
Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2022
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1 CDA F – 21208 -1 schriftelijk Het CDA ontvangt graag een liquiditeitsverloop over de jaren 2022 tm 2025 op basis van 

genoemde investeringen in de perspectiefnota.

In de paragraaf financiering van de meerjarenbegroting wordt het liquiditeitsverloop op basis van exploitatie en investeringen over meerdere jaren 

als onderdeel weergegeven. Voor de meerjarenbegroting 2021-2024 is deze te vinden pagina 113. 

Het liquiditeitsverloop over de jaren 2022 t/m 2025 wordt pas in de komende meerjarenbegroting 2022 opgemaakt. Dan pas zijn alle investeringen, 

onderhoudsplannen, specifieke uitgaven, dus ook de baten en lasten bekend. 

2 D66 F - 21209-1 schriftelijk Waar bestaat het verschil uit van aanpassingen bijdragen verbonden partijen op blz. 3? Het verschil wordt toegelicht op blz.6 van de perspectiefnota waarin een tabel is opgenomen met de aanpassingen van de bijdrage voor de 

gemeente Steenbergen per verbonden partij. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 24 juni 2021 zijn alle verbonden partijen 

behandeld. De besturen dienen de gemeenteraden te informeren op welke wijze zij omgaan met eventueel ingediende zienswijzen. Bij de 

begroting 2022 van gemeente Steenbergen wordt in de paragraaf Verbonden Partijen aangegeven wat gedaan is met eventuele zienswijzen. 

3 D66 F - 21209-2 schriftelijk Waarom is er gekozen voor een indexering van de lonen op blz.3 van 1%? Wordt het niet 

hoger verwacht en waarom niet? 

De concretisering van de indexering wordt verwerkt in de begroting. In de Perspectiefnota is evenwel een indicatie gegeven. Op pag. 5 van de 

Perspectiefnota staat de volgende toelichting: "Gelet op alle ontwikkelingen omtrent de coronacrisis en het nog niet weten wat het effect van de 

CAO-onderhandeling hierop zal zijn, is er een voorzichtige berekening gemaakt. Voor de lonen zijn we uitgegaan van 1% stijging; een totaalbedrag 

aan looncompensatie van € 134.000. Deze stijging wordt gecompenseerd door een verhoging van het gemeentefonds (decembercirculaire 2020)." 

Het is dus nog niet duidelijk wat de exacte indexering van lonen zal zijn. Mede vanwege de economische situatie van Nederland na de 

coronaperiode is uitgegaan van 1% en niet hoger.

4 D66 F - 21209-3 schriftelijk Waarom wordt, op blz. 7, er 40 k incidenteel gedekt via de AR? De € 40.000 incidentele dekking betreft Vuelta 2022. Dit is een eenmalige gebeurtenis (was eerst in 2020); vandaar een incidentele dekking via de 

AR.

5 D66 F - 21209-4 schriftelijk Reserve beheer openbare ruimte op blz. 7 keldert in een aantal jaren heel hard achteruit: hoe 

komt dat? Wat zijn daar de oorzaken van? 

De reserve beheer openbare ruimte bestaat uit meerdere dekkingsreserves welke over het algemeen gebruikt worden voor de dekking van de 

kapitaallasten en worden in iedere begroting toegelicht.  De gepresenteerde onttrekkingen zijn voor deze reserve de bestaande claims uit de 

meerjarenbegroting 2021-2024 (blz.149-150). Voor de komende begroting 2022-2025  wordt deze uitsplitsing weer gemaakt.

6 D66 F - 21209-5 schriftelijk Welke definitie hanteert het college voor vollegrondsteelt (P11)? Gewassen die in de volle grond worden geteeld en niet in de kassen. 

7 D66 F - 21209-6 schriftelijk Lezende de visie van de dorpsraad is D66 benieuwd hoe er een raming is gekomen van het 

college van 1 milj. Graag hier een uitgebreide uitleg over met voorbeelden! Aan welke 

onderdelen moeten we denken met welk prijskaartje? 

In de perspectiefnota bieden we perspectief aangaande ontwikkelingen en daaruit voorkomende investeringen. In het resterende deel van 2021 

gaan we met diverse partijen aan de slag om te komen tot een ontwikkelagenda. Hier komen investeringen dito kapitaalslasten uit voort, dat 

bijdraagt aan de versterking van de kwaliteiten van de kern Nieuw-Vossemeer. 

Dit betreffen ramingen die worden gedaan op basis van haalbare plannen en waar investeringen vanuit de gemeente nodig zijn. 

Het fonds van waaruit de middelen worden geclaimd zijn voor de hele gemeente. Voor elke kern zullen we een soortgelijk proces volgen, waarbij 

specifiek wordt gekeken naar de benodigde activiteiten en die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten en behoud of versterking van 

de kwaliteiten van de kernen. We kijken dus per kern naar de ontwikkelkansen en behoeften. Hierdoor is het van te voren niet aan te geven welk 

bedrag per kern wenselijk is. 

De agenda met de bijbehorende financiële claims en investeringen zullen eerst voorgelegd worden aan de raad om op deze wijze te voteren. Als 

voorbeeld: we kijken samen met Rijkswaterstaat en Waterschap naar natuur-recreatieve investeringen in het gebied tussen het kanaal en Nieuw-

Vossemeer. Deze plannen zijn we nu samen aan het concretiseren, om er vervolgens financiële ramingen aan te koppelen, daarbij kijken we ook 

naar alternatieve dekkingskansen zoals subsidie of andere ontwikkelingen. Dit maakt dat we nog geen voorbeelden kunnen koppelen aan 

concrete financiële ramingen. Het miljoen biedt ons bij vaststelling perspectief om op basis daarvan met gelijkwaardige partners komen tot 

ontwikkelingen.

8 D66 F - 21209-7 schriftelijk  Op blz. 14 staat de claim beveiliging gemeentelijk accom. Welke accommodaties vallen 

hieronder? Graag een specifieke beschrijving van elke accommodatie met bedrag erbij. 

In de begroting 2021 is door de raad een investeringskrediet van € 120.000 vastgesteld. Dit betreft eenmalige kosten voor het aanpassen van 

hoofdzakelijk detectie, bewegingsmelders en camera's, herzien van toegangscontrole en bijkomende aanpassingen van alle accommodaties. Het 

betreffen de gemeentelijke accommodaties gemeentehuis en vraagwijzer (€ 86.750), gemeentewerf  (€ 20.500) en de zwembaden (€ 12.750).  

9 D66 F - 21209-8 schriftelijk Blz. 19 staat een PM-post omtrent Blauwstraat. Was het echt heel lastig geweest met de 

kennis en kunde in het gemeentehuis om hier geen richtbedrag voor te geven? 

De aanpassingen van het pand (bibliotheek) gesitueerd aan de Blauwstraat 30 in Steenbergen bevindt zich momenteel in een onderzoeksfase. Bij 

verdere uitwerking van het plan streven we ernaar om de middelen op te nemen in de begroting van 2022.

Uitgangspunt is dat het plan doelmatig en sober wordt uitgewerkt.

De bedoeling is om in de volgende perspectiefnota geen PM-aanduidingen te gebruiken maar indien nodig uit te gaan van indicatieve bedragen 

ofwel schattingen, zodat de omvang van het eventuele financiële risico duidelijker wordt.

10 D66 F - 21209-9 schriftelijk Op blz. 24 wordt er beschreven dat er regulier onderhoud aan monumenten komt. Wat wordt 

verstaan onder regulier onderhoud? 

Jaarlijks worden de oorlogsmonumenten en kunst in de openbare ruimte waarvoor de gemeente verantwoordelijk is geïnspecteerd, 

schoongemaakt en zo nodig vinden kleine reparaties of ander onderhoud plaats. Zo blijven deze monumenten en kunst in goede staat. (zie ook 

toelichting op pag. 24 van de perspectiefnota)

11 D66 F - 21209-10 schriftelijk Op blz. 30 staat het onderwerp Westlandse Watergang centraal. Gemeente moet een 

bijdrage betalen van 275 k. Wat wordt er van dat bedrag betaald? 

Dit betreft het investeringsbedrag vanuit de gemeente Steenbergen. Van dat bedrag wordt de realisatie van meekoppelkansen betaald. Voor de 

uitvoering van dit project, dat wordt getrokken door het waterschap, investeert het waterschap € 2.010.000.

De specificatie van de bedragen van Steenbergen:

- € 25.000 om het inrichtingsplan voor de meekoppelkansen te financieren. Het waterschap draagt ook € 25.000 bij aan het inrichtingsplan 

(bovenop de € 2.010.000 investering).

- € 250.000 om de meekoppelkansen in dit gebied te realiseren. De meekoppelkansen waar op dit moment aan wordt gedacht zijn de realisatie 

van een natte ecologische verbindingszone, de aanleg van een waterberging, hergebruik van vrijgekomen grond (door verleggen en verbreden 

watergang) en het creëren van mogelijkheden voor recreatie.
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12 D66 F - 21209-11 schriftelijk Blz. 35 staat een zeer bijzondere zin: ‘mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie 

tot circulaire economie onderzoeken’. Graag zouden we hier een duidelijkere omschrijving 

van willen zien. 

Een duidelijkere omschrijving is de volgende: ¨Mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een duurzaamheidspark waarbij 

maatschappelijke opgaven als de RES en Circulariteit aan de voorkant kunnen worden meegenomen.¨ Een bedrijventerrein die energieneutraal is 

en waarbij synergie ontstaat tussen bedrijven, en circulaire kringen gesloten zijn. 

13 D66 F - 21209-12 schriftelijk Een blz. (36) verder staat ‘in de meerjarenbegroting 2020-2023 is via transparantie in 

budgetten…etc. Wat wordt bedoelde met transparantie in budgetten?

Transparantie in budgetten' is een project geweest met de bedoeling om zoveel mogelijk ''lucht' uit de begroting te halen door bijvoorbeeld 

budgetten die jaar na jaar werden overgeheveld en niet of niet geheel  werden benut, vrij te laten vallen in de algemene reserve. Dit betroffen voor 

advies- en overige kosten.  Zodoende wordt de begroting transparanter en krijgt de raad meer zeggenschap over deze budgetten.

14 D66 F - 21209-13 schriftelijk Blz. 41: van ppn 2020 tot ppn 2021 wil D66 weten: 

 •Hoeveel Fte’s zijn erbij gekomen? 

 •Hoeveel mensen zijn dat? 

 •Hoeveel zijn er daarvan in vaste dienst gekomen? 

 •De mensen die erbij zijn gekomen, in welke leeftijdscategorieën zitten die? 

 •Voor welke afdelingen zijn er mensen bijgekomen en hoeveel per afdeling? 

Voor de beantwoording van deze vraag is uitgegaan van het jaar 2020 (periode PPN 2020- PPN 2021). 

* Toename Fte: 8,16 fte

* Toename aantal mensen: 9 

* Vaste dienst: 9

 * Leeftijdscategorie / aantal personen:     

 45-55:    3

35-45:    4

25-35:    2

    <25:    1

* De toename van het aantal fte's had betrekking op de volgende taakvelden: verkeer (1 fte), ruimtelijke ordening (1fte) communicatie (1,67), 

toezicht/veiligheid (1 fte), financiën (1 fte) , openbare ore/veiligheid (0,89 fte). buitendienst (1 fte)  secretariaat/griffie (0,6 fte).   ,,

15 D66 F - 21209-14 schriftelijk Over ICT wordt er geschreven dat de eerste aanbestedingsvoordelen zijn: welke zijn dat? Het gaat met name over de applicatie Basisregistratie personen (BRP)  en de aanbesteding van telefonie.  In het kader van de begroting 2022 

wordt bezien hoe deze  te verwachten voordelen worden ingezet.   

16 D66 F - 21209-15 schriftelijk Omtrent budget werving en selectie wordt een bedrag voorgesteld van 30k. waar bestaat dit 

bedrag precies uit? 

Vooral de schaarste op de arbeidsmarkt vereist meer dan de klassieke publicatie van vacatures, om de juiste mensen binnen te krijgen.  We 

zetten dan ook in op andere kanalen voor werving en extra inzet op selectie. Dit kan gaan om de inzet van een searchbureau dat gespecialiseerd 

is in een bepaald domein of om specifieke assessments. . 

17 Volkspartij F - 21210-1 schriftelijk Het Klaproosveld is in april 2019 aangeschaft met instemming van de raad voor een bedrag 

ad € 80.000,00 inclusief notariskosten. De discussie was fel. Bij de behandeling van  het 

raadsvoorstel was opgenomen dat na verwerving een begin van een herdenkingsplek zou 

worden gemaakt. Als de vorige eigenaar niet was verhuisd, was er niets gebeurd en zou het 

veld het veld zijn gebleven. Er is geen inzicht in de vorm en omvang van de herdenkingsplek. 

Waaruit bestaat deze? Zijn er al schetsplannen? Wie betaalt de helft in de cofinanciering?

Het klaproosveld vormt in zijn geheel een herdenkingsplek, in combinatie met het oorlogsmonument De Klok aan de andere kant van de 

Canadezenweg. Samen met o.a. de stichting Bevrijdingsmonument Welberg, dorpsraad Welberg, stichting Veteranen Steenbergen en de 

beheerders van het veld stellen we een programma van eisen op. Op basis van dit pve vragen we een ontwerpbureau een plan te maken voor 

landschappelijke inrichting, inclusief begroting voor de uitvoering. Dit moet in Q4 gereed zijn. Het bedrag van €200.000 is een ruwe schatting 

omdat we het ontwerp met begroting nog niet kennen maar al wel volgend jaar aan de slag willen als er een plan ligt. Cofinanciering wordt gezocht 

bij o.a. de provincie en fondsen. Als de dekking van het gewenste plan onverhoopt onvoldoende is, zijn we genoodzaakt het plan aan te passen.

18 Volkspartij F - 21210-2a schriftelijk De Dorpsraad Nieuw Vossemeer heeft een fraai en ambitieus plan gepresenteerd. Het is 

opgenomen als investering, € 1.000.000,00 jaarlijkse kapitaallasten € 40.000,00. Wat gebeurt 

met vergelijkbare te verwachten aanvragen uit de andere kernen? Nieuw Vossemeer heeft 

ca. 2.500 inwoners. Dat leidt tot vergelijkbare bedragen: Dinteloord 6.000/ 2 mio, Kruisland 

2.500/ 1 mio, Welberg 2.000/ €800.000,00, Kruisland 2.400/ 1 mio, De Heen 560/  € 

200.000,00, Steenbergen 11.500/ 4 mio. 

In de perspectiefnota bieden we perspectief aangaande ontwikkelingen en daaruit voorkomende investeringen. In het resterende deel van 2021 

gaan we met diverse partijen aan de slag om te komen tot een ontwikkelagenda. Hier komen investeringen dito kapitaalslasten uit voort, dat 

bijdraagt aan de versterking van de kwaliteiten van de kern Nieuw-Vossemeer. 

Dit betreffen ramingen die worden gedaan op basis van haalbare plannen en waar investeringen vanuit de gemeente nodig zijn. 

Het fonds van waaruit de middelen worden geclaimd zijn voor de hele gemeente. Voor elke kern zullen we een soortgelijk proces volgen, waarbij 

specifiek wordt gekeken naar de benodigde activiteiten en die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten en behoud of versterking van 

de kwaliteiten van de kernen. We kijken dus per kern naar de ontwikkelkansen en behoeften. Hierdoor is het van te voren niet aan te geven welk 

bedrag per kern wenselijk is. 

De agenda met de bijbehorende financiële claims en investeringen zullen eerst voorgelegd worden aan de raad om op deze wijze te voteren.

19 Volkspartij F - 21210-2b schriftelijk Wordt hiervoor een bestemmingsreserve gevormd of is er een plan hoe dergelijke aanvragen 

worden gefinancierd? Het totaal benodigd investeringsbedrag is  bij benadering als alle 

kernen even ambitieus zijn ca. € 10.000.000,00.

Nee, er wordt hiervoor geen bestemmingsreserve gevormd. De raad heeft de stelpost ambities uit de samenleving opgenomen in de begroting 

2021-2024 waar deze investeringsbedragen uit worden gedekt.

20 Volkspartij F - 21210-2c schriftelijk Wordt het bedrag ad 1 mio  voor Nieuw Vossemeer geheel overgenomen in het beleid? Nee, het betreft een reservering van het bedrag. De financiële claim zal via een separaat voorstel voorgelegd worden aan de raad, Pas als de raad 

de middelen heeft gevoteerd, zal tot uitvoering overgegaan worden.

21 Volkspartij F - 21210-3 schriftelijk P19. Bij de ontwikkeling van Nieuw Beleid zijn geen bedragen vermeld maar alleen PM 

posten en € 0.00. De raad heeft hierdoor geen inzicht in risico’s en bedragen. Kunnen de 

kosten bij benadering, met opname van een voorbehoud, worden gegeven?

Tijdens het opmaken van de perspectiefnota 2022 waren en zijn deze bedragen nog niet bekend.  

Het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan is nog in volle gang en de eventuele kosten zullen bij de begroting 2022 worden meegenomen.

De incidentele compensatie 2021 voor de individuele zorg Sociaal Domein (onder meer Jeugdproblematiek) is € 453.000. De verwachting zal zijn 

dat deze compensatie vanaf 2022 structureel in de septembercirculaire zal worden meegenomen.

De aanpassingen van het pand (bibliotheek) gesitueerd aan de Blauwstraat 30 in Steenbergen bevind zich momenteel in een onderzoeksfase. Bij 

verdere uitwerking van het plan streven we ernaar om de middelen op te nemen in de begroting van 2022. Uitgangspunt is dat het plan doelmatig 

en sober wordt uitgewerkt.

De bedoeling is om in de volgende perspectiefnota geen PM-aanduidingen te gebruiken maar indien nodig uit te gaan van indicatieve bedragen 

ofwel schattingen, zodat de omvang van het eventuele financiële risico duidelijker wordt.
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22 Volkspartij F - 21210-4a schriftelijk P30. De motie containertuintjes vermeldt dat voor daadwerkelijke uitvoering wordt 

overgegaan de gemeenteraad wordt meegenomen de besluitvorming en dat de kosten 

worden gedekt uit de post verbetering openbaar groen.

Voor de aanleg van containertuintjes kan er geen budget worden onttrokken uit de post verbetering openbaar groen. De post verbetering 

openbaar groen is een regulier onderhoudsbudget dat voortkomt uit het groenbeheerplan. Deze is bestemd voor vervanging van bestaand groen 

en biedt geen ruimte voor nieuwe projecten. 

23 Volkspartij F - 21210-4b schriftelijk Wordt conform de motie eerst gestart in Nieuw Vossemeer en voor het bedrag van € 

100.000,00 vervolgens de rest van de gemeente. Hoeveel containertuintjes worden binnen 

dit budget aangelegd?

Om in 2021 te starten met een pilot met 5 containertuintjes in Nieuw-Vossemeer wordt een bedrag van € 10.000,-- in de tussenrapportage 

meegenomen. 

Na een geslaagde pilot is er voor de komende jaren in de overige kernen budget nodig voor verdere implementatie. Er is rekening gehouden met  

de aanleg van 50 containertuintjes verdeeld over de overige 5 kernen. De gemeenteraad wordt meegenomen bij de invoering van de pilot, het 

resultaat en de mogelijke implementatie in de overige kernen. Het betreft een burgerinitiatief, het is de bedoeling dat de bewoners het zelf 

oppakken.

24 Volkspartij F - 21210-5 schriftelijk P30. Hoeveel appartementencomplexen en hoeveel appartementswoningen heeft de 

gemeente Steenbergen, uitgesplitst naar de kernen? Wat is de kostprijs van een 

keukenemmertje? Heeft er overleg plaats gevonden met de woningcorporaties Stadlander en 

Woonkwartier alsmede  overige verhuurders over de wijze van afval inzameling? Zo ja, wat is 

hun standpunt over kostenparticipatie?

Het totaal aantal appartementswoningen is 969, verdeling is als volgt: Nieuw-Vossemeer 8, Kruisland 48, Dinteloord 199, Steenbergen 714. Het 

aantal appartementencomplexen is niet bekend binnen de WOZ.

Planning uitvoering pilot, totaal 310 appartementswoningen: 9 appartementencomplexen (5 in Steenbergen, 4 in Dinteloord).

Keukenemmertjes: inwoners hebben de keuze tussen 2 varianten, dicht en open. Afhankelijk van het aantal deelnemers variëren de prijzen 

(conform prijsopvraag begin 2020)   € 4,95 - € 5,50  (bij 50 stuks),  exclusief eenmalig verstrekken van composteerbare zakjes en transportkosten.

Voorzieningen GFT containers buiten: Tijdens de pilot worden GFT minicontainers bij de appartementen geplaatst. Na een geslaagde pilot wordt 

het project uitgezet bij de overige appartementen en worden er degelijke buitenvoorzieningen aangeschaft:: GFT containers met 

ombouw/omhulsel.

Voor de uitvoering van de pilot is vooraf overleg geweest met alle betreffende woningcoöperaties en VvE's. Er is geen sprake van 

kostenparticipatie. Kosten voor de GFT voorzieningen, inzameling en verwerking valt, zoals ook voor de overige inwoners, binnen de 

afvalstoffenheffing.

25 Volkspartij F - 21210-6 schriftelijk P35. Welke plannen liggen ten grondslag aan de versterking van het kernwinkelgebied, in 

overleg met de ondernemers?

Op dit moment wordt er in samenwerking met bureau BRO en branche vereniging Ons Steenbergen een onderzoek uitgevoerd naar een 

toekomstbestendig en geconcentreerd Steenbergen. Dit onderzoek bestaat uit een 0-meting, waarbij een stevige analyse is gemaakt van het 

centrumgebied op basis van enquêtes en verdiepende interviews met een breed scala aan stakeholders. Zo zijn vastgoedeigenaren, 

ondernemers, inwoners en bezoekers geïnterviewd. vanuit deze informatie is er in samenwerking met diezelfde stakeholders een wensbeeld 

gecreëerd waarbij uiteindelijk 2 scenario's zullen worden gepresenteerd. het onderzoeksrapport geeft vanuit die 2 scenario's concrete adviezen 

over de te nemen stappen naar een toekomstbestendig en sterk kernwinkelgebied. 

26 Gewoon lokaal F - 21214-1 schriftelijk p. 4 Wat zijn de bij u bekende redenen waarom arbeidsmigranten zich in 2020 hebben 

uitgeschreven ? Is de corona epidemie daarvoor mede verantwoordelijk, en gaat het dus om 

een tijdelijk verschijnsel? 

Er ligt een belangrijke rol bij de werkgevers om aan te geven dat arbeidsmigranten zich moeten inschrijven en moeten uitschrijven. Over het 

algemeen wordt het uitschrijven niet gedaan. Hierdoor hebben wij meer adresonderzoeken en ambtshalve uitschrijvingen dan emigraties van 

betrokkene zelf.  Wij proberen de werkgevers ervan bewust te maken dat zij de arbeidsmigranten extra wijzen op het feit dat ze zich uit moeten 

schrijven. Daarnaast wordt er aan een meertalige informatiefolder gewerkt om arbeidsmigranten beter te wijzen op o.a. hun rechten en plichten.

Wanneer inwoners of arbeidsmigranten emigreren naar het buitenland geeft men geen reden op.

In 2020 heeft er een grootschalig adresonderzoek plaatsgevonden i.v.m. de huisvesting aan de Kapelaan Kockstraat. Hier was sprake van meer 

dan 2000 inschrijvingen, terwijl er 400 bedden staan. Dit heeft geresulteerd in een grote opschoonactie. Er is bij ons geen invloed bekend vanwege 

de COVID-pandemie. Wel zien we een verschijnsel dat door werkgevers vaker gewerkt wordt met arbeidsovereenkomsten voor een duur korter 

dan 4 maanden, waarbij wettelijke inschrijvingsplicht niet noodzakelijk is. Daarnaast leveren de retour gekomen stukken (met melding 

geadresseerde is vertrokken) n.a.v. de verzending van de brief m.b.t. donorregistratie vanuit Ministerie VWS op dit moment wederom ruim 300 

adresonderzoeken op. Waarbij de mogelijkheid bestaat van een gelijk aantal uitschrijvingen. 

27 Gewoon lokaal F - 21214-2 schriftelijk p. 30 Behalve beheer ecologische verbindingszones, zijn er ook nog uit te voeren / te 

ontwikkelen evz ‘s

Dat klopt. Op dit moment wordt gewerkt aan een prioritering en planning voor de realisatie van de verschillende EVZ trajecten: Vliet-Ligne noord, 

Vliet-Ligne zuid, Oudlandse watergang, Mariakreek, Breede Watergang – ’t Vlietje, Molenkreek en Cruijslandse Kreken.

28 Gewoon lokaal F - 21214-3 schriftelijk p. 35 Zou de gemeente in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe subsidiemogelijkheid 

die onlangs door het rijk is aangekondigd, ter versterking van stedelijke winkelgebieden ? 

(details nog niet bekend)

Mogelijkerwijs zou de gemeente Steenbergen hiervoor in aanmerking kunnen komen, echter is het wachten op de details rondom de 

subsidiemogelijkheden. Op dit moment wordt er voornamelijk gekeken hoe het winkelkern gebied in de stad Steenbergen compacter kan worden 

gemaakt. actief beleid hierop voeren kan geld kosten door bijvoorbeeld het inzetten van stimuleringsfondsen. Deze zullen wellicht onderdeel 

kunnen zijn van een dergelijke rijkssubsidie. Dit moet echter nog worden onderzocht. 

29 Gewoon lokaal F - 21214-4 schriftelijk p. 36 Kunt u toelichten waar Groene Cirkels voor staat ? Worden ook lokale en regionale 

natuur- en milieugroepen(-verenigingen) en lokale kennis betrokken bij nieuw beleid 

Innovatieve Agrofood (zie p. 11)?

Groene Cirkels startte in 2013 met een samenwerking tussen Heineken, provincie Zuid-Holland en Wageningen University. Al snel sloeg de 

werkwijze en aanpak aan en sloten meerdere partijen zich aan, waardoor op dit moment meerdere Groene Cirkel samenwerkingen zijn gestart. 

Waaronder Groene Cirkel ‘Circulaire Suikerbietenketen’. Deze cirkel is opgestart door Cosun Beet Company in samenwerking met de Provincie 

Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center. Vanuit die samenwerking is de cirkel uitgesplitst naar vijf cirkels met bijbehorende thema’s. Veel 

potentiële partners zagen raakvlakken met de werkwijze, aanpak en de bijbehorende thema’s en op korte termijn groeide deze cirkel uit tot een 

triple-helix netwerk. Het netwerk vult elkaar aan, versterkt elkaar en werkt aan projecten waar je elkaar voor nodig hebt, waarbij een wederzijdse 

afhankelijkheid bestaat. Ook de gemeente Steenbergen vond aansluiting bij de ‘Circulaire Suikerbietenketen’. Vanuit het thema duurzaamheid zijn 

we betrokken bij de deelcirkel Energie en Vergroening leefomgeving en vanuit economisch oogpunt bij de deelcirkel Kringlooplandbouw.

In de themacirkel kringlooplandbouw werken we samen aan een circulair landbouwsysteem, waarbij we zo zuinig mogelijk omgaan met 

grondstoffen en energie; Het telen van gewassen met een zo laag mogelijke druk op natuur en milieu staat centraal. De ZLTO, Naturalis, het 

Bijenlandschap, de HAS, Wageningen Universiteit (WUR), Waterschap Brabantse Delta, Agrarische ondernemers en CZAV hebben zich ook 

aangesloten bij deze deelcirkel. 
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30 PvdA Technisch beraad Wat is de bestuurlijke planning rondom de omgevingswet? Kan aangegeven worden wanneer 

de besluitvorming in de raad plaatsvindt over de omgevingsvisie/-plan/de deelplannen en 

verordeningen?

Binnenkort wordt de raad middels een bestuursrapportage geïnformeerd over alle activiteiten die in het kader van de implementatie van de 

Omgevingswet dienen te worden uitgevoerd. Aan deze activiteiten zal tevens een planningsdatum worden gekoppeld, die overeenkomt met de 

routekaart die eerder aan de raad is aangeboden. Voor de omgevingsvisie wordt een beleids- en aandachtspuntenanalyse ontwikkeld die naar 

verwachting in 2021 wordt afgerond.  Vanuit deze basis wordt de aanpak voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie verder ontwikkeld. Voor het 

omgevingsplan zijn de bestaande verordeningen geïnventariseerd die vallen onder de fysieke leefomgeving. In diverse verordeningen moeten een 

aantal beleidsarme wijzigingen worden doorgevoerd. Dit dient te gebeuren voordat de Omgevingswet in werking treedt.

31 PvdA Technisch beraad Wat is het inhoudelijke verschil tussen de kernvisies en de gebiedsvisies? Hoe wordt er 

gezorgd voor inhoudelijke samenhang? Wanneer worden de kernvisies en de gebiedsvisies 

voor besluitvorming aangeboden?

Het klopt dat verschillende termen worden genoemd. Het college wenst koers te geven aan gebieden. Gebieden zijn in deze context groter dan de 

kernen. Bijvoorbeeld Nieuw Vossemeer is een kern maar idealiter betrekken we het gebied tussen het kanaal en de kern bij de totale ambitie van 

het gebied Nieuw Vossemeer. Een exacte planning is nog niet voor handen.

32 Volkspartij Technisch beraad Kan de gemeente Steenbergen zich nog terugtrekken uit de voorbereiding van de Vuelta? De gemeente heeft zich al in 2020 gecommitteerd aan medewerking aan het evenement Vuelta, nadat er met meerdere gemeenten en de 

provincie Noord-Brabant een gezamenlijke regionale lobby heeft plaatsgevonden om de Vuelta via West-Brabant te laten rijden. Het zou niet 

behoorlijk noch wenselijk zijn om Steenbergen nu terug te trekken. 

33 VVD F – 21215-1 schriftelijk Uw titel van de perspectiefnota 2022-2025 is “Vitale kernen, vitale gemeente”. Graag ontvang 

ik van U een overzicht van de totale investeringen tot nu toe, gespecificeerd per kern, om de 

kernen vitaal te maken. Hoeveel en waarin heeft U tot op heden per kern geïnvesteerd in het 

vitaal maken van de betreffende kern?

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan een fundament voor het leefbaar houden van de gemeente, onder meer door het Initiatievenfonds, het 

kerngerichte werken, en de aanstelling van kerncoördinatoren. De investeringen zijn dus divers en niet altijd te kwantificeren. Samen met de 

doorontwikkeling van de gebiedsgerichte ontwikkeling, zoals in de perspectiefnota beschreven, wordt er kerngericht gewerkt aan behoud en 

verbetering van de vitaliteit van onze gemeente. 

34 VVD F – 21215-2 schriftelijk Bladzijde 5 Aanvullende capaciteit € 129.000

U gaat uit van extra capaciteit inzake rechtmatigheid en privacy. Echter, ook vóór 2022 werd 

er binnen de gemeente Steenbergen gecontroleerd op rechtmatigheid en privacy en was hier 

dus ook al capaciteit voor. Hoe groot is de totale capaciteit inzake rechtmatigheid en privacy 

met ingang van 2022?

De inzet voor privacy wordt tot op heden bekostigd uit incidentele middelen, met een omvang van ca. 0,67 fte. Aangezien de werkzaamheden een 

structureel karakter hebben wordt een structureel budget gevraagd voor 0,5 fte, in de veronderstelling dat het minder tijd vergt na de opbouwfase 

van dit aandachtsveld. 

De inzet voor functionaris gegevensbeheer wordt tot op heden bekostigd uit incidentele middelen, met een omvang van ca. 0,3 fte. Aangezien de 

werkzaamheden een structureel karakter hebben wordt een structureel budget gevraagd voor 0,3 fte.

De inzet voor rechtmatigheid is divers en verspreid over verschillende functionaliteiten en vooral belegd bij externe partijen. Om met name de inzet 

van externen, met veelal een hoger uurtarief,  te beperken, wordt met de structurele claim voorzien in 0,7 fte. 

35 VVD F – 21215-3 schriftelijk Bladzijde 7 Reserves

Het totaal van de reserves, ook wel eigen vermogen genoemd, daalt van 34 miljoen ultimo 

2020 naar 26 miljoen ultimo 2024. Dit betekent dat in de gemeente Steenbergen de lasten 

hoger zijn dan de baten. Kunt U onderbouwen wat de oorzaak is van de daling van het eigen 

vermogen. De daling van het eigen vermogen is reeds jaren gaande, wat betekent dat het 

probleem structurele vormen aan gaat nemen. Waar kan ik in de perspectiefnota vinden hoe 

deze daling van het eigen vermogen wordt gestopt? Hoe hoog zal volgens Uw inzicht het 

eigen vermogen zijn in 2030? Hoe is Uw cijfermatige onderbouwing van Uw antwoord op de 

laatste vraag?

De reserves maken onderdeel uit van de P&C Cyclus en de nota reserves en voorzieningen (laatste actualisatie in 2017). De bevoegdheid van het 

instellen van een reserve ligt bij de raad. De raad autoriseert de mutaties die ten gunste / ten laste van deze reserves worden gebracht bij de 

begroting, tussenrapportage, jaarstukken of een afzonderlijk raadsbesluit. In de begroting en jaarstukken geven we voor elke reserve aan welke 

verplichtingen er onder liggen. 

De daling van de reserves van 34 miljoen naar 26 miljoen heeft de volgende redenen:

- Algemene reserve 2021-2024, -/- € 2.994.000: overloop verplichtingen 2020 naar 2021 van € 1.158.000 (besluit jaarrekening 2020), dekking 

tekort  jaarrekening 2020 € 651.000 (besluit jaarrekening 2020), verplichtingen meerjarenbegroting 2021-2024 van € 1.095.000 (besluit begroting 

2021), raadsbesluit Cromwiel € 50.000 en de claim perspectiefnota Vuelta € 40.000.

- Reserve transitie Organisatie 2021-2024, -/- € 1.416.000: verplichtingen inzake de transitie van € 1.416.000, welke is vastgesteld door de raad.

- Reserve economische ontwikkeling 2021-2024, € 799.000; toevoeging AFC gelden aan de reserve.

- Reserve Beheer openbare ruimte 2021-2024 -/- € 2.424.000; verplichtingen omtrent openbare ruimte zoals in de meerjarenbegroting 2021-2024 

(blz 149 en 150) door de raad is vastgesteld.

- Bestemmingsreserves Overige 2021-2024 -/- € 2.266.000; verplichtingen zoals in de meerjarenbegroting 2021-2024 (blz 150) door de raad is 

vastgesteld.

Niet in de perspectiefnota 2022 maar in de meerjarenbegroting 2021-2024 (pagina 151-152) staan de structurele onttrekkingen van de reserves 

beschreven. Voor 2022-2024 is dat gemiddeld € 875.000 per jaar. Als dit gestopt dient te worden dan is het aan de raad om hiervoor keuzes te 

maken. 

36 VVD F – 21215-4 schriftelijk Bladzijde 13 Inrichting Klaproosveld investering € 100.000

U stelt dat de inrichting van het Klaproosveld een investering vergt van € 200.000. In de 

afgelopen oordeelsvormende vergadering heb ik namens de VVD gevraagd of er enig zicht 

was op de hoogte van de investering inzake de inrichting van het Klaproosveld. Hierop kreeg 

ik als antwoord dat dit niet bekend was, men is bezig met de consultatieronde en er is geen 

zicht op hetgeen het uiteindelijk gaat worden. Toch weet U in de perspectiefnota, die op het 

moment van mijn vraagstelling gereed was, te melden dat de investering circa € 200.000 zal 

bedragen. Waarom heeft U deze informatie achtergehouden in de oordeelsvormende 

vergadering? Hoe is de specificatie van de investering ten bedrage van € 200.000? Welke 

“andere” partij neemt van deze investering € 100.000 voor zijn rekening? Wat gebeurt er als 

er geen “andere” partij gevonden gaat worden?

Samen met o.a. de stichting Bevrijdingsmonument Welberg, dorpsraad Welberg, stichting Veteranen Steenbergen en de beheerders van het veld 

stellen we een programma van eisen op voor de inrichting van het klaproosveld. Op basis van dit pve vragen we een ontwerpbureau een plan te 

maken voor landschappelijke inrichting, inclusief begroting voor de uitvoering. Dit moet in Q4 gereed zijn. Het bedrag van € 200.000 is een ruwe 

schatting omdat we het ontwerp met begroting nog niet kennen maar al wel volgend jaar aan de slag willen als er een plan ligt. Cofinanciering 

wordt gezocht bij o.a. de provincie en fondsen. Als de dekking van het gewenste plan onverhoopt onvoldoende is, zijn we genoodzaakt het plan 

aan te passen.
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37 VVD F – 21215-5 schriftelijk Bladzijde 13 Uitvoering visie Nieuw-Vossemeer investering € 1.000.000

Hoe is de specificatie van deze investering? Indien andere kernen komen met soortgelijke 

plannen, kunnen de andere kernen dan rekenen op een gelijke behandeling? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, hoe is dan de dekking van deze miljoeneninvestering? Hoe hoog denkt U 

dat de totale investering zal zijn indien alle kernen gelijksoortige plannen indienen?

In de perspectiefnota bieden we perspectief aangaande ontwikkelingen en daaruit voorkomende investeringen. In het resterende deel van 2021 

gaan we met diverse partijen aan de slag om te komen tot een ontwikkelagenda. Hier komen investeringen dito kapitaalslasten uit voort, dat 

bijdraagt aan de versterking van de kwaliteiten van de kern Nieuw-Vossemeer. 

Dit betreffen ramingen die worden gedaan op basis van haalbare plannen en waar investeringen vanuit de gemeente nodig zijn. 

Het fonds van waaruit de middelen worden geclaimd zijn voor de hele gemeente. Voor elke kern zullen we een soortgelijk proces volgen, waarbij 

specifiek wordt gekeken naar de benodigde activiteiten en die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten en behoud of versterking van 

de kwaliteiten van de kernen. We kijken dus per kern naar de ontwikkelkansen en behoeften. Hierdoor is het van te voren niet aan te geven welk 

bedrag per kern wenselijk is. 

De agenda met de bijbehorende financiële claims en investeringen zullen eerst voorgelegd worden aan de raad om op deze wijze te voteren. Als 

voorbeeld: we kijken samen met Rijkswaterstaat en Waterschap naar natuur-recreatieve investeringen in het gebied tussen het kanaal en Nieuw-

Vossemeer. Deze plannen zijn we nu samen aan het concretiseren, om er vervolgens financiële ramingen aan te koppelen, daarbij kijken we ook 

naar alternatieve dekkingskansen zoals subsidie of andere ontwikkelingen. Dit maakt dat we nog geen voorbeelden kunnen koppelen aan 

concrete financiële ramingen. Het miljoen biedt ons bij vaststelling perspectief om op basis daarvan met gelijkwaardige partners komen tot 

ontwikkelingen.

38 VVD F – 21215-6 schriftelijk Bladzijde 18 Individuele zorg Sociaal Domein (PM)

U stelt dat de kosten van de zorg Sociaal Domein zeker zullen stijgen. Hoeveel denkt U dat 

deze kosten zullen stijgen? Er komt mogelijk vergoeding voor deze kostenstijging vanuit het 

Rijk, maar volgens Uw mededeling is dit allesbehalve zeker! Toch neemt U hier slechts een 

PM post op. Waarom heeft U hier niet een bedrag opgenomen, overeenkomstig Uw 

voorzichtigheidsprincipe?

Het is lastig in te schatten hoeveel de kosten van het sociaal domein stijgen. Maar als we kijken naar de bevolkingsontwikkeling in Steenbergen 

dan zien we dat er steeds meer ouderen komen. Deze inwoners doen naar verwachting ook met het klimmen der jaren een groter beroep op de 

Wmo-voorzieningen. De kostenstijging bij Jeugdzorg zien wij nog niet direct terug in onze aantallen. De compensatie die we van het Rijk 

ontvangen in 2021 is geoormerkt geld voor Jeugdzorg en kan niet vrij in het gehele sociaal domein ingezet worden. In de septembercirculaire 

worden we op de hoogte gesteld van het bedrag wat we gecompenseerd krijgen.

39 VVD F – 21215-7 schriftelijk Bladzijde 25 Vuelta 2022 € 40.000  

Voor de doorkomst van de Vuelta neemt U een bedrag van € 40.000 op. Hoe is de 

specificatie van dit bedrag?

De gemeente kiest ervoor te faciliteren. Dat betekent dat we onze inwoners, verenigingen en bedrijven zoveel mogelijk willen ondersteunen en 

helpen bij het bedenken en uitvoeren van goede ideeën. Daarnaast heeft de gemeente ook de rol  om de openbare orde en veiligheid te 

garanderen. Ook de inzet van collega's kost capaciteit, die waar nodig aangevuld dient te worden om de reguliere dienstverlening te kunnen 

garanderen. Dat doen we niet zonder budget. Er is een projectorganisatie opgezet die de plannen verder in detail moet gaan uitwerken, zowel naar 

acties als budget.

40 VVD F – 21215-8 schriftelijk Bladzijde 30 Containertuintjes investering € 100.000

Hoeveel containertuintjes betreft dit? Hoe zijn de kosten per containertuintje opgebouwd? 

Hoeveel tijd denkt U dat de inwoners jaarlijks kwijt zijn aan het onderhoud van één 

containertuintje? Worden de inwoners door de gemeente voorzien van gereedschap om de 

containertuintjes te onderhouden? Wat zijn de kosten van dit gereedschap?

Het betreft 50 containertuintjes verdeeld over 5 kernen in de jaren 2022 en 2023. (Om in 2021 te starten met een pilot met 5 containertuintjes in 

Nieuw-Vossemeer wordt een bedrag van € 10.000 in de tussenrapportage meegenomen.)

Inwoners zijn ongeveer één uur per week kwijt aan het onderhouden van één containertuintje. Voorstel is om de inwoners niet te voorzien van 

gereedschap. Kosten gereedschap worden geschat op ± € 50/deelnemer. (Handschoenen, hark/schoffel, schaar, gieter).

Gezien het aantal containers is het te arbeidsintensief om administratief bij te houden aan wie het materiaal wordt uitgeleend. We gaan ervan uit 

dat inwoners zelf tuingereedschap hebben. Wel is het voornemen om de betreffende inwoners jaarlijks in t zonnetje te zetten. 

41 VVD F – 21215-9 schriftelijk Bladzijde 44 afname inhuur ten gunste van vaste formatie

Betreffende inhuur bedroeg in 2020 € 1.600.000. Volgends mededeling van het College is 

deze inhuur voor een bedrag van eveneens € 1.600.000 omgezet in vast personeel. Hoeveel 

personeelsleden zijn voor dit bedrag aangenomen? Hoeveel bedroeg het aantal 

personeelsleden exclusief de buitendienst in respectievelijk 2018, 2019, 2020 en 2021? Wat 

is/wordt er uitgegeven aan salarissen exclusief de buitendienst in respectievelijk 2018, 2019, 

2020 en 2021? Zullen deze aantallen/uitgaven stijgen in respectievelijk 2022, 2023, 2024 en 

2025, en zo ja, in welke mate?

Gesteld wordt dat "deze inhuur voor een bedrag van eveneens € 1.600.000 omgezet in vast personeel".  Dit is niet juist.  Tijdens de 

informatieavond is toegelicht dat het bedrag dat betaald is aan inhuur voor ca. de helft  inzet op vaste formatieruimte betreft.

Het verloop, exclusief de buitendienst, van het aantal fte (bezetting) is als volgt:  

2018: 148   2019: 153   2020: 162  2021: 169 (stand juni 2021)   

Het verloop, exclusief de buitendienst, van salariskosten is als volgt:  

werkelijk 2018: € 8,8 miljoen, werkelijk 2019: € 8,5 miljoen, werkelijk 2020: € 9,5 miljoen, werkelijke cijfers over 2021 zijn nog niet bekend; 

begroting 2021: € 11,5 miljoen

De bedoeling is dat de formatie binnen de budgetten blijft voor 2022 tot en met 2025, met dien verstande dat voor rechtmatigheid en privacy 1,5 

fte aanvullende structurele capaciteit gevraagd is (zie pag. 5 van de perspectiefnota). 

42 VVD F – 21215-10 schriftelijk Bladzijde 49 vervangingsinvesteringen  

Voor investeringen worden bestemmingsreserves gevormd ter dekking van toekomstige 

afschrijvingen. Voor welke van de in de perspectiefnota opgenomen investeringen worden  

bestemmingsreserves gevormd? Wat zijn Uw overwegingen om voor bepaalde investeringen 

wel of niet een dergelijke bestemmingsreserves te vormen? 

Het verloop van de verschillende reserves, dus inclusief de bestemmingsreserves, zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 toegelicht in de staat 

van reserves vanaf blz 149. De vervangingsreserves die in de bijlage 1 van de perspectiefnota 2022 staan vermeld zijn de standen die in de 

meerjarenbegroting 2021-2024 (blz 162-164) door de raad zijn vastgesteld inclusief de aanpassingen van de investeringen van het vGRP.

43 D66 F – 21216-1 schriftelijk Pag. 3 Financieel beleid, Bij overzicht stand begroting 2021, indexering subsidies (1.5%). 

Door indexering geeft u aan dat we te maken krijgen met een inflatiepercentage van 1.5% 

over het totaalbedrag aan subsidies van ongeveer € 2 miljoen. Vraag: welke subsidies gaan 

onder deze inflatie vallen, sociaal, welzijn en/of zorg? 

Elk jaar worden de subsidies geïndexeerd. Omdat de indexering van de subsidies nog niet bekend zijn, hebben we in de perspectiefnota 2022 

voorzichtigheidshalve 1,5% van het totale subsidiebedrag meegenomen. In de begroting 2022 zal dit verder uitgewerkt worden.

44 D66 F – 21216-2 schriftelijk Pag 9 en verder: gebiedsgericht ontwikkelen. Kunt u zich nader verklaren in voorbeelden, in 

plaats van het vage meer ruimte voor ambitie in de kernen? Als voorbeeld geeft u aan 

recreatie en toerisme met het water in het buitengebied heeft grote krachten, biedt vele 

aanknopingspunten om de sector te versterken???

Waar en met wie denkt u de versterking aan te gaan, graag duidelijk antwoord. 

Een voorbeeld voor het gebiedsgericht ontwikkelen is onder andere het samen oplopen met de visie vanuit de dorpsraden van Nieuw Vossemeer 

en van Kruisland. Samen met de gemeenschap de kern ontwikkelen waar wensen voor zijn. De versterking zien we onder andere in het gebied 

tussen Fort Henricus en De Heen. In het ontwikkelperspectief Fort- De Heen is hier eerder door u een perspectief vastgesteld. Maar ook samen 

met partijen als het waterschap en Rijkswaterstaat kijken we naar het gebied tussen de schelde en Nieuw Vossemeer met de visie van de 

dorpsraad in de hand. 
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45 D66 F – 21216-3 schriftelijk Pag 10. Streven naar ontwikkeling van bedrijventerrein voor hoogwaardige arbeidsintensieve 

bedrijven in de buurt van de A4?  

Graag meer duidelijkheid waar en aan welke bedrijven we moeten denken. Welke actie al 

ondernomen en is dit nieuw beleid? 

Waar is nog niet te zeggen. Qua bedrijvigheid kunt u denken aan MKB bedrijven dat in relatie staan met bedrijven binnen de topsectoren agrofood, 

biobased en maintenance die een goed toevoeging zijn voor de subregio en de gemeente. Exacte profilering zal pas plaatsvinden als meer 

zekerheid is over de ontwikkelkansen. Het college is de kans op een dergelijk ontwikkeling aan het verkennen en is afhankelijk van een groot 

aantal factoren waaronder medeoverheden (regio en provinciaal)

46 D66 F – 21216-4 schriftelijk Pag 11. De kernen Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, de Heen en Kruisland, worden 

genoemd, maar zonder concreet te worden. We gaan een koers vast stellen, door de 

ontwikkelagenda vast te stellen. 

 a)Wie worden er betrokken bij de plannen die er zijn met de ontwikkelagenda, in iedere kern, 

wanneer en welke actie kunnen we verwachten?

 b)De Heen en Nieuw Vossemeer, nemen volgens de PPN een aparte plaats in, een 

ontwikkel- en kernvisie, dat juicht u toe. Wanneer komen er vervolg stappen, actie en 

samenwerking met de ontwikkelaar/weldoener, wat is de inzet vanuit de gemeente? 

 c)Buitengebied, ruimte voor duurzame innovatie en recreatie. De agrarische sector is de 

beheerder van het buitengebied. Wat moeten we verstaan onder innovatie met volle grond 

teelt, de samenwerkende partijen en wat is de kans om de innovatie in het buitengebied 

mogelijk te maken?  

 d)Bent u bereid om samen te gaan werken met, natuur en recreatie bedrijven die 

grootschalige recreatie in de polder willen realiseren, Denk aan vakantiepark of is een 

natuurcamping al genoeg om mee te beginnen? 

 e)En niet onbelangrijk wat gaat dit kosten? 

a)  De ontwikkelagenda zal mede worden opgesteld met de reeds bestaande plannen en initiatieven die er zijn. Maar ook wordt gekeken naar de 

wensen. Belangrijke input hiervoor zijn de ontvangen visies van de dorpsraden. Wanneer deze (nog) niet voor een specifieke kern is opgesteld zal 

samen met de stads- en/of dorpsraden en andere vertegenwoordigers in de kern hierover in gesprek  worden gegaan. Steenbergen wordt op dit 

moment opgesteld. Met Nieuw-Vossemeer en Kruisland worden gesprekken gevoerd over de ontwikkelagenda in relatie tot hun eigen 

overhandigde visie. 

b)  Met de ontwikkelaar zijn al contacten over zijn initiatief en de ontwikkelaar is bezig met planvorming. 

c)  Met innovatie in het buitengebied wilt het college bijdrage aan de innovatie binnen de agrarische sector van de gemeente. Onder andere is nu 

een pilot gaande van strokenteelt en een onderzoek naar specifiek samengestelde akkerranden om natuurlijke ziektevoorkoming te 

bewerkstelligen op de akker. Dit doen we in dit geval samen met Cosun, provincie, HAS, ZLTO en Steenbergse agrariërs. Tevens zien we kansen 

voor ontwikkelingen van robotisering binnen de teelt. Hiervoor zal een verkenning voor de kansrijkheid van een dergelijke pilot innovatie samen 

met specifieke partijen plaatsvinden. 

d)  We zijn bereid om eventueel met partijen voor grootschalige recreatie te praten mits dit binnen de gebiedsvisies past.

e)  De kosten zijn nu nog niet te bepalen. Samen met het opstellen van de ontwikkelagenda zal een kostenraming en dekkingsvoorstel daarin 

worden meegenomen.

47 D66 F – 21216-5 schriftelijk Pag. 12. Regionale samenwerking; Visie is met de provincie vastgesteld voor  2015 – 2017, 

nu 4 jaar verder. 

 a.Heeft er een bijstelling van de visie plaats gevonden anno 2021 – 2023. Wanneer komt 

deze op de agenda van de raad?

 b.Kansen concreet maken, de komende 2 a 3 jaar zal de focus liggen op het concretiseren 

van plannen per gebied?

 c.Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad, over een jaar en u spreekt over 2 – 

3 jaar, dus u gaat over de termijn (graf) regeren. Bent u dat echt van plan of is het alleen voor 

nu de  route uitzetten?

Er wordt het volgende gesteld  "Visie is met de provincie vastgesteld voor  2015 – 2017, nu 4 jaar verder. " Dit is onjuist. In de tekst wordt bedoeld 

dat tussen 2015 en 2017 gemeenten visies hebben vastgesteld in het kader van het provinciale programma Veerkrachtig Bestuur. Met de 

Brabantse Wal-gemeenten (Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen) is destijds een visie op de regionale samenwerking tot stand 

gekomen.

a. Er heeft geen bijstelling van de visie plaatsgevonden. Het is niet bekend wanneer een bijstelling op de agenda van de raad komt. 

b. Dat klopt.  Per kern zal nader geconcretiseerd worden wat de plannen behelzen, waarbij belanghebbenden betrokken zullen worden.

c. Om op de middellange termijn resultaten te behalen zal op korte termijn al een route bepaald moeten worden.

48 D66 F – 21216-6 schriftelijk Pag 13. Implementatie vraagt om expansie, uitbreiding/inhuur specifieke experts?  

 a.Hoeveel Fte’s komen we te kort, hoeveel extra mensen zijn er nodig? 

 b.de kosten € 325.000 van deze inhuur, hoe en waar mee gaan we die terug verdienen? 

 c.De ambitie is groot, maar in de PPN ontbreekt het aan concrete zaken, invulling meer dan 

waar men aan denkt. Pakken niet door, stellen uit, ondanks dat de smileys geel zijn, kleuren 

ze nog steeds naar schaduw rood.

a.  De Fte's zijn vooral bedoeld voor de tijdelijke inhuur van specifieke kennis en kunde. Denk bijvoorbeeld aan stedenbouwkundige kennis en 

kunde. Het gaat om totaal circa 2,5 fte. en betreft een verschillende expertises. Het aantal mensen is dus niet in te schatten.

b.  Een deel van deze middelen zijn naar verwachting terug te verdienen via op te stellen grondexploitaties. De middelen zijn bedoeld om 

dergelijke initiatieven in de komende periode te concretiseren zodat grondexploitaties worden geactiveerd.

c.  De perspectiefnota geeft op hoofdlijnen de beleidsmatige ontwikkelingen aan, zoals ook in het voorwoord is aangegeven. Nadere uitwerking 

vindt daarna plaats in concretere plannen.

49 D66 F – 21216-7a schriftelijk Pag 17. Onderzoek op gebied van WMO naar aansluiten bij 6 gemeente in West Brabant en 

onderzoek naar nauwere samenwerking tussen ISD en Werkplein Hart van Brabant tot stand 

te komen?

 a)Nu pas onderzoek naar een sterkere samenhang voor ondersteuning van de meest 

kwetsbare in de samenleving. Gaat dit onderzoek nog een afronding krijgen voor maart 

2022? Kosten en vervolg. (nu nog te veel verschillen, iedere gemeente gebruikt nog haar 

eigen intake formulieren en werkwijze, hoe samen…….werken, op papier…..

a) De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten in de integrale toegangen van de deelnemende gemeenten en de activiteiten 

van de WVS en het Werkplein Hart van West Brabant. Dit komt tot uitdrukking in een integrale ketenaanpak en ketenbegroting. Vanaf 2019 heeft 

de  ketensamenwerking plaats gekregen in de reguliere structuren van de samenwerkende organisaties. De ISD Brabantse Wal werkt samen in 

de keten met het Werkplein Hart van West-Brabant en de WVS. In deze samenwerking wordt onderling afgestemd over  het behalen van de 

overkoepelende ketendoelstellingen en hoe deze doelstellingen worden doorvertaald in de ketenbegroting. In de ketenbegroting wordt 

aangegeven dat de gezamenlijke inzet van WVS, Werkplein en ISD  leidt tot een schadelastbeperking. Een onderzoek naar nauwere 

samenwerking tussen ISD en Werkplein Hart van Brabant biedt kansen om bedrijfsvoeringskosten terug te brengen door het samenvoegen van 

bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking. 

50 D66 F – 21216-7b schriftelijk  b)Maatschappelijk vastgoed, sluit aan en draagt bij wat inwoners willen, de maatschappelijke 

wensen? Dit wilt u doen door optimaliseren  en actualiseren van maatschappelijk vastgoed 

met het op stellen van een meerjarig onderhoud en investeringsplan, waar moeten we dan 

aan denken en wanneer kunnen we die plannen met uitvoering / kosten en baten ontvangen. 

 c)Welke accommodatie komen de komende jaren ook in aanmerking, anders dan alleen het 

Cromwiel? 

b) In 2021 stellen we de  meerjarenonderhoudsplannen in hoofdlijnen op voor de vastgoedportefeuille. Tevens voeren we ook onderzoek uit naar 

duurzaamheidsmaatregelen.

c) Met de vraag “welke accommodaties komen de komende jaren ook in aanmerking, anders dan alleen het Cromwiel?"is niet duidelijk wat ermee 

bedoeld wordt. Via de griffie is navraag gedaan ter verduidelijking van het antwoord. Bij verzending van de antwoorden was de verduidelijking nog 

niet ontvangen. 

Overigens is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld van het uitvoeringsplan Maatschappelijk vastgoed d.d. 13 april 2021 

(RD210092).



Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2022

NrNrNrNr FractieFractieFractieFractie CoderingCoderingCoderingCodering BronBronBronBron VraagstellingVraagstellingVraagstellingVraagstelling AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord
51 D66 F – 21216-8 schriftelijk Pag 18. Wat gaan we doen in 2022.  17 bullets geven aan wat er gedaan/uitgevoerd gaat 

worden in 2022.Het gaat te ver om overal op in te gaan, c.q. vragen over te stellen, wel een 

algemene vraag: 

 a)wanneer en met welke inzet van ???? personeel denkt u dit te bereiken. Kosten beperken 

enerzijds maar inzet van ander personeel zal ook betaald moeten worden. Kosten baten 

plaatje ontbreekt, graag meer inzicht? 

 b)Indicatie loze dagbesteding, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

 c)Preventie en training voor meer veerkracht van onze inwoners, wat moeten we daar bij 

denken?

 d)Gezinsgerichte aanpak, wie gaat dat uitvoeren?  

a)    We gaan deze uitvoering oppakken met de aanwezige professionals in de uitvoering. Daarbij moet u denken aan onze Wmo-consulenten, 

jeugdprofessionals, de medewerkers van de ISD, de medewerkers van WZTG en alle ander professionals. Zij staan  onze inwoners dagelijks met 

informatie en advies bij en indien er onvoldoende eigen kracht bij onze inwoners is om zelf oplossingen te vinden dan bieden wij daar 

ondersteuning bij.

b) Met indicatieloze dagbesteding doelen we op ontmoetingsplekken waar ook activiteiten aangeboden worden als alternatief voor dagbesteding. 

Op deze ontmoetingsplekken wordt ondersteuning door een professional en/of vrijwilligers geboden. Het gaat om locaties in de kernen die 

laagdrempelig zijn en waar iedereen gebruik mag maken. Er is vanuit de Wmo geen indicatie nodig.

c) U moet hier denken aan trainingen om de eigen kracht van inwoners te versterken. Zo geven de jeugdprofessionals Sociale 

Vaardigheidstrainingen, training KOP KVO en Piep Muis. Deze laatste twee zijn trainingen voor kinderen die te maken hebben met ouders met 

psychische problemen. De training Rots en Water wordt gegeven en we onderzoeken of er ook trainingen mogelijk zijn in het kader van 

budgetbeheer. De welzijnsactiviteiten die aangeboden worden in de kernen zorgen er onder voor dat inwoners actief kunnen zijn en blijven en zo 

ook sociale contacten hebben (gezonde leefstijl en voorkomen van eenzaamheid)

d)    De gezinsgerichte aanpak gaat door de jeugdprofessionals en de samenwerkingspartners uitgevoerd worden. We kijken dus niet meer alleen 

naar de individuele vraag die een ouder stelt bij het CJG, maar kijken naar het gezin als totaal systeem. 

52 D66 F – 21216-9 schriftelijk Pag. 19. Aanpassing Blauwstraat, lijkt of u de Blauwstraat aan gaat passen (het fietspad is 

zeker hoog nodig) maar de kop slaat op en gaat over de Bibliotheek, het pand wat in de 

Blauwstraat staat. Waarom niet benoemen zoals het hoort, weet iedereen waar we het over 

hebben? Dat de kosten middels verhuur terug verdient worden is toch minstens een normale 

zaak. Of denkt u daar anders over.  

Waarom dan nieuw beleid, aanpassingen Blauwstraat, met een PM bij programma mens en 

maatschappij opnemen.

Het opnemen van een PM bij het programma Mens en Maatschappij vloeit voort uit de vaststelling van de kadernota Maatschappelijk Vastgoed op 

17-12-2020 door de raad. In deze kadernota is opgenomen dat we vastgoedkosten en subsidiekosten gescheiden inzichtelijk maken. 

Wat betekent dit als we dit vertalen naar de Blauwstraat:

* Wij investeren in een verbouwing aan de Blauwstraat om zo meerdere partijen te kunnen huisvesten

* Wij verhuren het pand privaatrechtelijk

* De kosten die met de verbouwing gepaard gaan zullen moeten worden gedragen door de hurende partijen, middels kostprijs dekkende huur. Dit 

vloeit voort uit de Wet markt en overheid.

* Alle beoogde partijen zijn subsidieontvangers van de gemeente en zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting.

* Wanneer een subsidieontvanger geen geld voor huisvesting beschikbaar heeft, zal deze naar alle waarschijnlijkheid aankloppen bij de gemeente 

voor geld.

* Wanneer we als gemeente vanuit beleidsoogpunt vinden dat we hieraan bij moeten dragen, ontstaat er wellicht een kostenpost aan de 

beleidskant. 

Bovenstaand proces is nog volop gaande. We weten niet òf er een vraag om extra subsidie gaat komen en dus ook niet hoe groot dat bedrag is. 

Vandaar de PM post.

53 D66 F – 21216-10 schriftelijk Pag. 24. Musea daar hebben we er vier van. 

Aan cultureel erfgoed daar doen we weinig of niets aan of het moet zijn dat de eigenaar via 

een stimuleringsregeling een aanwijzing op zijn pand kan laten op nemen. Vraag, is er de 

bereidheid bij het college om eigenaren ruimhartig financieel tegemoet te komen bij ver- of 

nieuwbouw in oude stijl van een mogelijk monument? 

In de Perspectiefnota is als nieuw beleid het volgende opgenomen (p.24):

‘Stimuleren historiserend bouwen en aanwijzing monumenten (structureel € 30.000 N)

Voor het behouden en versterken van de kracht van ons cultureel en militair erfgoed zetten we in op een stimuleringsregeling die eigenaren 

stimuleert om hun pand aan te laten wijzen als monument of ver- of nieuwbouw in oude stijl te laten plaatsvinden.’ Dit moet verder uitgewerkt 

worden in een nieuwe subsidieregeling.

54 PvdA F - 21217-1 schriftelijk P18: Eenzaamheid: kunt u aangeven hoever u staat met het opzetten van een eenduidig 

plan van aanpak op eenzaamheid? En met het bekijken van de mogelijkheden om recentelijk 

alleenstaande ouderen te bezoeken om na te gaan of zij eruit komen met financiën, 

huishouden, en mentaal/sociaal welzijn? Deze zaken zijn toegezegd in antwoord op artikel 40-

vragen uit december 2019. Graag een update wat dat betreft.

In de raadswerkgroep van 10 september 2020 is de memo over eenzaamheid toegelicht. Er is afgesproken om een inventarisatie op te stellen van 

alle activiteiten die in Steenbergen plaatsvinden op het vlak van eenzaamheid. Zo kunnen we zien wat er mogelijk mist. Dit heeft vanwege Corona 

en andere prioriteiten vertraging opgelopen. Uit de GGD cijfers valt op te maken dat jongeren het meest ernstig eenzaam zijn geworden door de 

Corona maatregelen. Vanuit het Rijk worden extra Jeugdzorg middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de sociale en mentale 

gevolgen van Corona, waaronder eenzaamheid.  Er wordt op dit moment bekeken hoe deze middelen het beste ingezet kunnen worden. Hiertoe 

vindt een integrale afweging binnen het Sociaal Domein plaats. Verder is besloten om meer te gaan investeren in outreachend werken op gebied 

van eenzaamheid en armoede. Er wordt dit najaar via een projectmatige aanpak bekeken hoe dit outreachend werken vorm kan krijgen. Wellicht 

via een huisbezoekenproject. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

55 PvdA F - 21217-2 schriftelijk Algemeen: kunt u aangeven hoeveel kosten er oorspronkelijk waren begroot voor de 

organisatietransitie en hoeveel extra geld er tot nu toe benodigd is geweest (incl. deze 

perspectiefnota)? Kunt u aangeven of u nog op schema ligt tbv de oorspronkelijke planning 

(uit 2015/2016)? 

De raad heeft een reserve transitie organisatieontwikkeling  bepaald voor de periode 2020 - 2023. Zoals in eerdere toelichtingen is aangeven blijft 

de organisatie vooralsnog binnen het door de raad bepaalde budget. De raad wordt periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang op basis van 

de monitor, die laatst tijdens een informatieavond voor de raadsleden is gedeeld.

56 PvdA F - 21217-3 schriftelijk P18 Rol gemeente in subsidieland: kunt u aangeven op welke wijze u hoopt deze punten te 

verwezenlijken?

Wij starten een project om tot een subsidiebeleid te komen voor alle beleidsterreinen van de gemeentelijke organisaties. We betrekken daarin  

zowel onze rol als subsidieaanvrager als subsidievertrekker. Tevens onderzoeken we in hoeverre we administratieve lastenverlichting kunnen 

bewerkstelligen. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in de volgende raadsperiode. 


