd, als het LEA-overleg met 
onderwijspartners gebruikt. De opbrengst hiervan zal verwerkt worden in een uitvoeringsprogramma VVE 
en werkplan Taalhuis begin 2020.

Afgerond

Het jeugdhonk is opgeknapt en kan weer geruime tijd mee op basis van de huidige gebruiksbehoefte. Het 
jeugdhonk wordt daarbij ook meegenomen in de inventarisatie van/visie op maatschappelijk vastgoed

Afgerond

Meedoen voor iedereen Het participatiebeleid in 2019 is volledig gericht geweest op verminderen van de instroom in de uitkering, 
het bevorderen van de doorstroom (om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en de kansen op werk 
te vergroten) en uitstroom uit de uitkering naar werk. De tweede editie van Kijk Binnen bij Bedrijven trok 
veel nieuwe bedrijven en organisaties uit Steenbergen. Werkgevers ontmoeten in deze week de 
werknemers van de toekomst, maar ook werkzoekenden, stagiaires en vrijwilligers die direct aan de slag 
kunnen. Ook is in 2019 gericht op het meedoen van mensen in de vorm van (participatie)trajecten. Het 
beleid is nadrukkelijk integraal, in samenhang met het gehele sociale domein. Het is daarmee circulair 
gericht, om mensen die (nog) niet kunnen participeren via werk, traject of activering, voortdurend in beeld 
te houden. De middelen voor het participatiebeleid zijn in 2019 volledig en structureel  voor deze 
doeleinden ingezet. 

Op schema

Behoud en versterken van de bestaande 
voorzieningen

Voor 2019 was een onderzoek bij de gemeenschapshuizen voorzien. Dit jaar zijn we ook gestart met de 
opgave Maatschappelijk Vastgoed. Het onderzoek naar de gemeenschapshuizen vormt hier een onderdeel 
van en wordt bij de voortgang van de werkzaamheden voor het opstellen van de Visie Maatschappelijk 
Vastgoed in 2020 meegenomen. 

Op schema

Zorg dichtbij onze inwoners Jeugdzorg: in de tussenrapportage 2019 is de begroting 2019 voor niet-vrij-toegankelijke-zorg met 
structureel € 500.000 naar beneden bijgesteld. De verwachte daling is uiteindelijk niet gerealiseerd door 
intensivering op de aanpak van thuiszitters (€ 267.500) en de verlenging van enkele dure langlopende 
WoonZorgArrangementen. In 2019 is er na intensief overleg besloten om tot een gecontroleerde overdracht 
van zorg te komen voor de cliënten in zorg bij JUZT. Het Steenbergse aandeel in deze afwikkeling bedroeg € 
183.000.

Afgerond

Wmo: na de invoering van de maximale eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019 zijn we geconfronteerd met 
een groei van 25% van de aanvragen. Naar aanleiding daarvan is de begroting voor de Wmo in de 
tussenrapportage naar boven bijgesteld. Daarnaast zijn de tarieven als gevolg van cao-ontwikkelingen 
verhoogd. Ook voor individuele ondersteuning en dagbesteding (begeleiding) zijn de cliëntaantallen na een 
eerste sterke stijging in 2018, in 2019 verder gestegen. Omdat indicaties vanuit de Wmo gezien de 
ondersteuningsbehoefte veelal voor een langere tijd worden afgegeven, werkt de stijging in 2018 bovendien 
door in 2019. Tenslotte is ook de het aantal hulpmiddelen dat is toegewezen gestegen. Dit hangt samen met 
de landelijke ambitie om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en te blijven participeren. Bovendien is er 
door de invoering van de maximale eigen bijdrage Wmo een financiële drempel weggenomen dat resulteert 
in een stijging van het aantal verstrekkingen.

Afgerond
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Participatie (financiële verantwoording onder het programma Economie, toerisme en recreatie): de BUIG 
uitkering bedroeg in 2019 € 6.215.744 terwijl de uitkeringen levensonderhoud € 4.500.077 bedroegen. 
Ondanks de voorspoedige economische tijd, zien we dat het bestand met uitkeringsdossiers in 2019 licht is 
gegroeid (van 313 naar 327 uitkeringsdossiers). Oorzaak hiervoor is dat de WW-duur verlaagd en de AOW-
leeftijd verhoogd is waardoor mensen langer in de uitkering blijven. Verder is er instroom vanuit de 
voormalige Wajong. Bij een steeds groter wordend deel van het bestand met mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt, zijn er problemen op verschillende gebieden en vaak tegelijkertijd (zoals psychische 
problematiek, verslaving, lichamelijke problematiek, schulden, dakloosheid, etc.). Er zijn voor deze mensen 
eerst andere acties nodig vanuit een integrale aanpak (jeugd, Wmo in samenwerking met voorliggend veld) 
voordat activering naar werk aan de orde is. Het totale resultaat bij domein Participatie bedroeg € 423.023 
positief .

Afgerond

Daarnaast zijn we van start gegaan met het optimaliseren van de bedrijfsvoering, te starten met de 
jeugdzorg. Er is enige vertraging in het traject onstaan vanwege ziekte van een aantal keyspelers. De 
monitoring wordt in 2020 verder uitgewerkt. 

Op schema

De diverse activiteiten van WijZijn Steenbergen, zoals het maatschappelijk werk, cliëntondersteuning en 
mantelzorgondersteuning zijn in 2019 goed uitgevoerd. Er is in het kader van de in 2018 ingezette 
kwaliteitsimpuls Welzijnswerk verder gewerkt aan de versterking van het welzijnswerk en de gang richting 
de kernen van de sociale welzijnsteams. Het is hierbij de bedoeling dat onder andere de fysieke wijkteams, 
de boa’s, de stads-en dorpsraden samenwerken met de sociale wijkteams. Dit gekoppeld aan en naar 
filosofie van het kerngericht werken om zo “de ogen en oren” in de kernen te zijn. Mogelijke vragen en 
activiteiten van inwoners maar ook problemen worden op deze wijze eerder gesignaleerd, opgepakt en 
ondersteunt.  Het najaar van 2019 is gebruikt om hierover met onze professionele welzijnspartner WijZijn 
Traverse Groep concrete en meetbare (prestatie-)   afspraken te maken voor de uitvoering in 2020.

Afgerond

Vitale samenleving door middel van sport 
en bewegen

We brengen het uitwerkingsprogramma "Steenbergen Vitaal" in relatie met het opstellen van een Lokaal 
Sportakkoord. Dit voorkomt dubbelingen. Met het sportakkoord en het uitwerkingsplan "Steenbergen 
Vitaal"willen we bereiken dat mensen blijven sporten en bewegen. Het Lokaal Sportakkoord is vanuit het 
Rijk geïnitieerd. Gemeenten kunnen hieraan deelnemen en ontvangen een bijdrage voor een 
sportinformateur en een uitvoeringsbudget. In november 2019 is Steenbergen hiermee gestart  en heeft een 
eerste bijeenkomst met sportverenigingen, onderwijs en overige maatschappelijke partijen plaatsgevonden.  
Uitkomst van de avond was de toezegging van vier verenigingen om de aanvraag voor deelname aan het 
Lokaal Sportakkoord te ondertekenen. De aanvraag is inmiddels gehonoreerd. We gaan nu samen de 
partijenaan de slag gaat om tot attractieve sportinterventies te komen. De coördinerend sportcoach  zal  
februari 2020 start hierbij een rol gaan spelen (o.a. uitwerkingsplan "Steenbergen Vitaal", contacten, 
aansturing sportcoaches).  

Op schema

Onderwijshuisvesting Zie ook 'Prettig opgroeien/doordecentralisatie onderwijshuisvesting': De vaststelling van de visie op 
maatschappelijk vastgoed is voorliggend op het IHP. De tempo's in de drie Brabantse Wal gemeenten lopen 
daarnaast dusdanig uit elkaar, dat een gezamenlijk IHP niet haalbaar is op dit moment. Steenbergen wil een 
IHP dat past in de lokale beleidsagenda, maar zal hierbij wel tussentijds afstemmen met Woensdrecht en 
Bergen op Zoom. Op basis van een eerste algemene inventarisatie van het onderwijsvastgoed eind 2018 is 
(op basis van de Verordening onderwijshuisvesting) in 2019 alvast financiële ruimte begroot in de 
investeringsagenda voor 2020 en verder. In oktober 2019 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden 
voor een visie op maatschappelijk vastgoed in 2020.

Op schema

Laaggeletterdheid Zie ook 'Prettig opgroeien': Het beleidskader laaggeletterdheid is door de raad vastgesteld op 28 november 
2019. Parrallel hieraan is in Q4 gestart met een inventarisatie  onder regie van gemeente bij diverse 
belanghebbenden naar de taalbehoefte in Steenbergen. De opbrengst hiervan zal verwerkt worden in een 
uitvoeringsprogramma VVE en werkplan Taalhuis begin 2020.  Op basis van de Wet Educatie 
Beroepsonderwijs (WEB) is uitvoering gegeven aan NT1 en NT2 onderwijs voor laaggeletterde volwassenen, 
door de bibliotheek en het ROC. Uitvoering van de WEB geschiedt in regionaal verband (West Brabant).

Afgerond

Monitoring en sturing sociaal domein De begroting sociaal domein is een vast item binnen de begroting. De kwartaalmonitor heeft voeding nodig 
vanuit de verschillende gebieden in het sociaal domein. De verbeterslag in bedrijfvoering Wmo speelt hier 
een belangrijke rol in. Wanneer de  bedrijfsvoering WMO op orde is kunnen we een betere aansluiting 
maken op de monitor sociaal domein. 

Op schema


