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1. Voorwoord 
 

Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2023 – 2026 aan. Een bijzondere Perspectiefnota. Medio 

maart van dit jaar hebben de inwoners van de gemeente Steenbergen een nieuwe gemeenteraad 

gekozen. Zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar hebben wij een beleidsarme perspectiefnota 

gemaakt. Samen met het nieuwe coalitieakkoord vormt dit de opstap naar de 

programmabegroting 2023 en meerjarenramingen 2024 – 2026. 

 

Concreet betekent beleidsarm dat we ons hebben gericht op de budgettaire bijstellingen die nodig 

zijn om het huidige beleid voort te zetten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de invoering 

van nieuwe wetgeving en de autonome ontwikkelingen zoals inwoneraantallen, areaalgroei en 

indexeringen van lonen en prijzen.  

 

Ontwikkelkansen 

Naast de noodzakelijke bijstellingen zijn we in deze nota uitgebreid ingegaan op de 

ontwikkelkansen. Zowel de kansen voor de gemeente Steenbergen als geheel als voor de 

afzonderlijke kernen. De raad heeft inmiddels belangrijke besluiten genomen om de kansen 

daadwerkelijk te verzilveren. Onder andere het beleidskader Economische Kracht, het 

bekrachtigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en het onderzoek naar randwegen bieden 

hiervoor het fundament. Ook is met het vaststellen van de Perspectiefnota 2022 de lijn ingezet 

voor het gebiedsgericht werken. Iedere kern is uniek. Het is belangrijk dat we richting geven aan 

de ontwikkeling van onze kernen. Dat vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen 

organisatie, bestuur en verschillende partijen uit de samenleving.  

 

Financiën 

Wij bieden u een meerjarig sluitende perspectiefnota aan. Het saldo is als volgt: 

 2023 2024 2025 2026 

Saldo Perspectiefnota 2023-2026 7.000 1.693.000 3.036.000 785.000 

 

Risico’s 

De belangrijkste ontwikkelingen van de risico’s zijn geschetst in deze perspectiefnota. Deze houden 

onder andere verband met de huidige situatie in de wereld. Nu de coronacrisis hopelijk achter ons 

ligt, zijn we in een nieuwe crisis beland. De stijgende energieprijzen en de oorlog in de Oekraïne 

hebben geleid tot een explosieve stijging van de inflatie.  

Daarnaast blijft de onzekerheid rondom het gemeentefonds een zorg voor gemeenten. Bij het 

opstellen van deze perspectiefnota is er nog geen zicht op de meicirculaire. We hebben ons 

gebaseerd op de meest recente informatie, maar dat is “dun ijs”.  

 

Verdere proces 

De behandeling van de perspectiefnota vindt plaats op 14 juli 2022. In opmaat naar de behandeling 

wordt, mits deze beschikbaar zijn, een tweetal bouwstenen verder uitgewerkt. Dat betreft de 

financiële vertaling van het nieuwe coalitieakkoord en de effecten van de meicirculaire. Samen met 

deze perspectiefnota vormen deze documenten de opmaat naar de programmabegroting 2023.  

Op 16 juni 2022 staat het technisch beraad gepland.  

 

Wij wensen u veel succes toe met de beraadslagingen.  

 

 

Het college van burgermeester en wethouders  
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2. Opbouw van deze perspectiefnota 
 

Financieel 

Alle financiële informatie hebben wij gebundeld in hoofdstuk 3. Daarin is een totaalbeeld gegeven 

van alle mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. De informatie is als volgt 

opgebouwd: 

 bepalen van het financieel vertrekpunt;  

 de technische uitgangspunten (de parameters die we gebruiken voor het opstellen van de 

begroting); 

 het financieel beeld na verwerking van alle voorstellen; 

 de reservepositie; 

 de financiële risico’s. 

Bij de voorstellen voor budgetaanpassing wordt ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen en 

aanpassingen. Zoals aangegeven in het voorwoord is dit een beleidsarme perspectiefnota. Er zijn 

dan ook geen voorstellen voor nieuw beleid. De noodzakelijke aanpassingen kunnen worden 

gezien als bijstellingen in het bestaand beleid gericht op de realisatie van het  raadsprogramma 

Aan de Slag! 

 

In Bijlage 1 zijn de overzichten met vervangingsinvesteringen opgenomen. 

 

Beleidsinhoudelijk 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ontwikkelkansen voor Steenbergen als geheel. In hoofdstuk 

5 wordt dit verder uitgewerkt voor de verschillende kernen. Vanuit de hoofdstukken 4 en 5 wordt 

in hoofdstuk 6 is aangegeven wat de effecten zijn van de ontwikkelkansen betekenen voor de 

stelpost ambities uit de samenleving.  

 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de stand van zaken van de belangrijkste thema’s in de reguliere 

begrotingsprogramma’s. De maatschappelijke effecten zoals opgenomen in de begroting zijn het 

vertrekpunt. Aangegeven is waar we voor gaan, wat we ervoor gaan doen (op hoofdlijnen) en wat 

de noodzakelijke financiële bijstellingen zijn. Op weg naar de begroting wordt de informatie verder 

concreet gemaakt. In het programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid is, in navolging van 

het amendement van 4 maart 2021 een aparte paragraaf opgenomen over het Gemeentelijk 

Verkeers- en vervoersplan (GVVP).  

 

In bijlage 2 zijn de openstaande moties opgenomen, waarbij is aangegeven hoe het staat met de 

opvolging ervan.  

 

In bijlage 3 is – zoals toegezegd aan de raad - het overzicht opgenomen van de GVVP planning voor 

2023.  

 

In bijlage 4 is – zoals toegezegd aan de raad - het overzicht opgenomen van de analyse van 

verkeersmeldingen.  
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3. Financieel Beeld 
In dit hoofdstuk starten we met het financiële vertrekpunt. Vervolgens beschrijven we de 

technische uitgangspunten die zijn gehanteerd. Daarna voegen wij de voorstellen van deze nota 

toe aan het vertrekpunt. We eindigen met de impact van de voorstellen op de reservepositie.  

In de financiële overzichten zijn verwijzingen naar de toelichtingen opgenomen die na de 

betreffende tabel zijn weergegeven. 

 

3.1. Vertrekpunt 
Het vertrekpunt voor deze perspectiefnota 2023 wordt bepaald door de stand van de begroting 

2022-2025, aangevuld met de verwerking van de decembercirculaire 2021, verwerking van de 

effecten op de BUIG en de uitkeringen, de correcties op jeugdzorg, de besluitvorming van college 

of raad, de bijstellingen als gevolg van autonome en wettelijke ontwikkelingen en eventuele 

correcties. De ontwikkelingen zijn verwerkt “voor de streep”. Deze ontwikkelingen zijn nodig om de 

bestaande bedrijfsvoering en dienstverlening op het gekozen kwaliteitsniveau te kunnen 

continueren en garanderen. 

 

  2023 2024 2025 2026 

1. Stand begroting 2022 642.000 951.000 1.461.000 1.461.000 

2. Verwerking decembercirculaire 2021 779.000 770.000 775.000 781.000 

3.a Effecten macrobudget en corona op BUIG -579.000 -519.000 -495.000 -423.000 

3.b Effecten macrobudget en corona op uitkeringen 150.000 150.000 150.000 150.000 

4. Effecten correctie jaarschijf 2026 Jeugd 75% 

gemeentefonds 

- - - -267.000 

5. Effecten maartbrief (doorrekening 

regeerakkoord Rutte) 

622.000 1.606.000 2.024.000 -38.000 

6. Effecten herverdeling gemeentefonds 188.000 564.000 940.000 940.000 

 Aangepaste stand meerjarenbegroting 1.802.000 3.522.000 4.855.000 2.604.000 

      

7. Reeds genomen besluiten College / Raad -542.000 -532.000 -532.000 -532.000 

      

 Bijstellingen wettelijk/autonoom     

8. Ontwikkelingen wet- en regelgeving -117.000 -127.000 -137.000 -137.000 

      

9.a Loonontwikkeling (CAO) - - - - 

9.b Prijsontwikkeling eigen organisatie - - - - 

9.c Aanpassing bijdragen verbonden partijen -363.000 -394.000 -376.000 -409.000 

9.d Indexering OZB 215.000 215.000 215.000 215.000 

9.e Stelpost loon- en prijsontwikkelingen -519.000 -593.000 -614.000 -581.000 

  -784.000 -899.000 -912.000 -912.000 

      

 Vertrekpunt voor Perspectiefnota 2023: 476.000 2.091.000 3.411.000 1.160.000 

 

De toelichtingen zijn hierna weergegeven. 

 

1. Dit is het eindsaldo van de jaarschijven 2023 tot en met 2025 uit de meerjarenbegroting 2022-

2025, vastgesteld in november 2021. Jaarschijf 2026 is hieraan toegevoegd.  
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2. Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 valt de decembercirculaire 2021 voordeliger uit. 

 

De volgende mutaties zijn het gevolg: 

 

Mutatie decembercirculaire ten opzichte van de septembercirculaire 2021  

 Omschrijving 2023 2024 2025 2026 

Hoeveelheidsverschillen; aanpassingen op het 

aantal leerlingen voorgezet onderwijs 

-184.000 -195.000 -197.000 -199.000 

Versterking dienstverlening gemeenten: 

parlementaire ondervragingscommissie 

kinderopvangtoeslag (POK) *1  

88.000 85.000 88.000 94.000 

Salarislasten zorgdomein *2 108.000 108.000 108.000 110.000 

Inflatiecorrectie verspringing basisjaar *3 767.000 772.000 776.000 776.000 

Totaal verwerking decembercirculaire  779.000 770.000 775.000 781.000 

  

*1 De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig 

zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken 

van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. 

 

*2 Vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar voor gemeenten om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal 

domein mogelijk te kunnen maken.  

- € 80 miljoen landt in de algemene uitkering, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo.  

- In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd 

Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen.  

 

*3 Verder is er vanaf 2023 een positief effect in verband met de prijs- en loonindexaties. Dit voordeel zal mogelijk 

wegvallen tegen de hoger op te nemen kosten in de budgetten vanaf 2023. 

 

3. a. Effecten macrobudget en corona op BUIG 

- Ontwikkeling macrobudget 2021: voorlopig € 6.845,2 miljoen en definitief € 6.385,3 

miljoen. Dit is een daling van 6,71% 

- Het macrobudget stijgt van 2021 op 2022 met € 61,4 miljoen (+ 1,0%) van € 6.385,3 miljoen 

tot € 6.446,7 miljoen. Bij het macrobudget wordt vanaf 2022 een onderscheid gemaakt 

tussen het budget bijstandsuitkeringen en het budget voor het verstrekken van de 

loonkostensubsidies (LKS). Het voorlopige budget bijstandsuitkeringen 2022 bedraagt 

€ 6.121,8 miljoen en het voorlopig budget 2022 LKS bedraagt € 324,8 miljoen. 

- Het voorlopige macrobudget 2022 is gebaseerd op de realisaties in 2021, aangevuld met 

een voorspelling van de beleidseffecten en conjuncturele effecten. In september 2021 zijn 

de realisaties 2021 uiteraard nog niet bekend. Het voorlopig macrobudget 2022 is daarom 

gebaseerd op een raming van de realisaties 2021. Eind september bedraagt de raming voor 

2021 367.033 uitkeringen. Deze raming wordt bij de publicatie van het nader voorlopige 

macrobudget in mei 2022, respectievelijk van het definitieve macrobudget in september 

2022, vervangen door de dan bekende feitelijke realisaties. 
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Mutatie Buig periode 2023-2026  

 Omschrijving 2023 2024 2025 2026 

Buigberekening (gebaseerd op het 

voorlopig macrobudget) 

5.313.000 5.519.000 5.680.000 5.789.000 

Buig (meerjarenbegroting 2022 

gemeente Steenbergen) 

5.892.000 6.038.000 6.175.000 6.212.000 

Mutatie  -579.000 -519.000 -495.000 -423.000 

 

3. b. Effecten macrobudget en corona op uitkeringen 

De belangrijkste redenen voor de daling in het macrobudget over het jaar 2021 en verder is de 

neerwaartse bijstelling van de werkloosheidsramingen van het CPB vanwege de meevallende 

werkloosheidscijfers in de coronacrisis. Dit resulteert dan ook in een verwachte bijstelling van  

structureel € 150.000 over de uitkeringen in de periode 2023-2026. 

 

4. Effecten correctie jaarschijf 2026 Jeugd 75% gemeentefonds  

De gemeente Steenbergen heeft bij de meerjarenbegroting 2022 gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om een stelpost op te nemen in de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 voor 

de middelen jeugdzorg. De bedragen komen voort uit de arbitrage uitspraak van de Commissie 

van Wijzen. Hiervoor geldt een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van 

de verdeling zouden krijgen.  

 

De stelpost is geen budgettaire garantie. Besluitvorming over een structurele oplossing in 

termen van benodigd budget en aanpassingen in het stelsel voor uitvoering van de Jeugdwet 

vanaf 2022 heeft nog geen volledige opvolging gekregen in het coalitieakkoord. In het 

coalitieakkoord wordt er op een aantal punten afgeweken (onder andere de hoogte) van de 

afspraken van de Commissie van Wijzen, waardoor de compensatie op langere termijn lager 

is. Dat betekent concreet dat in de jaarschijf 2026 een correctie meegenomen moet worden. 

 

5. Effecten maartbrief 2022 (regeerakkoord Rutte IV) 

Zoals bekend is de meicirculaire gekoppeld aan de Voorjaarsnota van de rijksoverheid. De 

Voorjaarsnota geeft de mutaties weer ten opzichte van de Miljoenennota, zoals die verwerkt is 

in de septembercirculaire. 

 

De Maartbrief 2022 bevat informatie over het financiële effect, voor wat betreft het accres en 

de opschalingskorting conform het regeerakkoord en de invoering van het nieuwe 

verdeelmodel per 1 januari 2023.  Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor de 

gemeentes de oploop van de opschalingskorting te schrappen.  

Deze brief heeft niet de status van een circulaire. Er worden geen maatstafgewichten en 

uitkeringsfactoren aangepast. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal, zoals gebruikelijk, een 

actualisatie van het accres plaatsvinden. Vervolgens worden de gemeenten hierover 

geïnformeerd in de meicirculaire 2022.  

Met de vooraankondiging van een maartbrief gemeentefonds van het ministerie van BZK op 1 

maart jl. hadden we op meer informatie gehoopt. In deze vooraankondiging wordt expliciet 

beschreven dat het voor de gemeenten in verband met de begrotingsvoorbereiding van belang 

is om zicht te krijgen op het financieel meerjarenperspectief. Vooral het uitblijven van 

informatie over het ravijnjaar 2026 brengt mogelijk de nieuwe gemeenteraden in de 

problemen bij het opstellen van hun meerjarig kader.  
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Voor de gemeente Steenbergen zijn de cijfers, aan de hand van de informatie van Pauw, 

doorgerekend en geeft in onderstaande tabel het volgende effect aan: 

  

Effect maartbrief 2022 Jaarschijven gemeente Steenbergen 

  2023 2024 2025 2026 

Geactualiseerde accresstanden 2023-2026 90.000  899.000  1.149.000  -38.000  

Schrappen oploop opschalingskorting  519.000  694.000  875.000  -  

Effect inkomensafhankelijke bijdrage 

huishoudelijke hulp 

13.000 13.000 - - 

TOTAAL Effect maartbrief Rijk 2022 622.000  1.606.000  2.024.000  -38.000  

 

In de meicirculaire 2022 worden deze cijfers definitief. Deze kunnen dus nog afwijken van de 

voorspellingen van Pauw. 

 

6. Effecten herverdeling gemeentefonds 

De fondsbeheerders hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe 

verdeelmodel over te gaan. Aanleiding voor de fondsbeheerders is het feit dat iedereen het er 

over eens is dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het huidige. In het 

huidige model sluiten de uitgaven van gemeenten niet meer aan bij de verdeling van de 

middelen in met name het sociaal domein.  

De fondsbeheerders onderstrepen in de Maartbrief dat het model geen eindstation is, continu 

onderhoud zal vragen en willen nadere invulling en uitvoering geven aan de 

onderzoeksagenda zoals door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is voorgesteld. 

 

Voor de gemeente Steenbergen is het herverdeelvoordeel per inwoner berekend op € 45,94. 

Afgesproken is dat het ingroeipad voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op maximaal € 7,50 

per inwoner wordt gezet. Ook wordt het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt 

het maximaal voor- of nadelig herverdeeleffect voor een gemeente hierdoor € 37,50 per 

inwoner.  

 

Voor de gemeente Steenbergen zijn de cijfers, aan de hand van de informatie van Pauw, 

doorgerekend aan de hand van het nieuwe ingroeipad en geeft in onderstaande tabel het 

volgende effect aan: 

 

Effecten herverdeling gemeentefonds  Jaarschijven gemeente Steenbergen 

  2023 2024 2025 2026 

Herverdeling gemeentefonds per 1-1-2023 188.000  564.000  940.000  940.000  

Per inwoner 7,50 22,50 37,50 37,50 
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7. Hieronder het overzicht van genomen financiële besluiten door college of raad tot 1 juni 2022. 

 

Onderwerpen Besluit Jaarschijven  

   2023 2024 2025 2026 

Cao Gemeenten 2021-2022 *1 College -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 

Verhoging Tarieven Jeugd 2022 *2 College -237.000 -237.000 -237.000 -237.000 

Studie randweg Steenbergen-West (GVVP) *3 Raad -10.000 - - - 

Aanwijzing accountant 2022-2026 *4 Raad -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 

Economische kracht; uitvoeringprogramma *5 Raad -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 

Economische kracht; marketing*6 College -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 

Totaal besluiten College/Raad  -542.000 -532.000 -532.000 -532.000 

 

*1 De cao Gemeenten 2021 – 2022 zijn definitief. Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 

procent omhoog gaan en per 1 april 2022 nog een keer omhoog, met 2,4 procent. In de perspectiefnota 2022 

(verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025) is rekening gehouden met een structurele stelpost CAO-

ontwikkelingen vanaf 2022 van € 134.000. Deze loonontwikkeling was nog niet ingezet en is als structurele 

dekking meegenomen voor de extra loonkosten vanaf 2022. Het structureel tekort van € 121.000 (€ 255.000 - 

€ 134.000) wordt meegenomen in deze perspectiefnota. 

 

*2 Het effect van de tariefsverhoging vanaf 2022 op de totale kosten Jeugdzorg voor de gemeente Steenbergen 

is structureel € 237.000. Het betreft de verhoging van de tarieven Jeugd van de laagcomplex arrangementen 

met 2,53%, de verhoging van de tarieven Jeugd van de hoogcomplex arrangementen A t/m E met 2,53% plus 

€ 1.500,- per maand voor hoogcomplex D en E, de verhoging van de tarieven Jeugd van de arrangementen 

Pleegzorg en Woonzorg met 12,53%. 

 

*3 Dit betreft het Raadsbesluit (RD2100265) voor inhuur tijdelijke medewerker in 2023 voor € 10.000 voor de 

studie randweg Steenbergen- West. 

 

*4 Op 30 september 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschrijvend document voor de 

aanbesteding van de accountantscontrole voor de gemeentes Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en 

voor de ISD. De gezamenlijke aanbesteding heeft geleid tot het aangaan van een overeenkomst voor de 

accountantscontrole. In het raadsbesluit (RD2200026) is besloten dat Baker Tilly (Netherlands) N.V. voor de 

periode van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2026 aan te wijzen als openbare accountant en dat de meerkosten gedekt 

worden uit de lopende meerjarenbegroting.  

 

*5 De financiële middelen voor het verwezenlijken van de doelen van het uitvoeringsprogramma Economische 

Kracht zijn al vastgesteld in het beleidskader Economische Kracht. 

 

*6 Vanuit het college en de gemeenteraad bestaat al langer de wens om de gemeente Steenbergen beter op de 

kaart te zetten. Vooral op het gebied van economie liggen er veel kansen en kunnen we ons echt 

onderscheiden. Dit is dan ook de reden waarom ervoor is gekozen om marketing te koppelen aan het 

beleidskader Economische Kracht. In het aparte ‘uitvoeringsprogramma marketing’ wordt dieper ingegaan op 

wat er nodig is om het goud dat Steenbergen in handen heeft ook daadwerkelijk te verzilveren. De extra 

benodigde middelen om het marketingplan structureel uit te voeren zullen in de begroting worden opgenomen 

en betreffen de jaarlijkse capaciteit van een medewerker marketing. 
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8. Ontwikkelingen wet- en regelgeving 

 

Invoering Wet open overheid 

Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) 

aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid 

transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers 

zowel de actieve als de reactieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, 

verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de 

informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te 

verbeteren. De Woo verplicht overheden zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium 

actief openbaar te maken en te publiceren op internet. De openbaarmaking moet 

geanonimiseerd gebeuren. De implementatie van de Woo raakt de gehele organisatie. De 

huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van 

de Woo per 1 mei 2022. 

 

Met de meicirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de 

begroting 2022 was er nog geen kostenafweging gemaakt waardoor deze middelen in het 

begrotingsresultaat zitten. Voor de implementatie en de uitvoering zijn deze middelen 

noodzakelijk. Deze gelden zullen bij de tussenrapportage 2022 uit het begrotingsresultaat 

gehaald worden en beschikbaar gesteld worden. 

Op basis van de huidige informatie (de fasering van de invoering van de actieve 

openbaarmaking staat nog niet vast) komen wij tot de volgende raming voor 2023 – 2026 

uitgaande dat aan de minimale wettelijke vereisten wordt voldaan: 

 

Invoering Wet open overheid Jaarschijven  

  2023 2024 2025 2026 

Invoeringskosten Wet open overheid (wet WOO) -72.000 -82.000 -82.000 -82.000 

Contactfunctionaris en evt publicist (wet WOO) -45.000 -45.000 -55.000 -55.000 

Totaal -117.000 -127.000 -137.000 -137.000 

 

9. a. CAO – personeelslasten 

Op dit moment is er geen informatie waaraan een percentage loonstijging kan worden 

ontleend. Voor de wijze waarop omgegaan wordt met de indexering voor lonen wordt 

verwezen naar de paragraaf 3.5.  

 

9. b. Prijsontwikkeling  

Voor de prijsontwikkeling is het uitgangspunt gehanteerd: wat bekend is en zeker, wordt 

verwerkt als noodzakelijke bijstelling. Wat nog niet zeker is, maar wel wordt verwacht dat er 

een prijsstijging aankomt, wordt beschouwd als risico en dus niet verwerkt in de begroting. 

 

Met het oog op het hoge inflatiepercentage is de compensatie voor lonen en prijzen uit de 

decembercirculaire volledig geoormerkt voor loon- en prijsstijgingen die bij de begroting 

worden verwacht.  De noodzakelijke bijstellingen voor prijzen die we nu in deze nota 

aanbrengen, worden in mindering gebracht op dit bedrag.  Een rondje langs de andere 

gemeenten in de regio heeft uitgewezen dat de meeste gemeenten ook deze lijn hanteren. 
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9. c. Verbonden Partijen 

 

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 30 juni 2022 worden alle verbonden partijen 

behandeld. De besturen van de verbonden partijen moeten voor 1 augustus besluiten over de 

ontwerpbegrotingen 2023. Zij dienen rekening te houden met de ingediende zienswijzen. De 

besturen dienen de gemeenteraden te informeren op welke wijze zij omgaan met de 

zienswijze. Bij de begroting 2023 van gemeente Steenbergen zal in de paragraaf Verbonden 

Partijen worden aangegeven wat gedaan is met eventuele zienswijzen.  

 

In navolgende tabel zijn de aanpassingen van de bijdrage voor de gemeente Steenbergen per 

verbonden partij weergegeven. 
 

Verbonden partijen Aanpassingen bijdragen 

  2023 2024 2025 2026 

Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VRMWB) -64.000 -77.000 -84.000 -128.000 

Werkvoorzieningsschap West Noord Brabant (WVS) -109.000 -79.000 -54.000 -1.000 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West Brabant (GGD) -39.000 -43.000 -37.000 -46.000 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West (RAV) - - - - 

Regio West Brabant (RWB) -43.000 -81.000 -84.000 -97.000 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) -16.000 -21.000 -22.000 -35.000 

West Brabants Archief (WBA) -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 

Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) - - - 1.000 

Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) -86.000 -87.000 -89.000 -95.000 

Totaal, nadeel bijdragen verbonden partijen -363.000 -394.000 -376.000 -409.000 

 

9. d. indexering van OZB 

Voor de indexering van de OZB wordt aangesloten bij het coalitieakkoord “aan de Slag!” van 

2019. Dat betekent dat de OZB stijgt met het inflatiepercentage. Het Centraal Planbureau 

verwacht voor 2022 een inflatie van 5,22%. Deze vlakt in 2023 weer wat af. Voor 2023 wordt 

een inflatiepercentage gehanteerd van 4,2%. Het percentage is in lijn met de buurgemeenten. 

Het ligt regionaal tussen de 4% en 5% 

 

9. e. stelpost loon- en prijsontwikkelingen  

 

Deze stelpost is bedoeld om de toekomstige loon- en prijsstijgingen op te vangen. Bij het 

opstellen van deze perspectiefnota zijn deze nog niet bekend. 

 

3.2. Stelpost ambities uit de samenleving 
De raad heeft in het verleden een structurele stelpost ‘Ambities uit de samenleving’ in de 

begrotingssaldo opgenomen die benut kan worden voor de gebiedsontwikkeling van de 

gemeente Steenbergen. In onderstaande tabel is de laatste stand opgenomen. 

  

 

Stelpost: Ambities uit de samenleving 2023 2024 2025 2026 Raadstuk

Beginsaldo 382.000€     707.000€    707.000€    707.000€    

Claim: Fort Henricus; opwaarderen van de 

openbare ruimte
-14.250€      -14.250€     -14.250€     -14.250€     Raadsvoorstel Fort Henricus

Claim: financieringskosten geldlening 25 

miljoen
-57.427€      -198.650€  -328.800€  -321.950€  Raadsvoorstel WVG

Nieuw Saldo na claims 310.323€     494.100€    363.950€    370.800€    
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3.3. Technische uitgangspunten 

Met de perspectiefnota leggen we de raad de kaders voor waarmee het college bij het opstellen 

van de begroting rekening moet houden. Belangrijk daarbij zijn de uitgangspunten voor de 

begroting om deze toekomstbestendig te houden. 

 

 Aantal inwoners: 24.363 (stand 1-1-2022): in de jaren 2023 (24.723), 2024 (25.003), 2025 

(25.0283) en 2026 (25.463) 

 Aantal woningen: 10.575 (stand 1-1-2022): in de jaren 2023 (10.775), 2024 (10.875), 2025 

(10.975) en 2026 (11.075) 

 De perspectiefnota is gebaseerd op de decembercirculaire, aangevuld met de maartbrief 2022 

 Lonen en sociale lasten: nog niet bekend 

 Prijzen goederen en diensten:  nog niet bekend 

 Huren, pachten, entreekaartjes e.d. 4,2% 

 OZB: 4,2% 

 Overige belastingen: 4,2% 

 Rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges: 100% kostendekkendheid. 

3.4.  Financieel beeld na verwerking voorstellen 

Hieronder het overzicht waarin alle voorstellen uit deze nota zijn verwerkt. De specificaties treft u 

aan bij de programma’s in hoofdstuk 7. 

 

 2023 2024 2025 2026 

Vertrekpunt voor PPN 2023 476.000 2.091.000 3.411.000 1.160.000 

     

Bijstelling bestaand beleid programma 1 (hoofdstuk 7.1) -50.000 - - - 

Bijstelling bestaand beleid programma 2 (hoofdstuk 7.2) - - - - 

Bijstelling bestaand beleid programma 3 (hoofdstuk 7.3) -75.000 -65.000 -65.000 -65.000 

Bijstelling bestaand beleid programma 4 (hoofdstuk 7.4) - - - - 

Bijstelling bestaand beleid programma 5 (hoofdstuk 7.5) -344.000 -333.000 -310.000 -310.000 

Totaal voor noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid -469.000 -398.000 -375.000 -375.000 

     

Saldo Perspectiefnota 2023 7.000 1.693.000 3.036.000 785.000 
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3.5. Reserves  
Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves. Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi 

van de jaarstukken 2021 en geeft een doorkijk voor de komende jaren. In deze doorkijk zijn, naast 

alle bestaande claims uit de meerjarenbegroting 2022-2025, ook de aanvullende claims uit 2022 

van de vastgestelde raadvoorstellen, de overheveling van incidentele budgetten van 2021 naar 

2022 en het jaarrekeningresultaat van de nog niet vastgestelde jaarrekening 2021 meegenomen. 

 

 

 

3.6. Risico’s 
Nasleep en opleving coronacrisis 

De samenleving is weer open, de coronamaatregelen zijn afgeschaald. We hopen allemaal dat dit 

zo blijft, maar het is onzeker. De nasleep van de maatregelen in termen van (psychische) 

gezondheid, armoede, eenzaamheid en dergelijke tekent zich voor verschillende groepen af in de 

maatschappij. Wat de financiële effecten daarvan (meer beroep op regelingen e.d.) voor onze 

gemeente zijn, is niet in te schatten. Vooralsnog houden we het steunfonds (saldo 31-12-2021 

€ 477.000) in tact. Bij een onverhoopte opleving van het virus kan dit fonds weer snel worden 

ingezet waar nodig.   

 

Inflatie stijgt tot grote hoogte 

Van de coronacrisis is de wereld beland in de volgende crisis. Sinds eind februari 2022 is 

Oekraïne in oorlog met Rusland. Dit heeft geleid tot een verdere verhoging van de – op dat 

moment al hoge – energieprijzen. Ook de prijzen van dagelijkse boodschappen rijzen de pan uit. 

Het Centraal Planbureau verwacht een inflatie van 5,22% voor 2022. Verwacht wordt dat dit 

percentage weer wat afvlakt in 2023.  

Met een dergelijk inflatiepercentage staat ook de gemeentelijke begroting onder druk. Wij zien 

daarbij een toename van het (financieel risico) op de volgende terreinen: 

1. Het uitgangspunt is dat loon- en prijsontwikkeling wordt gecompenseerd in de algemene 

uitkering van het gemeentefonds. Dat is echter een uitgangspunt wat macro gezien over 

heel Nederland geldt, maar op niveau van de individuele gemeente kan dit sterk afwijken. 

Daarnaast kan het werkelijke percentage sterk afwijken van het algemene inflatiecijfer. 

Als voorbeeld wordt het wegonderhoud en wegaanleg genoemd. Een percentage van 

20% stijging is niet uitzonderlijk. Het achter de hand houden van de volledige 

compensatie vanuit de decembercirculaire, aangevuld met de indexering op de OZB is 

Doorkijk Reserves * € 1.000

31-12 

2021

Mutatie 

2022

31-12 

2022

Mutatie 

2023

31-12 

2023

Mutatie 

2024

31-12 

2024

Mutatie 

2025

31-12 

2025

1. Algemene reserve 8.896 48 8.944 0 8.944 0 8.944 0 8.944

Waarvan:

Risicoreserve 2.387 0 2.387 0 2.387 0 2.387 0 2.387

Decentralisatie sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onderzoeksbudget raad 3 7 10 0 10 0 10 0 10

COVID-19 (noodfonds) 459 0 459 0 459 0 459 0 459

Vrije ruimte 6.047 41 6.088 0 6.088 0 6.088 0 6.088

2. Reserve Transitie Organisatie 855 -594 261 -70 191 0 191 0 191

3. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Reserve Economische ontwikkeling 2.278 0 2.278 0 2.278 0 2.278 0 2.278

5. Reserve Beheer openbare ruimte 7.238 -350 6.888 -358 6.530 -358 6.172 -358 5.814

6. Bestemmingsreserve overig 11.657 -604 11.053 -517 10.536 -740 9.796 -725 9.071

Totaal 30.924 -1.500 29.424 -945 28.479 -1.098 27.381 -1.083 26.298
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een maatregel om het risico te dempen. Er blijft echter een risico dat deze compensatie 

niet toereikend is.   

2. De prijsstijgingen gaan gepaard met verlies van koopkracht voor iedereen in Nederland. 

Dit koopkrachtverlies kan leiden tot een groter beroep op regelingen in het kader van 

(bijzondere) bijstand, armoede en dergelijke. Met deze opwaartse druk wordt nog geen 

rekening gehouden n de budgetten.  

3. Door de sterk gestegen grondstofkosten van het afgelopen jaar komen er signalen 

binnen dat projectontwikkelaars voorlopig niet starten met de bouw van woningen zelfs 

als de gehele vergunningsprocedure al rond is. De ondernemers stellen de bouw uit 

omdat er geen winst meer te behalen valt op een woningbouwproject. Daarnaast horen 

we van ontwikkelaars die recent wel bouwplannen hebben opgeleverd dat ze vanwege de 

gestegen grondstofkosten verlies hebben geleden op een project. De economische 

ontwikkelingen maken het lastig om de doelstelling van een hogere bouwproductie te 

bewerkstelligen. 

 

Algemene uitkering 

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste dekkingsbron voor de gemeentelijke 

uitgaven. Via circulaires worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de uitkering. Deze 

perspectiefnota is opgesteld aan de hand van de decembercirculaire van 2021, aangevuld met de 

informatie uit de maartbrief. De meicirculaire - de belangrijkste circulaire voor gemeenten -  is niet 

tijdig beschikbaar om mee te nemen in deze perspectiefnota. Via raadsmededeling wordt de raad 

nader geïnformeerd over de effecten van deze circulaire. De jaarlijkse fluctuaties in de algemene 

uitkering, ingegeven door het rijksbeleid, blijven een risico voor gemeenten.  

 

Nieuwe Rijksbezuinigingen 

De financiën op Rijksniveau staan onder druk. Defensie-uitgaven worden verhoogd en er zijn 

miljarden nodig voor het compenseren van de spaartaks. De ronde van Rutte en Kaag zal leiden 

tot ombuigingen die mogelijk leiden tot druk op de gemeentebegrotingen. De effecten kunnen 

momenteel niet worden ingeschat, maar kunnen een risico vormen onze gemeentelijke begroting.  

 

Toekomstige investeringen 

De gemeente Steenbergen heeft ambities. De leefbaarheid in de kernen staat hierin centraal. Er is 

onder andere beleid vastgesteld op het terrein van economie en er wordt onderzoek gedaan naar 

de aanleg van randwegen.  Verder is er beleid in de maak voor het maatschappelijk vastgoed en 

voor onderwijshuisvesting wordt een integraal huisvestingspan (IHP) opgesteld. Voor alle kernen 

worden ontwikkelplannen gemaakt, waarin thema’s worden meegenomen als wonen, 

maatschappelijke (zorg)voorzieningen  verkeer, duurzaamheid en dergelijke. In de begroting is niet 

of slecht gedeeltelijk (onderwijs) rekening gehouden met de lasten die voortvloeien uit deze 

investeringen.  

 

Arbeidsmarkt 

Door de krapte op de arbeidsmarkt blijven diverse relevante functies moeilijk in te vullen. Hiermee 

komt de continuïteit van werkprocessen en de kwaliteit van de resultaten onder druk. Geplande 

projecten lopen mede hierdoor vertraging op of moeten worden uitgesteld. Dat is in de 

jaarstukken 2021 al terug te zien in de stand van de investeringskredieten.  

Hierdoor is het risico aanwezig dat doelen niet of niet tijdig behaald worden. Door Steenbergen 

goed op de kaart te zetten met aantrekkelijke projecten en goed werkgeverschap wordt getracht 

de balans te bewaren tussen de ambities en de capaciteit. In het programma Bestuur en 

Dienstverlening wordt hier verder op ingegaan.   
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4. Ontwikkelkansen voor Steenbergen als gemeente 

Het afgelopen jaar zijn verschillende besluiten genomen die allemaal hun basis hebben in het 

vergroten van de ontwikkelkansen voor Steenbergen. In willekeurige volgorde betreffen dit onder 

andere de besluiten: 

 Vaststelling van het beleidskader Economische Kracht en het uitvoeringsprogramma 

daarvan 

 Het besluit om te komen tot het vestigen van Wvg op een groot aantal percelen in het 

zuidwesten van Steenbergen 

 Het besluit om de te komen tot een nieuw en verbeterde koop- en 

samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het A4 – hotel 

 Het besluit om nader onderzoek te doen naar een rondweg in de kern stad Steenbergen 

 Het besluit om samen met de Brabantse Wal gemeenten een strategisch bedrijfsterrein te 

ontwikkelen. 

Deze besluiten zijn genomen om de ontwikkelkansen te vergroten van de gemeente Steenbergen 

maar kunnen niet los worden gezien van de regionale ontwikkelingen. De belangrijkste 

ontwikkeling op regionaal niveau is de toekenning van de status van “Stedelijke Regio”, aan wat in 

de volksmond inmiddels heet West-Brabant West. Hiermee is West-Brabant West de 23e 

Nederlandse stedelijke regio, en de vierde stedelijke regio in de provincie Noord-Brabant.  

 

Ontwikkelkansen in een sterke samenleving 

Fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen kunnen alleen goed geborgd worden als dit samen met onze 

inwoners gebeurd. In Steenbergen is de samenleving veerkrachtig, gezond en in staat om mee te 

doen. Door de grote verbondenheid en verscheidenheid in de gemeenschappen en kernen 

ontstaat er een klimaat waarin ontwikkelkansen vergoot worden. Door onze inzet op de fysiek-

ruimtelijke ontwikkelingen in balans te houden met onze inspanningen op het welbevinden en de 

gezondheid van onze inwoners én aandacht te houden voor ons maatschappelijk vastgoed dragen 

we er zorg voor dat de leefbaarheid in de kernen voorop staat en blijft staan. 

 

4.1. Stedelijke Regio West-Brabant West 
De stedelijke Regio West-Brabant West (hierna afgekort tot SRWBW) is een samenwerking tussen 

de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en 

Woensdrecht 

In de plannen van het Rijk staan de stedelijke regio’s en de ontwikkeling daarvan centraal Dit om 

een aantal knelpunten tegelijkertijd aan te pakken op een geregisseerde manier. Deze knelpunten 

zijn: 

1. Woningentekort 

2. Klimaatadaptatie 

3. Mobiliteit 

4. Leefbaarheid 

Elke stedelijke regio wordt door het Rijk uitgedaagd een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie op 

te stellen waarin genoemde knelpunten zijn uitgewerkt. Het proces om te komen tot een door de 

zeven gemeenten gezamenlijk gedragen verstedelijkingsstrategie voor WBW is op dit moment in 

volle gang. Daardoor is de exacte uitkomst op het moment van schrijven ook nog niet te 

voorspellen. Wel is het een feit dat de “verstedelijkingsstrategie” kansen biedt  voor de gemeente 

Steenbergen.  
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De verstedelijkingsstrategie gaat vooraf  aan de Regionale Investeringsagenda, meestal gewoon 

RIA genoemd. Dat maakt het geheel best complex, omdat het een zoveel met het ander te maken 

heeft. Het Rijk stuurt  namelijk op de positionering, identiteit en de strategie van de stedelijke regio 

en de provincie maakt vervolgens met de Regio afspraken over onder andere de “aantallen” op 

stedelijk niveau.  Gedurende het proces zijn deze twee grootheden niet los van elkaar te zien en 

vraagt van alle partijen een goede afstemming. Ten slotte dient niet onvermeld te blijven dat het 

Rijk de regio beloond naar de kwaliteit van de stedelijke strategie. Lees: geld beschikbaar stelt om 

de in de stedelijke strategie vastgestelde doelstellingen te realiseren. Aangezien de uitkomst van 

de stedelijke strategie op dit moment nog niet duidelijk is, is dus ook niet te voorspellen welke 

afspraken kunnen worden gemaakt met de provincie. Het betreft dan onder andere aantallen over: 

 Aantallen woningen en waar 

 Aantallen TJ (terra-joules) energiebesparing en waar 

 Hoe vorm te geven aan klimaatadaptatie 

 Hoe vorm te geven aan natuur en water 

 Hoe vorm te geven aan leefbaarheid 

 Waar en hoe de mobiliteit van mens en verkeer te versterken 

 Welke aanvullende voorzieningen (zowel sociaal als cultureel) komen waar en hoeveel 

De onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van de verstedelijkingsstrategie maakt ook dat de 

impact op de gemeentelijke financiën voor de gemeente Steenbergen moeilijk tot bijna onmogelijk 

te voorspellen is. Wel kan worden vastgesteld dat de verstedelijkingsstrategie een impact zal 

hebben op de financiën van de gemeente Steenbergen. 

In de volgende paragrafen wordt deze impact en de gevolgen van deze verstedelijkingsstrategie zo 

goed mogelijk beschreven. Allereerst op basis van de reeds genomen besluiten om vervolgens af 

te sluiten met een kort overzicht van kansen en bedreigingen. 

 

4.2. Wet voorkeursrecht gemeenten 
Onlangs heeft de gemeente Steenbergen het besluit om Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te 

vestigen op ongeveer 65 hectare gronden bekrachtigd. Met dit besluit is ongeveer 25 miljoen euro 

gemoeid en zullen in de komende 10 jaar worden gebruikt om de met Wvg bezwaarde gronden 

aan te kopen. Door het vestigen van Wvg, worden voor de gemeente Steenbergen een aantal 

ontwikkelingen mogelijk gemaakt: 

1. De realisatie van een op onze topsectoren in de regio gericht strategisch bedrijventerrein.  

2. De realisatie van een bedrijventerrein, specifiek gericht op het midden- en kleinbedrijf 

gericht op de gemeente Steenbergen (lokaal vraaggericht) 

3. De ontwikkeling en verbetering van infrastructuur, in de volksmond “de rondweg” 

genoemd (maar de verbetering betreft ook: fietsers, lokaal verkeer, wandelaars en 

openbaar vervoer) 

4. De ontwikkeling van woningen in het gebied. 

5. De ontwikkeling van nieuwe en verbeterde voorzieningen 

6. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie 

Op dit moment maakt alleen de Wvg (die is immers bekrachtigd door de gemeenteraad) en het te 

ontwikkelen bedrijventerrein deel uit van bestaande besluitvorming c.q. beleid. De overige 

ontwikkelkansen verwoorden de ambitie van de gemeente Steenbergen en zijn wat betreft 

omvang en daarmee impact in onze samenleving direct afhankelijk van de uitkomst van de 

Verstedelijkingsstrategie. Het afgelopen jaar is het ontwikkelplan Steenbergen vastgesteld, in dit 

ontwikkelplan is het ruimtelijke beleid voor de stad Steenbergen gebundeld. De ambities van de 
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gemeente voor de stad Steenbergen zullen getoetst worden op basis van het ontwikkelplan. Naast 

een ontwikkelplan voor de stad Steenbergen zullen het komende jaar ook ontwikkelplannen 

worden ontwikkeld voor de overige kernen. Hiermee wordt tevens een toetsingskader ontwikkeld 

voor de ambities voor de gemeente Steenbergen. 

Belangrijk om te weten is dat de Wvg op dit moment (april 2022) slechts drie jaar geldig is. Alleen 

als in deze drie jaar een geldig bestemmingsplan/omgevingsplan wordt opgesteld, kan de Wvg 

Centraal staat de worden verlengd tot tien jaar. En dat is dan ook de opgave waarvoor de gemeente 

Steenbergen gesteld staat. Voor de perspectiefnota betekent dat dat er de komende drie jaar niet 

geïnvesteerd kan worden in het gebied, niet anders dan het aankopen van gronden. 

Wat de aankoop van gronden betreft, ligt het in de lijn der verwachting dat het komende jaar een 

substantieel deel van de gronden verworven kan worden waar nu Wvg op rust. Dit is gebaseerd op 

landelijke ervaringscijfers en de bij de gemeente getoonde interesse bij grondeigenaren. Bij de 

aankoop van deze gronden zijn vanzelfsprekend de spelregels/ kaders zoals opgenomen in de 

vastgestelde nota grondbeleid en de financiële verordening van toepassing. Ook in het tweede jaar 

zal dat het geval zijn. Wat dat met zich mee brengt aan investeringen is moeilijk te voorspellen. Het 

is in theorie mogelijk dat alle gronden verworven kunnen worden in het komende jaar, en de 

gemeente Steenbergen in totaal rond de € 25 miljoen zal investeren. Het is in theorie ook mogelijk 

dat er in het geheel geen gronden zullen worden verworven in het komende jaar.  

 

4.3. Strategisch en lokaal Bedrijventerrein Reinierpolder III 
Samen met de gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom heeft de gemeente Steenbergen een 

aanbod gedaan aan de provincie Noord-Brabant om een bedrijventerrein te ontwikkelen langs de 

A4 en ten zuiden van de Zeelandweg- Oost en ten westen van het huidige bedrijventerrein 

Reinierpolder I. Op het moment van schrijven van deze Perspectiefnota is het aanbod in de 

eindfase van de besluitvorming. De regio West-Brabant en de ambtenaren van de provincie 

hebben reeds positief op het voorstel van de Brabantse Wal gemeente gereageerd.  

Voor de volledigheid: het aanbod betreft 20 hectare strategisch bedrijventerrein, exclusief 

bestemd voor bedrijven in de topsectoren Agrofood, Biobased en Maintenance, en 10 hectare 

bestemd voor lokaal MKB. In een later stadium zal ook 10 ha, bestemd voor het lokale MKB worden 

ontwikkeld. 

Voor de daadwerkelijke realisatie van Reinierpark III is eerst een bestemmingsplan/omgevingsplan 

nodig. Dit bestemmingsplan/omgevingsplan maakt deel uit van het planologisch regime dat nodig 

is voor het verlengen van de Wvg. Het komende jaar worden derhalve geen andere investeringen 

verwacht die direct samenhangen met de ontwikkeling van het Bedrijventerrein Reinierpolder III. 

 

4.4. A4 Hotel 
Eind vorig jaar is met de initiatiefnemers “A4Hotel BV” de ontwikkeling van het hotel opnieuw geijkt. 

Dit heeft er toe geleid dat in de geactualiseerde samenwerking de gemeente zelf haar 

verantwoordelijkheid neemt om te komen tot een rechtsgeldig bestemmingsplan/omgevingsplan 

voor de locatie waar het A4Hotel zal worden gerealiseerd. De kosten die dat met zich meebrengt 

zullen volledig worden gecompenseerd door de verkoop van de gronden waarop het hotel 

uiteindelijk zal worden gerealiseerd. Naast het actualiseren van de contracten is ook uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het te ontwikkelen bestemmingsplan. Zo is 

nadrukkelijk gekeken naar groen, water, ecologische verbindingszone, duurzaamheid, 

infrastructuur en is de ambitie van het hotel getoetst op de provinciale belangen.  
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Op dit moment worden de bestaande intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en 

verkoopovereenkomst geijkt en zo mogelijk vervangen door overeenkomsten die passen bij de 

huidige situatie. Daarnaast hebben er in de afgelopen maanden gesprekken plaatsgevonden met 

de omwonenden grenzend aan het plangebied. De woningen aan de zuidrand van het plan zijn in 

de plannen opgenomen, de boerderij ter plaats niet. Met de bewoners zijn zowel de 

initiatiefnemers als de gemeente in gesprek om alternatieve woon en werklocaties te vinden. 

Hoewel op het moment van schrijven de onderhandelingen over de aanpassingen van de 

contracten nog lopen, is de verwachting reëel dat nog voor de zomer een go-no-go besluit kan 

worden genomen over de feitelijke realisatie van het A4 Hotel. 

 

4.5. Verkeer 
Gezien de ambities van de gemeente Steenbergen om een forse gebiedsontwikkeling in gang te 

zetten, waarbij wordt ingezet op wonen en werken (bedrijventerreinen), is het ook logisch om in te 

zetten op infrastructuur. Enerzijds omdat een groei van de gemeente, een groei van de het gebruik 

van het huidige wegennet met zich meebrengt anderzijds omdat het ontwikkelen van 

infrastructuur kosten met zich meebrengt die mede gedekt worden door de 

woningbouwontwikkelingen en in mindere mate de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Kortom 

verkeer maakt de komende jaren een integraal onderdeel uit van de plannen. 

 

4.6. Economische Kracht 
In december is het beleidskader Economische kracht unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. 

De bijbehorende begroting is daarmee ook vastgesteld en opgenomen in deze perspectiefnota 

2023. Kern van het economische beleid is het versterken van de economische pijlers van de 

gemeente Steenbergen: 

 Agrofood.  

 Bedrijventerreinen (zie ook paragraaf 4.3) 

 Vrije Tijdseconomie 

 

4.7. Woningbouw 
De woningmarkt is in zeer korte tijd enorm veranderd. Door Corona is wonen op het platteland 

namelijk weer zeer populair geworden. Daarnaast is er landelijk een grotere bouwopgave en zullen 

we met de ambitie van de verstedelijkingstrategie de komende jaren fors extra (moeten) gaan 

bouwen. Deze extra woningbouwopgaves stemmen we nu en de komende tijd regionaal af in de 

WWB en worden vanzelfsprekend aan uw raad voorgelegd als hiertoe besluiten moeten worden 

genomen. We streven er daarbij naar om jaarlijks 200 tot 300 woningen te realiseren,  zoals u deze 

heeft opgenomen in uw aangenomen motie bij de behandeling van perspectiefnota voor 2022, 

maar of dit al op korte termijn lukt weten we nog niet. Dit is van veel factoren afhankelijk. Door 

reeds in dit stadium het regionaal op te pakken ontstaan er wel mogelijkheden om 

woningbouwlocaties te ontwikkelen die normaal gesproken financieel niet haalbaar zouden zijn. 

Dit omdat als gevolg van deze aanpak financiële steun van het rijk kan worden gekregen. 

 

4.8. Samenhang en scenario’s 
Het reeds vastgestelde beleid heeft een sterke samenhang met de uiteindelijke 

“verstedelijkingsstrategie”. Enerzijds is dit ingebracht als kans en kracht van de gemeente 
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Steenbergen in de te ontwikkelen strategie, anderzijds is de uitkomst van de 

verstedelijkingsstrategie sterk van invloed op de uitvoering van het vastgestelde beleid.  

In het komende jaar dienen voor de gemeente Steenbergen verschillende scenario’s te worden 

uitgewerkt die in lijn liggen met de verstedelijkingsstrategie van WBW en waarbij keuzes gemaakt 

dienen te worden. Keuzes waarbij afwegingen gemaakt worden tussen onder andere 

duurzaamheid, klimaatadaptatie en woningen, tussen woningen en mobiliteit, tussen mobiliteit en 

voorzieningen. Bij deze keuzes is een afwegingskader belangrijk die voor het grootste deel gevoed 

wordt door de verstedelijkingsstrategie en de eigen ambitie, bestaande plannen en 

verantwoordelijkheid van de gemeente Steenbergen.  

 

4.9. Conclusie 
Het vastgestelde beleid blijft vastgesteld beleid, de wijze van uitvoering van dat beleid kan wijzigen 

onder invloed van de verstedelijkingsstrategie.  De verstedelijkingsstrategie zal uiteindelijk op drie 

vlakken voor de gemeente Steenbergen consequenties hebben: 

1. Het aantal woningen dat aanvullend op de reeds geplande woningen kan worden 

gerealiseerd in de komende 10 jaar. Ook het programma (welk type woningen, voor welke 

doelgroep) is sterk afhankelijk van de uiteindelijke verstedelijkingsstrategie en de daaruit 

voortvloeiende Regionale Investeringsafspraken 

2. Openbaar Vervoer. In hoeverre de gemeente Steenbergen een directe en verbeterde 

verbinding krijgt met de Randstad is eveneens afhankelijk van de uitkomsten van de 

Verstedelijkingsstrategie. Immers als WBW dit in de strategie verwerkt, kan het worden 

gerealiseerd en anders niet.  

3. De wijze van besturen en organiseren. De mate waarin Steenbergen impact heeft op de 

realisatie van de verstedelijkingsstrategie bepaalt voor de komende tien jaar voor een 

groot deel haar eigen  besturings- en organisatiecultuur. Bij veel impact, wordt van de 

gemeente Steenbergen een regisserende rol verwacht, bij weinig impact wordt een 

terughoudendere rol verwacht met nadruk op vrije tijd en kwaliteit van landschap. Wat 

echter de verstedelijkingsstrategie ook wordt, in het kader van de perspectiefnota heeft 

deze vooral voor de langere termijn en minder in het komende jaar invloed.  

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten heeft in het kader van de ontwikkelkansen voor de gemeente 

Steenbergen de meeste invloed, waarbij het precieze effect moeilijk is in te schatten voor 2022-

2023. 
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5. Gebiedsontwikkeling per kern 
 

5.1. Gebiedsgericht werken door een kerngerichte aanpak 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de overgang van opgavegericht werken naar 

gebiedsgericht werken. De kracht van gebiedsgericht werken is de integrale aanpak. Dit vereist een 

goed samenwerking tussen de verschillende partners in de samenleving,  In onze samenleving is 

het niet meer altijd vanzelfsprekend dat de overheid het initiatief neemt bij het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken. Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

kunnen en willen vaak zelf veel doen. Daar willen wij graag op inspelen. 

 

De gemeente Steenbergen bestaat uit verschillende kernen en buurten, met allemaal hun eigen 

karakter. Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties weten vaak het beste wat er 

leeft. Samen met hen zoeken we antwoord op de vragen: wat vinden we belangrijk in een gebied? 

Welke ideeën en initiatieven zijn er? Welk voorzieningenniveau is er en streven we na? Maar ook: 

welke regels staan nu nog in de weg? 

De gebiedsgerichte aanpak zorgt naast het reguliere werk dus voor maatwerk. Eerst onderzoeken 

we wat er nodig is. Daarna kijken we naar wat er mogelijk is en wie wil en kan meewerken aan de 

aanpak. 

 

Een kerngerichte wijze van werken betekent dat je op tijd begint met de juiste mensen aan tafel en 

vooral goed naar elkaar luistert en samenwerkt. Maar ook dat bewoners, organisaties en 

ondernemers doen waar zij het beste in zijn. Het afgelopen jaar is daar met de kerncoördinatoren 

een start mee gemaakt. De komende jaren zal dit verder worden uitgebreid en wordt er 

bijvoorbeeld gewerkt aan een ontwikkelplan per kern. Voor de stad Steenbergen is deze reeds 

gemaakt. Binnen de gemeente Steenbergen zijn de volgende kernen vastgesteld: 

- Steenbergen 

- Welberg 

- Dinteloord 

- Nieuw-Vossemeer 

- De Heen 

- Kruisland 

Om de ontwikkelplannen vorm en inhoud te geven gaat  de gemeente Steenbergen uit van 

bestaand gemeentelijk beleid, de plannen, vraagstukken en vooral ook streefbeelden en visies (van 

bijvoorbeeld dorpsraden) die er zijn in en voor een kern. Deze bepalen namelijk in grote mate de 

identiteit van een kern. Samen vormen de kernen de identiteit van de gemeente Steenbergen en 

de gemeente Steenbergen is weer onderdeel van de stedelijke regio West-Brabant West. Dit maakt 

dat de ontwikkelkansen op elkaar afgestemd dienen te worden. 

Hierbij zijn telkens drie kernwaarden van belang: 

 

1. Verbinden. Op welke wijze kunnen we de behoeften van inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke partners en bezoekers met elkaar verbinden. Maar ook hoe kunnen we 

de kernen binnen de gemeente Steenbergen met elkaar verbinden. En hoe kunnen we als 

gemeente Steenbergen de verbinding vinden die nodig is om daadwerkelijk Stedelijke 

Regio te kunnen zijn. 

 



 19 

2. Aansluiten. Er lopen al tal van initiatieven. Het is niet de ambitie om het wiel opnieuw uit 

te vinden. Daarom is het van belang aan te sluiten bij lopende initiatieven. En aan te sluiten 

bij bestaande ontwikkelingen. Dit kan verschillend zijn per kern. Dit wordt uitdrukkelijk 

meegenomen bij de ontwikkelplannen per kern – en maakt deze plannen ook uniek -, maar 

ook voor andere beleidskader als bijvoorbeeld Economische Kracht 

3. Samenwerken. Samenwerking van vitaal belang. Belangrijke lokale doelen per kern of 

binnen de gemeente komen vrijwel niet meer  zonder samenwerking binnen de gemeente 

of als gemeente onderling tot stand. Zo is het afgelopen jaar hard gewerkt om te komen 

tot een strategische bedrijventerrein gericht op de topsectoren. Dit is een gezamenlijk bod 

van de Brabantse Wal gemeenten aan de provincie Noord-Brabant. En biedt voor de 

kernen grote kansen.  

 

Gebiedsgericht werken door een kerngerichte aanpak zal daarom in de komende jaren gericht zijn 

op de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties enerzijds en 

anderzijds telkens in het perspectief worden geplaatst van het grotere geheel.  

 

5.2. Kerngericht werken en het grotere geheel 
De ontwikkelingen in de kernen kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de regio. 

Er ligt vanuit meerder opgaven een forste versnelling van de woningbouwopgave op ons te 

wachten. De rijksoverheid heeft in de Nationale Omgevingsvisie (Novi) aangegeven dat de 

versnelling van de woningbouwopgave volgens een aantal criteria dient te worden gewogen, 

waaronder: 

- Natuur-inclusief. Wat zoveel betekent als dat natuur een belangrijke element vormt van 

wonen. Bij het versnellen van de woningbouwopgave dient dus in belangrijke mate 

rekening te worden gehouden  

- Duurzaam en klimaat-adaptief. Het zal niemand verbazen dat de eisen op het gebied van 

duurzaamheid (van materialen en energie gebruik bijvoorbeeld) en klimaat-adaptatie (kun 

je over 25 jaar nog steeds comfortabel en veilig wonen op dezelfde locatie in hetzelfde huis) 

hoog zijn. 

- OV. De groei van het aantal woningen dient zich vooral te concentreren rondom locaties 

met een goede OV-verbinding, om het aantal verkeersbewegingen te beperken 

- Leefbaarheid. De groei en de opgave dienen ook de leefbaarheid te bevorderen. Denk 

hierbij vooral aan voorzieningen die nodig zijn om te kunnen wonen. Scholen, culturele 

instellingen, toegang tot zorg en bijvoorbeeld sport bevorderen de sociale cohesie en 

daarmee de leefbaarheid. 

 

Met de verstedelijkingsstrategie geven we hier als regio WBW antwoord op, Bij de ontwikkeling van 

de plannen gaan we uit van de sterke punten in onze regio; wat is kenmerkend en waar zijn we 

goed in. Woningtekort wordt integraal afgewogen met thema’s zoals klimaatadaptatie, mobiliteit 

en leefbaarheid . Thema’s die we op lokaal niveau ook belangrijk vinden, waardoor we makkelijk 

de verbanden tussen de verschillende schalen kunnen leggen. Ook wel “dansen tussen de schalen 

genoemd”.  
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Naast de ontwikkelingen binnen de Stedelijke Regio die kansen bieden zijn het afgelopen jaar door 

u als gemeenteraad belangrijke besluiten genomen die hier naadloos op aansluiten, de stedelijke 

strategie versterken en ontwikkelkansen biedt: 

- Er is Wvg gelegd op gronden ten zuiden van de Zeelandweg-Oost. Deze gronden zijn in 

beginsel voor een deel geserveerd voor de ontwikkeling een bedrijventerrein.  

- Er is besloten tot een studie naar een randweg voor de gemeente Steenbergen 

- Het beleidskader Economische kracht is vastgesteld en daarmee is een impuls gegeven aan 

de ontwikkeling van een bedrijventerrein, het versterken van de topsector Agrofood en het 

versterken van de vrijetijdseconomie. 

- Het ontwikkelplan buitengebied, De Heen en Steenbergen.  
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6. Gevolgen van de ontwikkelkansen voor de begroting en 

organisatie 
 

Om de ontwikkelkansen te benutten EN om deze evenwichtig in de gemeente te laten landen dient 

er een geheel van opgaven te worden gedefinieerd, kortweg programma: 

- Welke woningen kunnen waar worden gerealiseerd, tegen welke koopsommen en voor 

welke doelgroepen? 

- Welke voorzieningen zijn dan nodig, en waar dienen deze voorzieningen te landen? En als 

voorzieningen worden vernieuwd of vervangen, gebeurt dat dan op dezelfde locatie of op 

een nieuwe locatie? 

- Hoe gaat het bedrijventerrein ingericht worden en welke eisen worden er aan gesteld? 

- Hoe kunnen we de infrastructuur laten aansluiten bij de gewenste ontwikkelingen? 

- Waar kunnen de inwoners van Steenbergen recreëren en hoe zorgen we dat de 

leefbaarheid wordt versterkt? 

 

Bovenstaande vragen dienen voor de gehele gemeente te worden beantwoord en dienen recht te 

doen aan het kerngericht werken zoals in 2021 is ingezet. Kortom elke kern dient meegenomen te 

worden in de afwegingen, kansen en bedreigingen die dit met zich meebrengt. Of anders gezegd, 

als we al antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen, hoe kunnen we dan het gewenste 

programma evenredig verdelen over alle kernen rekening houdend met de bestaande kwaliteiten 

en verschillen van en tussen de kernen. 

Dit betekent dat er zowel op diverse domeinen als op kerngericht werken fors geïnvesteerd moet 

worden  

 

6.1. Planologisch Regime ofwel bestemmingsplan toekomstig 

Reinierpolder III en omgeving. 
Uit het vestigen van de Wvg op de gronden ten zuiden van de Zeelandweg-Oost komt de 

verplichting naar voren om een bestemmingsplan te ontwikkelen en door de gemeenteraad te 

laten goedkeuren voor 23 februari 2025. Dit is exact drie jaar na de goedkeuring van de 

gemeenteraad voor het vestigen van de Wvg. Om een bestemmingsplan/Omgevingsplan te 

kunnen maken is in de eerste plaats een programma nodig. Dat wil zeggen dat de gemeente 

Steenbergen vaststelt hoe zij het gebied in zijn geheel wil inrichten met wonen, werken, infra, 

voorzieningen in recreatie. Vervolgens dient het haar juridische vertaling te krijgen. 

 

6.2. Integraal benaderen 
Het komende jaar dienen dus veel vragen beantwoord te worden die allemaal verband houden 

met elkaar. Een besluit over het een, heeft onmiddellijk invloed op het besluit over iets anders. Om 

de integrale benadering te kunnen waarborgen EN om recht te doen aan het kerngericht werken 

ontwikkelen we in het komende jaar scenario’s.  

 

In deze scenario’s wordt de gehele ontwikkeling van de gemeente Steenbergen vanuit het 

programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid bekeken, waarbij duidelijke verbanden 
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bestaan met de andere grote programma’s. Zo heeft het bedrijventerrein een fysieke component 

maar duidelijk ook een economische component. En hebben voorzieningen natuurlijk invloed op 

het programma Mens en Samenleving maar ook op het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. 

 

Op dit moment lijkt het alsof de gemeente Steenbergen schaakt op meerdere borden. Er liggen 

veel vraagstukken die niet zonder de samenhang te beschouwen zijn te beantwoorden. De 

verschillende scenario’s die worden uitgewerkt dienen dan ook voorliggende vraagstukken te 

beantwoorden als ook een antwoord te geven op de samenhang. 

 

Door het opstellen van scenario’s om de ontwikkelkansen te benutten kunnen later in het jaar door 

het college van B&W en de gemeenteraad duidelijke keuzes gemaakt worden die impact hebben 

op de gehele gemeente voor de komende tien jaar.  

 

6.3. Ontwikkelplannen 

Los van de scenario’s die ontwikkeld worden en de uiteindelijke keuze daarin zijn er natuurlijk per 

kern ook ontwikkelingen die reeds in gang gezet zijn en in de komende jaren uitgevoerd gaan 

worden. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld het ontwikkelplan Steenbergen vastgesteld. In dit 

beleidskader zijn alle besluiten die door het college en de gemeenteraad zijn genomen uitgewerkt 

en vormt het ontwikkelkader als zodanig de toetssteen voor de komende ontwikkelingen. 

 

Zoals eerder gezegd, de verstedelijkingsstrategie heeft invloed op de kernen, maar andersom 

hebben de kernen invloed op de ontwikkelstrategie. In het komende jaar zal dit verder uitgewerkt 

worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ontwikkelplannen de kansen voor de gemeente 

Steenbergen ondersteunen en de kernen versterken. En zal per kern vanuit het programma 

Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid worden aangegeven: 

- Wat de te verwachten ontwikkelingen zijn op het gebied van: 

o Woningbouw 

o Verkeer 

o Openbare Ruimte 

o Maatschappelijk vastgoed en erfgoed 

o Leefbaarheid 

Gebiedsgerichte werken via een kerngerichte benadering vormen uiteindelijk de basis voor de 

toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Steenbergen en haar kernen. 

 

6.4. Van beheerorganisatie naar ontwikkelorganisatie 

De maatschappelijke opgaven vragen om een gemeente en daarmee om een organisatie die 

wendbaar en betrokken is en de samenwerking tussen gemeente, burgers en bedrijven faciliteert. 

De vraagstukken zijn dermate groot dat Steenbergen deze niet meer alleen kan oppakken. 

Kwalitatieve vaardigheden, zoals strategisch vermogen,  lobbyvaardigheden en programmatische 

werken zijn ook voor onze gemeente niet meer weg te denken.  

Naast genoemden inspanningen in dit hoofdstuk waarvoor u als raad in 2022 en 2023 € 325.000 

heeft vrijgemaakt, zal de organisatie haar kwalitatieve doorontwikkeling op bedrijfsvoering, 

competenties en expertise de komende jaren voortzetten om mee te kunnen blijven bewegen met 

de maatschappelijke opgaven en de inspanningen die deze vergen, Dit is een samenspel tussen 
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bestuur en ambtelijke organisatie en verankeren we in alle interne processen en werkwijzen. Dit 

om de doorontwikkeling te bestendigen en tot een onomkeerbare verandering te laten zijn. Een 

verandering die ook in de samenleving onomkeerbaar is.  
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7. Programma’s 
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7.1 Programma Mens en Samenleving 
Mens en samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; 

iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de 

samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar 

nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en armoedebeleid. 

 

Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? 

 Inwoners zijn veerkrachtig, gezond en zijn in staat om mee te doen. 

 Er is verbondenheid in gemeenschappen en kernen. 

Waar gaan we voor? 

 

Leefbaarheid en kernen 

Voor sterke kernen en zelfredzame inwoners ondersteunen en versterken we de sociale 

samenhang in de kernen, betrekken we onze inwoners bij het maken van plannen en beleid, en 

bieden ruimte aan initiatieven van inwoners om hun eigen sociale en fysieke omgeving vorm te 

geven. 

 

Voor behoud van de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid van onze kernen blijft de jeugd 

een belangrijke doelgroep van aandacht. Het nu goed investeren in de jeugd heeft later een positief 

effect op hun deelname aan de maatschappij. We doen dit onder meer door samen met het 

onderwijs te kijken hoe we onze jeugd en jongeren kunnen versterken in hun ontwikkeling. Maar 

ook door een actieve leefstijl te promoten met de inzet van onze sportcoaches. Gezonde, actieve 

en krachtige jongeren zijn belangrijke pijlers in onze gemeenschap. Daar waar jongeren een 

steuntje in de rug nodig hebben, bieden we een sociaal vangnet zo lang als nodig en zo kort als het 

kan. Dat heeft uiteindelijk ook een positief effect op hun sociale situatie en op de besteding van 

overheidsmiddelen. 

 

Transformatie sociaal domein 

Met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein richten we ons op het welbevinden en de 

gezondheid van onze inwoners. We ondersteunen hen die, al dan niet tijdelijk, niet op eigen kracht 

kunnen deelnemen aan de samenleving. Een sterkere sociale samenhang helpt bij de 

ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. 

 

Met actuele informatie creëren we meer structuur, samenhang en beheersbare financiën. Indien 

de beschikbare middelen dat mogelijk maken, zullen we hiertoe extra inzet organiseren, zodat de 

goede ontwikkelingen op dat gebied geborgd kunnen worden. 

We onderzoeken op het gebied van Wmo of we aansluiten bij de zes gemeenten in de regio West-

Brabant west. Ook wordt onderzocht of en hoe er een nauwere samenwerking tussen de ISD en 

het werkplein Hart van Brabant tot stand kan komen. 

 

Maatschappelijk Vastgoed 

Vastgoed faciliteert maatschappelijke doelen en ruimtelijke ontwikkelingen. Vastgoed draagt zo bij 

aan sterke kernen en een sterke gemeenschap. Met een gezonde en transparante financiering 

maken we de komende jaren onze accommodaties energiezuiniger en afgestemd op 

maatschappelijke doelen en ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Wat gaan we daar voor doen in 2023? 

 We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering van de kadernota Leefbaarheid en 

Kernen. 

 De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen verbinden en 

ondersteunen. 

 We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen en stellen een ontwikkelagenda op. 

 We beperken kosten door meer ketensamenwerking op te zoeken. 

 We zetten in op gezonde inwoners en sterke sportverenigingen via uitvoering van het 

Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in combinatie met de 

uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal. 

 De sportcoaches zijn zichtbaar en een verbindende factor op het terrein van sport en bewegen 

voor alle inwoners. 

 We gaan steeds meer de wijken in (outreachend werken) op terreinen van armoede en 

eenzaamheid. 

 We investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen onder andere voor indicatieloze 

dagbesteding. 

 We bieden preventie en trainingen aan ter versterking van de veerkracht van onze inwoners, 

van jong tot oud. 

 We kiezen voor een gezinsgerichte aanpak. 

 We zetten in op de doorontwikkeling van Vraagwijzer, waarbij we de kansen die de coronacrisis 

heeft opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact en digitale dienstverlening door welzijns- 

en zorgaanbieders). 

 We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als subsidieverstrekker en 

subsidieaanvrager, efficiënter en effectiever kan. 

 We gebruiken data om behoeften en beleidskeuzes in onze kernen te versterken. 

 Met de welzijnspartners werken we aan een monitor maatschappelijke effecten. 

 We ronden het accommodatiebeleid af en starten met het uitvoeringsplan. 

 We blijven inzetten op de ontwikkeling van een nieuwe manier van werken omtrent 

maatschappelijk vastgoed voor een goede afstemming op maatschappelijke wensen 

(streefbeelden) en voor optimalisering van het beheer van ons maatschappelijk vastgoed. 

 We verwerken de financiële effecten van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan in de 

begroting. 

 We verwerken de financiële effecten van het meerjarig investeringsplan 

(verduurzamingsmaatregelen) in de begroting. 

 

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid 
 

Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting De Nieuwe Veste (incidenteel € 50.000 voor 

2023). 

Er is een aanvraag ontvangen van voor uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste in de kern 

Steenbergen. Het leerlingenaantal van de school groeit dusdanig snel, dat men vanaf schooljaar 

2022 / 2023 twee extra lokalen nodig heeft. Op grond van de verordening is de gemeente 

verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. In afwachting van definitieve keuzes in het 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt op dit moment gekozen voor een tijdelijke oplossing voor 

de schooljaren 2022 – 2023 en 2023 – 2024. De consequenties voor 2022 – 2023 worden 

meegenomen in de Tussenrapportage.  
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Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed (PM) 

De vastgoedportefeuille van de gemeente Steenbergen bestaat uit een grote diversiteit aan 

gebouwen. Om deze gebouwen in een goede staat van onderhoud te houden, wordt jaarlijks de 

onderhoudsconditie van een aantal gebouwen in beeld gebracht door het uitvoeren van 

inspecties. Een conditiemeting conform de NEN 2767 is een gestandaardiseerde werkwijze voor 

de opname van technische gebreken en de bepaling van condities van bouw- en installatiedelen. 

 

De NEN 2767 kent onderstaande scores: 

Conditiescore Omschrijving Toelichting 

 

1 Uitstekend Incidenteel geringe gebreken 

2 Goed Incidenteel beginnende veroudering 

3 Redelijk Plaatselijk zichtbare veroudering 

4 Matig Functievervulling van bouw en installatiedelen incidenteel 

in gevaar.  

5 Slecht De veroudering is onomkeerbaar 

6 Zeer slecht Technisch rijp voor de sloop. 

 

In het dagelijks onderhoud wordt niveau 3 als referentiekader gehanteerd.  De conditiemetingen 

vormen de basis voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen. In de 

meerjarenonderhoudsplannen worden de benodigde onderhoudsactiviteiten opgenomen en 

voorzien van kostenindicaties.  

 

Bij de op te nemen onderhoudsmaatregelen worden op de natuurlijke momenten afwegingen 

gemaakt van mogelijke duurzame maatregelen, waar aandacht wordt geschonken aan 

terugverdientijden, CO2 besparing, etc.  Het preventief onderhoud en planmatig onderhoud dient 

op tijd, en doelmatig te worden uitgevoerd, zodat er een goede verhouding is met betrekking tot 

functioneren, kosten, kwaliteit en risicobeheersing. 

 

Overzicht van de voorstellen 
  

Programma 1 Mens en Samenleving Jaarschijven gemeente Steenbergen 
 

2023 2024 2025 2026 

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid     

Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting De Nieuwe Veste 50.000 0 0 0 

Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed PM PM PM PM 

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid 50.000 0 0 0 

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve 0 0 0 0 

Totaal programma 1 50.000 0 0 0 
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7.2 Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 

Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, 

bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en 

initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze 

initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, 

leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en 

karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag 

uit met onze inwoners en naar onze gasten. 

 

Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? 

Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan: 

 binding met de eigen omgeving en historie (identiteit); 

 gevoel van trots; 

 aantrekkingskracht gemeente. 

 

Waar gaan we voor? 
 

Cultuur en Erfgoed 

We willen erfgoed en cultuur zichtbaar maken als onderdeel van onze identiteit en trots en 

gebruiken als verbindend middel in onze gemeenschap. Het erfgoed in de gemeente is een 

belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het is een herkenbare en fysieke 

herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop we als inwoner van een kern, gemeente 

of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom, 

erfgoed verbindt. Het uitlichten en verdiepen van ons bestaand erfgoed maar ook van wat is 

vergaan, biedt ondersteuning aan de koers op cultuur, kunst, recreatie en natuur.  

Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan vanuit, en worden in de meeste gevallen 

uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers. We hechten 

belang aan ons cultureel en militair erfgoed; iedereen moet erbij betrokken kunnen zijn. Cultuur- 

en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te 

ontwikkelen tot volwaardige burgers. Musea verdienen een prominentere plek, onder andere ten 

gunste van recreatie en toerisme en het vertellen van het verleden. We initiëren het behoud van 

monumentale gebouwen door eigenaren in onze gemeente.  

 

Wat gaan we daar voor doen in 2023? 

• We zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het Jubileumjaar op het gebied van cultuur 

en erfgoed voort 

• We handhaven de financiële ondersteuning voor het Vestinghuys en onze waardevolle 

musea.  

• We faciliteren het Platform Kunst en Cultuur om Cultuurmaand September (CuSt) en Open 

Monumentendag te organiseren.  

• We blijven inzetten op cultuur- en erfgoededucatie op alle basisscholen en het Ravelijn, 

waaronder de kinderdag op Fort Henricus, met inzet van de cultuurintermediair. 

• Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het 

initiatievenfonds, ondersteunen wij vanuit dat fonds.  

• We voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten 

wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.  

• Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en erfgoed uit om het erfgoed- en culturele 

veld te ondersteunen. 
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Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid 
Er zijn geen noodzakelijke bijstellingen voor dit programma. 
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7.3 Programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid 

Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, 

bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het 

sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, 

ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar 

zeker ook voor de toekomst. 

 

Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? 

 gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving; 

 energieneutraal en klimaatadaptief in 2050; 

 versterken en behoud van de natuurwaarden en groen. 

Waar gaan we voor? 
 

Arbeidsmigratie 

Arbeidsmigranten die wonen in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en 

regionale economie. We zetten voort om vraagstukken omtrent huisvesting, integratie en sociale 

cohesie in samenhang op te pakken. We zetten ons in voor voldoende maatschappelijk 

verantwoorde en legale huisvesting voor arbeidsmigranten, en dragen er zorg voor dat deze 

inwoners voldoende in beeld blijven voor de uitvoering van ons beleid. Indien nodig handhaven 

wij bij onwenselijke situaties. 

 

Duurzaamheid: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie 

Binnen de landelijke kaders maken we werk van de transitie van fossiele naar hernieuwbare 

energie. In regionaal verband werken we samen aan de RES West-Brabant 2.0. om te komen tot 

een regionaal afgestemde bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. Met onze Transitievisie 

Warmte Fase 2 gaan we concreet met onze samenleving aan de slag om tot een duurzame, 

betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening in 2050 te komen. In 2030 is de gemeente 

Steenbergen 50% energieneutraal. Ook bereiden we ons voor op de effecten van het veranderende 

klimaat; onder meer de campagne Steenbreek, het vergroten van biodiversiteit en een groenere 

inrichting van de openbare ruimte dragen hieraan bij. We stimuleren meer afvalscheiding en 

minder restafval en werken steeds meer toe naar een circulaire economie. 

 

Omgevingswet 

Volgens de huidige planning van het kabinet treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in 

werking. Deze wet brengt een verandering in gemeentelijke processen en in onze verhouding met 

de samenleving. We zetten het van buiten naar binnen denken nog meer centraal. Er komt meer 

gelegenheid voor ruimtelijke initiatieven van onze inwoners en ondernemers. Er komt één digitaal 

loket voor de fysieke leefomgeving. We zorgen ervoor dat we in 2023 klaar zijn om de 

Omgevingswet te implementeren, zodat we in 2023 werken conform de Omgevingswet. 

 

Wonen 

De rijksoverheid heeft wonen nadrukkelijk als speerpunt op de politieke agenda gezet onder 

andere door een aparte minister voor wonen aan te stellen. Op verschillende overheidsniveaus is 

veel aandacht voor de bouw van nieuwe woningen. In afstemming met de regiogemeenten  dragen 

we bijvoorbeeld zorg voor onze regionale opgave en op lokaal niveau in Steenbergen zetten we in 

op woonzorgvisies (en uitvoering hiervan) op kernniveau. 

De belangrijkste (in voorbereiding zijnde) wijziging op rijksniveau is de grotere rol in de 

woningbouwproductie die de woningstichtingen dienen te vervullen. Zij mogen in de toekomst 
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naast sociale huurwoningen voor de doelgroep ook middel dure huurwoningen gaan bouwen. Er 

wordt als streefcijfer aangehouden door de rijksoverheid dat 30% van de woningvoorraad in 

eigendom is van de woningstichtingen. 

 

Daarnaast krijgen gemeenten meer instrumentarium om de woningmarkt te sturen. Onderzocht 

zal gaan worden of dit nieuwe instrumentarium voor onze gemeente toegevoegde waarde heeft. 

 

Wat gaan we daar voor doen in 2023? 

 Realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten. 

 Actualisatie van de Regionale Energiestrategie  West-Brabant (de zgn RES 2.0). 

 Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte Fase 2; 

 Ondersteunen huishoudens met energiearmoede bij het besparen van energie. 

 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 

 Energiezuiniger maken van het eigen maatschappelijke vastgoed. 

 Stimuleren van duurzame initiatieven, met name voor de bestaande gebouwde omgeving, 

zoals groene daken 

 Verdere concretisering van de Omgevingsvisie en voorbereiden van een Omgevingsplan. 

 Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

 Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan. 

 Ontwikkelplannen  

 Onderzoek of nieuwe instrumentarium om de woningmarkt te sturen toegevoegde waarde 

heeft. 

 Uitvoering geven aan op kernniveau opgestelde woonzorgvisies  

 

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid 

  

Wonen (€ 10.000 incidenteel voor 2023) 

Ten aanzien van het beleidsonderdeel wonen werd de afgelopen jaren steeds een budget 

opgenomen van € 10.000 voor het uitvoeren van voornamelijk onderzoeken naar de woningmarkt, 

leefbaarheid en betaalbaarheid van het wonen. De verwachting is dat vanwege het nieuwe 

rijksbeleid en de uitzonderlijke situatie op de woningmarkt dit bedrag bij de uiteindelijke 

vaststelling van de begroting voor 2023 hoger zal zijn. In deze perspectiefnota wordt vooralsnog 

uitgegaan van een bedrag van € 10.000. 

 

Budgetten Groenonderhoud (€ 50.000 structureel) 

Afgelopen jaar is het integraal beheerplan voor de openbare ruimte van de gemeente Steenbergen 

vastgesteld. Hierin is de vervanging van het openbaar groen in de gemeente meegenomen. Bij het 

opstellen van het beheer- en vervangingsplan van het groen kwamen we er achter dat het te 

onderhouden groenareaal de afgelopen jaren verder is toegenomen. Dit is een gevolg van de 

vergroening van de openbare ruimte tijdens reconstructie, het opwaarderen van de 

diversiteit/kwaliteit van de groene ruimte en de aanleg van nieuwe woonwijken.  

De areaaluitbreiding voor wegen, pleinen en paden wordt de komende tijd geïnventariseerd en bij 

de begroting nader in beeld gebracht. 
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Budget Kader richtlijn water (KRW) (€ 15.000 structureel) 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is Europees beleid met het doel dat in uiterlijk 2027 al het water in 

Europa schoon en gezond is. De KRW is een Europese beleid dat in het ‘Bestuursakkoord Water’ in 

Nederland is verankerd. De 3e uitvoeringsperiode (2022-2027) is nu aangebroken. Bij het niet 

halen van de doelen van 2027 worden boetes opgelegd. Uit recent onderzoek blijkt dat de 

doelstellingen in 2027 niet worden behaald. Dit betekent dat er op het 3e uitvoeringsprogramma 

een aanscherping en intensivering nodig is. Om effectief bij te dragen aan de KRW adviseren wij 

om een aanvullende budget op te nemen van € 15.000.  

 

Overzicht van de voorstellen 
 

Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid Jaarschijven gemeente 

Steenbergen 
 

2023 2024 2025 2026 

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid     

Wonen 10.000 0 0 0 

Budgetten Groenonderhoud 50.000 50.000 50.000 50.000 

Budget Kader richtlijn water (KRW) 15.000 15.000 15.000 15.000 

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid 75.000 65.000 65.000 65.000 

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve 0 0 0 0 

Totaal programma 3 75.000 65.000 65.000 65.000 

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

 

Bij het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met bijbehorend meerjarig 

uitvoeringsprogramma (MUP) 2021-2025 zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald 

naar 63 projecten. Deze projecten zijn ondergebracht onder de vier thema’s veiligheid, 

bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en algemeen. In het meerjarig 

uitvoeringsprogramma zijn de 63 projecten gefaseerd uiteengezet in de tijd. Voor het jaar 2023 

waren negen verkeersveiligheidsprojecten, vijf bereikbaarheidsprojecten, vier 

leefbaarheidsprojecten en twee algemene projecten op het programma. Met het vaststellen van 

het raadsbesluit studie randweg Steenbergen-West zijn er vier bereikbaarheidsprojecten en één 

leefbaarheidsproject bijgekomen voor het jaar 2023. Om deze projecten te bekostigen is bij het 

vaststellen van het GVVP op 4 maart 2021 voor de jaarschijf 2023 € 46.500 beschikbaar gesteld 

voor meerjarige incidentele uitgaven aan studies en € 52.500 voor incidentele uitgaven aan 

infrastructuur.  

 

Tabel z: verdeling incidentele en meerjarig incidentele exploitatiekosten uitvoeringsprogramma 

GVVP 2021-2025 

 
Bron: raadsvoorstel GVVP, 4 maart 2021 
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In bijlage 3 is een geactualiseerde werkdocument van het uitvoeringsprogramma 2023 

opgenomen. De bedragen die begroot zijn voor studies zijn bedoeld om diensten in te kopen. Met 

deze diensten wordt externe expertise in gekocht ter aanvulling van de eigen ambtelijke bezetting.  

 

Tot slot is in bijlage 4 de rapportage van verkeersmeldingen opgenomen. In de periode juni t/m 

december 2021 zijn 168 meldingen binnengekomen met de hoofdcategorie verkeer. Deze melding 

zijn vervolgens uitgesplitst naar 11 subcategorieën. De meest voorkomende meldingen gaan over 

gevaarlijke situaties, snelheid en te weinig parkeerplaatsen. Het rapport wordt gebruikt als een van 

de parameters voor het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen en de actualisatie van 

het meerjarig uitvoeringsprogramma van het GVVP.  

 

Conclusie is dat er voor 2023 voldoende middelen zijn opgenomen in de begroting om de werken 

en diensten te kunnen realiseren. Wat betreft de capaciteit gaan wij er vooralsnog van uit dat de 

reguliere bezetting toereikend is. Mocht dat niet zo zijn wordt dit gemeld in één van de planning 

en control documenten.  
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7.4 Programma Economie, Toerisme en Recreatie 

De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. 

Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op 

wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de totale gemeenschap. 

Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor 

bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van de gemeente 

Steenbergen. 
 

Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? 

 Een sterke lokale economie waarin het groot bedrijf en MKB zich herkent, met de focus op 

agrofood en recreatie & toerisme.  

 Een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemingen (van start-up tot multinational) in de 

plantbased en agrofood sector 

 Een aantrekkelijke gemeente zijn voor eigen inwoners, dagrecreanten en meerdaagse 

recreanten. 

Waar gaan we voor? 

 

Economie 

We zetten in op versterking van de economische kracht van de gemeente op basis van het, 

unaniem door de gemeenteraad vastgestelde, beleidskader “Economische Kracht”. Dit 

beleidskader heeft geleid tot het veelomvattend “Uitvoeringsprogramma Economische Kracht”. In 

samenhang met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook het uitvoeringsprogramma 

Marketing vastgesteld.  

Hierbij leggen we verbinding tussen lokale en regionale kansen. We zetten strategisch in op 

‘agrofood’, ‘bedrijventerreinen’ en ‘vrijetijdseconomie’ welke de drie belangrijkste pijlers in de 

Steenbergse economie zijn. We doen dit door het faciliteren en initiëren van innovaties, 

verduurzaming en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Versterking van de 

centrumgebieden pakken we op, in goede samenspraak met de ondernemers. 

Uiteindelijk leidt een sterke lokale economie tot werkgelegenheid en sterkere en leefbare kernen.  

 

Agrofood 

De gemeente Steenbergen staat binnen de Agrofood goed aangeschreven. Met de keuze om de 

economische pijler agrofood, een topsector die zorgt voor stuwende bedrijvigheid, verder te 

ontwikkelen willen we de aanwezigheid van deze sector versterken. We zetten inop innovatie en 

duurzame ontwikkelingen op het gebied van agrofood die van lokale tot mondiale allure zijn. We 

richten ons op het aangaan van partnerschappen in de agrofood en landbouwsector ter 

bevordering van innovaties, energietransitie, milieubeheer en de toekomstbestendigheid van deze 

thema’s. 

Op het AFC Nieuw Prinsenland is aan ongeveer 30 hectare ruimte voor nieuwe bedrijfsvestigingen. 

Met invulling van deze ruimte kunnen we de sector Agrofood verder versterken en de economische 

toegevoegde waarde voor Steenbergen vergroten. Ook aandacht voor de (mogelijke) aanleg van 

een kade en de verdere ontwikkeling van de campus in samenwerking met onder andere Cosun 

Beet Company zijn opgenomen in het plan. 

 

Bedrijventerreinen 

Met de economische pijler bedrijventerreinen zetten we in op verdere versterking van de topsector 

Agrofood, maar ook op de topsectoren uit de regio zoals Biobased/Plantbased  ondernemingen 

en hight-tech maintenance. Door het ontwikkelen van 20 Ha strategisch bedrijventerrein in 

samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht ontstaat er meer ruimte voor 

de stuwende bedrijvigheid. Dit is ook opgenomen in de verstedelijkingsstrategie voor de regio 
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West-Brabant West (De Markiezaten). Naast het ontwikkelen van een strategisch bedrijventerrein 

zetten we ook in op de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 10Ha gericht op het lokale MKB. 

Door het realiseren van een nieuw bedrijventerrein voor het lokale MKB kunnen we ook de 

bestaande bedrijventerreinen revitaliseren. Bestaande bedrijven vestigen zich op de nieuwe 

locatie en laten een locatie achter die door een ander bedrijf kan worden ingenomen. De 

vrijgekomen ruimte leidt over het algemeen tot revitalisering van zo’n locatie. 

 

Vrijetijdseconomie 

Om de leefbaarheid in de kernen te versterken is het noodzakelijk dat de vrijetijdseconomie verder 

tot ontwikkeling komt. Het versterken van de algehele leefbaarheid in alle kernen van de gemeente 

draagt bij aan het woongenot van de inwoners en levert een belangrijke bijdrage aan het 

aantrekken van bezoekers van buitenaf. Meer bezoekers leidt tot meer bestedingen in 

Steenbergen.  

 

Daarom zetten we de komende jaren vol in op het vaststellen van (beleids)kaders voor een sterke 

vrijetijdseconomie, een actieprogramma voor evenementen en het tot uitvoering brengen van het 

centrum ontwikkelplan. Daarnaast is er focus op het voorzieningen- en activiteiten niveau in de 

gemeente en wordt waar nodig op geacteerd zodat het zowel in de kernen als in het recreatieve 

en agrarische buitengebied aantrekkelijk recreëren en verblijven is.  

 

Wat gaan we daar voor doen in 2023? 

 Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische 

Kracht, welke is vastgesteld in 2021. 

 Uitvoeren Marketing- en communicatieplan. 

 Afronden onderzoek campusvorming Agro en food cluster Nieuw-prinsenland (AFC). 

 Afronden ontwerpstudie kade ontwikkeling Agro en food cluster Nieuw-Prinsenland (AFC). 

 Inrichten fieldlabs gericht op onderwerpen uit partnerschap in Steenbergen. 

 Uitbreiden indicatoren economische barometer 2021. 

 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. 

 Faciliteren en ondersteunen bedrijven. 

 Ontwikkelen nieuw beleid startups en innovatie 

 Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen 

en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied. 

 Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen. 

 Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4. 

 Uitvoeren Actieprogramma fiets- en wandelroute (langs agrarische bedrijven) in buitengebied. 

 Instellen kwaliteitskeurmerk streekproduct. 

 Ontwikkelen beleid recreatief vestigingsklimaat. 

 Ontwikkelen actieprogramma evenementen. 

 Uitvoeren actieprogramma informatievoorziening. 

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid 

 

Er zijn geen noodzakelijke bijstellingen voor dit programma. 
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7.5 Programma Bestuur en Dienstverlening 
Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, 

ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie 

(het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze 

eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van 

communiceren is hierbij een belangrijk aspect.  

 

Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? 

 Inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers voelen zich welkom, ervaren dat de 

gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen. 

 

Waar gaan we voor? 
 

Dienstverlening 

We staan de komende jaren voor vele stevige opgaven door nieuwe wetgeving, participatie en 

toenemende behoefte aan digitale dienstverlening. Dienstverlening is van de gehele organisatie 

en daarom een organisatie breed thema. Ondanks de vele aandacht voor digitale dienstverlening 

moeten we ook zeker de persoonlijke dienstverlening niet uit het oog verliezen. Daarbij is het 

belangrijk om te blijven investeren in onze medewerkers. We maken duidelijke beloftes aan onze 

inwoners en komen deze na. Om onze dienstverlening draaiende te houden is professionalisering 

van het applicatiebeheer noodzakelijk. Daarnaast is er toenemende behoefte aan specialisme op 

gebied van business intelligence. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en 

behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening. Dit doen we op basis 

van de door de raad in 2019 vastgestelde Visie Dienstverlening. Hiervoor is al een structureel 

budget in de begroting 2021 opgenomen van € 60.000. 

Ook zien we mogelijkheden om de publiekshal meer aan te laten sluiten bij de gemeentelijke 

dienstverlening van de toekomst. En in het kader van lerende organisatie zullen een aantal 

processen extra in de schijnwerpers worden gezet om deze naar een hoger plan te tillen en op 

efficiënte wijze meer waarde toe te voegen voor de inwoners en gebruikers.  

 

Organisatieontwikkeling 

De gemeente staat aan de vooravond van de realisatie van nieuwe grote ambities er is veel 

groeipotentieel. Dit vraagt onder andere om een heldere organisatiekoers, heroriëntatie op de 

kwaliteit en omvang van de formatie/bezetting en optimalisatie van werkprocessen en 

organisatiestructuur. Werken volgens de bedoeling is en blijft een belangrijk uitgangspunt.  

Om goed in beeld te krijgen waar de organisatie nu staat en wat er nodig is om deze ambities te 

realiseren, voert organisatieadviesbureau Seinstra & Partners een onderzoek uit. De resultaten 

van dit onderzoek, alsmede het nieuwe raadsakkoord zijn input voor de doorontwikkeling van de 

ambtelijke organisatie tot een wendbare en adaptieve organisatie; een organisatie die zich snel 

kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en in staat is de opgaven waar Steenbergen voor staat 

op een effectieve en efficiënte manier te realiseren. Concreet zijn er drie doelstellingen die in de 

volgende fase van de organisatieontwikkeling centraal staan:  

 Versterken van de ontwikkelorganisatie 

 Verbeteren van het bestuurlijk – ambtelijk samenspel 

 Verder door ontwikkelen van de bedrijfsvoering  

 

Externe ontwikkelingen  

De huidige arbeidsmarkt maakt dat het vinden, binden en boeien van personeel een grotere 

uitdaging is. Om de kwantitatieve en kwalitatieve personele capaciteit op het gewenste niveau te 
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brengen en houden, zijn thema’s als binden & boeien en werving & selectie extra belangrijk. Het 

marketingplan, met de ontwikkelkansen voor Steenbergen, kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

Steenbergen heeft wat te bieden als werkgever; dat moeten we uitdragen. 

 

Om zorg te dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten blijft inhuur 

van belang. Bijvoorbeeld in het geval dat relevante functies moeilijk in te vullen zijn of wanneer 

een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig is voor een primair werkproces of project. Dit vereist 

structureel een zogenaamde flexibele schil bovenop de vaste personele formatie. Om de inzet van 

inhuur van personeel transparant af te wegen en inzichtelijk te houden, wordt het Beleidskader 

Inhuur Derden gehanteerd.  

De schaarste op de arbeidsmarkt maakt het evenwicht tussen de ambities en capaciteit broos. Dat 

vraagt continu acteren in het bestuurlijk – ambtelijk samenspel. Realistische doelen stellen, meten, 

bijstellen en bijsturen zijn hierin cruciale elementen.  

 

Kwalitatieve impuls 

Het opleiden van personeel blijft een belangrijk aandachtspunt, zodat Steenbergen ook in de 

toekomst over een kwalitatief personeelsbestand beschikt dat past bij de opgaven waar de 

gemeente Steenbergen voor staat; ‘de juiste medewerker, op de juiste plek op het juiste moment’. 

Twee belangrijke lijnen hierbij zijn het aanleren van nieuwe relevante vaardigheden als toevoeging 

aan de huidige set van vaardigheden) en het omscholen van medewerkers, het vervangen van 

bestaande vaardigheden door nieuwe) van medewerkers. Eigenaarschap en rolneming zijn hierbij 

belangrijke succesfactoren.  

 

Slim samenwerken 

Goede dienstverlening aan inwoners en professionele ondersteuning van het bestuur staan 

voorop. Door corona is versneld ontdekt hoe op andere manieren slim (samen)gewerkt kan 

worden. Er is een mix ontstaan van werken op kantoor, thuis of op locatie in een van de kernen.  

Het nieuwe huisvestingsconcept en gezamenlijke uitgangspunten voor hybride werken zijn 

ondersteunend hieraan.  

Slim samenwerken betekent ook kansen zien in de regio op het gebied van samenwerking en het 

verminderen van kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld op het gebied van personele vraagstukken.  

 

Huisvesting/ Herinrichting Gemeentehuis, Vraagwijzer en Buitendienst 

De laatste tijd zijn diverse huisvestingsvraagstukken en zaken die hier direct of indirect verband 

mee houden aangekaart, zoals participatie met onze inwoners, herinrichting van de collegekamer 

en de Raadszaal, de realisatie van de Blauwe Gang (samenwerking van de veiligheidsdisciplines), 

de huisvesting Vraagwijzer en het doorvoeren van verdere digitalisering in alle gelederen. Ook het 

hybride werken heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Sommige vraagstukken leven al enige 

tijd en het moet gezegd worden, het is veel omvattend en soms complex. 

Geen jaren van een opeenstapeling van ad-hoc wijzigingen. Wel een bundeling van alle 

vraagstukken en dan is het moment daar om het integraal te gaan aanpakken. Hier is een gedegen 

plan voor in de maak. 

 

De gemeente Steenbergen overweegt al enige tijd haar eigen huisvesting (Gemeentehuis, 

Vraagwijzer en Buitendienst)  aan te passen, zodat het dienstverleningsconcept en werkconcept 

aansluiten bij de ontwikkelingen in de gemeente en in de organisatie. Er is een transitieproces 

aangepakt binnen de organisatie waar ook de overgang naar hybride werken onderdeel van is. 
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Andere vormen van samenwerken, meer projectmatig -en kerngericht werken, en participatie zijn 

daarin, naast een effectieve en efficiënte organisatie,  speerpunten.  

 

Aanpak 

Het doel is om een herinrichting -en belevingsplan voor het gemeentehuis te realiseren dat 

toekomstbestendig is. 

Er is in 2022 een QuickScan uitgevoerd en deze bestond voornamelijk uit het verzamelen en 

samenbrengen van alles wat er speelt, leeft en ervaren wordt. Dit heeft veel inzichten gegeven. De 

gemaakte analyse geeft inzicht in een gedeelde visie. Vanuit die gedeelde visie zijn de  voorlopige 

uitgangspunten en de voorwaarden geformuleerd voor het Programma van Wensen.  

De noodzaak om door te pakken is tijdens het onderzoek duidelijk geworden. Om de transitie van 

de organisatie, de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan onze inwoners succesvol te 

laten zijn is een herinrichting die daarop aansluit cruciaal. Bijvoorbeeld inwonerparticipatie en 

hybride werken moeten goed gefaciliteerd worden;  we zullen anticiperen op deze ontwikkelingen 

en zorgen dat er op korte termijn een totaaluitvoeringsplan wordt opgesteld.  

 

Doelstelling is een herinrichting-belevingsplan voor het gemeentehuis dat toekomstbestendig is 

en aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Een totaalplan welke modulair 

uitgevoerd kan worden, waarin de grootste pijnpunten als eerste aangepakt kunnen worden. 

De benodigde middelen brengen we in beeld. Het streven is om dit bij de begroting 2023 uit te 

werken. 

 

Huisvesting/ Herinrichting Gemeenteraad (raadszaal) 

De huidige inrichting van de raadzaal is verouderd, versleten en heeft weinig uitstraling. Het is 

zodoende belangrijk om te komen tot een herinrichting van de raadzaal, die voldoet aan de wensen 

en eisen van deze tijd en ook in verbinding staat met de centrale hal.  

 

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode het initiatief genomen om een voorzet te doen 

voor een herinrichting. Dit heeft wel een schetsplan opgeleverd, maar nog geen plan van aanpak 

of aanbestedingsdocument. De raad heeft hierbij aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken 

om meer ‘het gezicht van Steenbergen’ in de raadzaal te brengen, een moderne vergaderruimte te 

creëren waar ook andere activiteiten plaats kunnen vinden en een ruimte die qua uitstraling 

aansluit bij het huis van de gemeente.  

 

Ontwikkelingen Informatievoorziening en ICT 

Gemeenten zijn bij uitstek informatie verwerkende organisaties. Na de belastingdienst, politie en 

justitie en de grote uitkeringsinstanties staan gemeenten hoog in de top 5. Specifiek voor 

gemeenten is de diversiteit van data die moet worden verwerkt. Van data op het gebied van de 

basisregistratie personen tot en met dat over ondergrondse kabels en leidingen. Na de mens is 

data de belangrijkste productiefactor in organisaties die werken met informatie.  

Gemeenten hebben over het algemeen maar weinig inzicht in de beschikbare data. Daardoor staat 

het hergebruik van data nog maar op een laag pitje. Hergebruik van eigen data leidt tot nieuwe 

inzichten en kan beleidsmakers ondersteunen bij het maken en onderbouwen van keuzes (data 

gedreven werken). Daarnaast kan data worden ingezet in de kwaliteit van de processen en 

procescontroles, waardoor de organisatie veel efficiencywinst kan boeken. Data aan het werk 

zetten staat dan ook hoog op de agenda van organisatieontwikkeling. De eerder genoemde 

analyse van bureau Seinstra bevestigt dit.  
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Wat gaan we daar voor doen in 2022? 

 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023. 

 Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering 

gegevens en processen. 

 Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers. 

 Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse. 

 Wij blijven inzetten op het verkrijgen van de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel 

kwantitatief als kwalitatief. 

 Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe websites/ dienstverleningsapplicaties. 

 Inzet van bijvoorbeeld Lean-methodiek op bepaalde bedrijfsprocessen. 

 Onafhankelijke toetsing (zelfevaluatie) van onze Basisregistratie Personen. 

 Adresonderzoeken laten uitvoeren. 

 Door intensiveren en verbeteren contacten met onze inwoners realiseren van verbetering 

WOZ aanslagen en vermindering bezwaren No Cure No Pay bedrijven. 

 Vergemakkelijken van de WOZ-aanslag en digitalisering van bezwaarmogelijkheid. 

 Uitbreiding archivering websites en social media. 

 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het opleiden van een eigen landmeter, dan wel een 

landmeter aantrekken. 

 Uitvoering geven aan het programma organisatieontwikkeling ‘Een toekomstbestendige 

organisatie’. 

 Prioriteit geven aan de thema’s binden & boeien en werving & selectie op de HR-agenda. 

 Strategische HRM-plan opstellen; ‘de juiste medewerker, op de juiste plek op het juiste moment 

om de opgaven waar Steenbergen voor staat te realiseren’’. 

 Uitwerken strategisch opleidingsplan met de lijnen ‘upskillen’ en ‘reskillen’. 

 Benchmark huidige functiegebouw.   

 Regionale samenwerking versterken. 

 

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid 
 

ICT (2023 € 285.000. 2024 € 284.000 en 2025 e.v. € 261.000) 

In mei 2020 is de gemeente Steenbergen aangesloten bij Equalit. We zijn nu 2 jaar verder en er is 

in de tussentijd veel gebeurd. Dat heeft effect gehad op de ICT kosten voor de gemeente 

Steenbergen. De oorzaken daarvan zijn divers: 

 Toenemende dreiging van cybercriminaliteit. In de periode van twee jaar zijn er twee 

serieuze dreigingen geweest die ook Steenbergen raakten;  

 Organisatieontwikkeling is gepaard gegaan met een toename van accounts, terwijl bij de 

besluitvorming nog uitgegaan is van een besparing op accounts.  

 De coronacrisis heeft geleid tot thuiswerken. Hiervoor waren forse investeringen nodig in 

notebooks, telefoons e.d. 

 Wetgeving; op allerlei terreinen zien we een aanscherping van wet- en regelgeving. Er 

worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van data. 

 Waar in het verleden een softwarepakket werd aangeschaft, zien we steeds meer 

pakketten die “in de cloud” werken. Deze staan niet meer op onze servers en worden in 

rekening gebracht met een abonnementstarief. 

 Er zijn andere prijsafspraken gemaakt over de producten en diensten die van Equalit 

worden afgenomen. 
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Bij de begroting 2022, toen een aantal bovengenoemde ontwikkelingen al in het vizier waren, is 

het budget voor ICT al opgehoogd met € 137.000 voor 2023, € 109.000 voor 2024 en € 86.000 voor 

2025 en verder. Deze inschatting was gebaseerd op een aantal te verwachten mee- en tegenvallers. 

De meevallers hadden betrekking op opschoning van applicaties, aanbestedingsvoordelen, het 

delen van diensten met andere gemeenten en het nieuwe prijsmodel. De tegenvallers betrof de 

indexering van prijzen, de toename van het aantal accounts, de noodzakelijke vernieuwing van 

hardware als gevolg van hardware en informatieveiligheid.  

In de voorbereiding van deze perspectiefnota heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden en is 

een foto gemaakt van de huidige situatie ten opzichte van de begroting. Hierbij is gebleken dat de 

bijstelling van het budget te laag is geweest. De meevallers zijn niet of slechts gedeeltelijk 

gerealiseerd. De tegenvallers daarentegen zijn een stuk hoger uitgevallen. De huidige foto en 

analyse laat zien dat de kostenverhogingen met name zitten in hardware (€ 140.000 en 

datamanagement (€ 225.000). Tegenover deze nadelen staat een netto voordeel van ongeveer 

€ 80.000) dat bestaat uit een combinatie van allerlei plussen en minnen. De belangrijkste hierin is 

het prijsvoordeel als gevolg van het nieuwe prijsmodel.  

 

Actuele Basisregistratie Personen (€ 22.500 structureel) 

Veel gemeentelijke processen zijn afhankelijk van betrouwbare informatie uit de basisregistratie 

personen (BRP). Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en 

beveiliging van de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt de verwerking van gegevens 

in de basisregistratie onderzocht. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek. Belangrijk is dat een 

dergelijk onderzoek jaarlijks onafhankelijk wordt uitgevoerd. Hierbij is extra ondersteuning nodig 

bij de uitvoering van controle en handhaving.  

 

WOZ-dialoog: Laagdrempelig en effectief communiceren met onze inwoners (€ 10.000 

incidenteel 2023 en € 6.500 structureel) 

Bezwaarschriften van onder ander No Cure No Pay (NCNP) bedrijven zijn een grote uitdaging in de 

uitvoering van de Wet WOZ. Het ziet er niet naar uit dat de regelgeving of de hoogte van de 

kostenvergoeding binnenkort wordt aangepast. Daarom willen we op een laagdrempelige en 

effectieve manier de dialoog met onze inwoners aangaan door middel van het versturen van 

voormeldingen via een nieuwe applicatie. Dit biedt de mogelijkheid om de objectkenmerken en/of 

WOZ-waarden van woningen eerder en gemakkelijker te delen met onze inwoners. Inwoners 

krijgen dan de mogelijkheid om hierop te reageren. Hiermee kunnen bezwaren en beroepen 

mogelijk vaker ongegrond verklaard worden zodat het uitkeren van kostenvergoeding wordt 

beperkt. Het eerste contact tussen een gemeente en de belanghebbende kan snel en 

laagdrempelig worden gelegd. Dit voorkomt in vele gevallen de gang naar een NCNP-bedrijf.  

 

Uitbreiding archivering t.a.v. website en social media (€ 20.000 structureel) 

Informatie die verspreid wordt via onze websites en social media moet digitaal gearchiveerd 

worden. Omdat het digitaal correct archiveren conform regelgeving complex is, wordt dit al 

jarenlang door een externe partij voor ons verzorgd. Vanwege onder andere veranderende 

regelgeving en toename in aantal van onze websites en social media moet deze wettelijke 

verplichte archivering uitgebreid te worden. Uitbreiding met deze archivering leid tot extra kosten. 

Voor de kosten zullen we gebruik maken van het reguliere structureel budget in de begroting 

opgenomen van € 20.000. 
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Overzicht van de voorstellen 
 

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening Jaarschijven gemeente Steenbergen 
 

2023 2024 2025 2026 

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid     

ICT 285.000 284.000 261.000 261.000 

Actuele Basisregistratie Personen 22.500 22.500 22.500 22.500 

WOZ-dialoog 16.500 6.500 6.500 6.500 

Uitbreiding archivering t.a.v. website en social media 20.000 20.000 20.000 20.000 

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid 344.000 333.000 310.000 310.000 

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve 0 0 0 0 

Totaal programma 5 344.000 333.000 310.000 310.000 
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BIJLAGE 1   Vervangingsinvesteringen  
 

  

 

Investeringen 2023
Investerings-

bedrag

Kap. 

Lasten

Struc. Afschrijvings-

periode

65200210 Vervanging toplaag sportpark 

Welberg 175.000             17.500       17.500       10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen 21.600               2.160         2.160         10 jaar

67200000 Vervanging riolering 1.594.732         26.600       26.600       60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering 63.000               4.200         4.200         15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M 27.000               450             450            60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering 200.000             3.300         3.300         60 jaar

60450001 Optimalisering Renessestraat 1 143.250             3.600         3.600         40 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken 391.146             13.038       13.038       30 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken 93.520               1.559         1.559         60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting 11.589               290             290            40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting 35.465               1.773         1.773         20 jaar

65700201 Groenbeheerplan 300.442             12.018       12.018       25 jaar

65700201 Groenbeheerplan 60.000               1.200         1.200         50 jaar

62100000 Vervanging wegen 652.427             26.097       26.097       25 jaar

Ransomes cirkelmaaier 52.000               10.400       10.400       5 jaar

Bladveger 16.000               1.600         1.600         10 jaar

Carrerro met maaidek 40.000               5.714         5.714         7 jaar

Zeroturn 24.000               4.800         4.800         5 jaar

Zeroturn 24.000               4.800         4.800         5 jaar

Rioolreiniger 24.000               2.400         2.400         10 jaar

TOTAAL 2023 3.949.171 143.499 143.499

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Kpl. Rollend materieel 
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Investeringen 2024
Investerings-

bedrag

Kap. 

Lasten

Struc. Afschrijvings-

periode

65200210 Vervanging toplaag sportpark 

Seringenlaan 175.000             17.500       17.500       10 jaar

65200102 Vervanging zwembadfolie Meermin 176.000             11.700       11.700       15 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen 105.900             10.590       10.590       10 jaar

67200000 Vervanging riolering 1.594.732         26.600       26.600       60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering 61.200               4.100         4.100         15 jaar

67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen 17.000               280             280            60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering 200.000             3.300         3.300         60 jaar

67300100 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000               1.400         1.400         15 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting 31.561               789             789            40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting 153.061             7.653         7.653         20 jaar

65700201 Groenbeheerplan 192.891             7.716         7.716         25 jaar

65700201 Groenbeheerplan 60.000               1.200         1.200         50 jaar

62100000 Vervanging wegen 267.854             10.714       10.714       25 jaar

Renault Master met veegvuil 55.000               9.167         9.167         6 jaar

Renault Master met veegvuil 55.000               9.167         9.167         6 jaar

Hefblok ondergrondse containers 11.000               1.600         1.600         7 jaar

Veegmachine Bucher 220.000             27.500       27.500       8 jaar

Tractor John Deere met borstel multi 80.000               16.000       16.000       5 jaar

Container milieustraat 12.000               800             800            15 jaar

Container milieustraat 12.000               800             800            15 jaar

Auto handhaving 45.000               5.625         5.625         8jaar

TOTAAL 2024 3.545.199 174.200 174.200

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Kpl. Rollend materieel 
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Investeringen 2025
Investerings-

bedrag

Kap. 

Lasten

Struc. Afschrijvings-

periode

65200201 Vervanging toplaag sportpark 

Kruisland 175.000             17.500       17.500       10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen 115.700             11.570       11.570       10 jaar

67200000 Vervanging riolering 1.594.732         26.600       26.600       60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering 61.200               4.100         4.100         15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M 54.000               900             900            60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering 200.000             3.300         3.300         60 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken 189.533             6.318         6.318         30 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting 104.040             2.601         2.601         40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting 165.505             8.275         8.275         20 jaar

65700201 Groenbeheerplan 330.228             13.209       13.209       25 jaar

65700201 Groenbeheerplan 60.000               1.200         1.200         50 jaar

62100000 Vervanging wegen 268.237             10.729       10.729       25 jaar

Renault Master met kraantje 57.000               8.143         8.143         7 jaar

Renault Master met kraantje 57.000               8.143         8.143         7 jaar

Renault Master 48.000               6.857         6.857         7 jaar

Ford  connect 33.000               4.714         4.714         7 jaar

Bestelbus gesloten (Renault) 36.000               5.143         5.143         7 jaar

Trafficbus (Renault) 36.000               4.500         4.500         8 jaar

Veegmachine Bucher 220.000             27.500       22.500       8 jaar

Sneeuwploeg 14.000               1.400         1.400         10 jaar

Vorkheftruck Gemeentewerf 36.000               4.500         4.500         8 jaar

Tractor John Deere 70.000               11.667       11.667       6 jaar

Tractor New Holland met toebehoren 30.000               6.000         6.000         5 jaar

Kubota maaier 12.000               2.400         2.000         5 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam 18.000               3.000         3.000         6 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam 18.000               3.000         3.000         6 jaar

TOTAAL 2025 4.003.175 203.269 197.869

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Kpl. Rollend materieel 



 51 

 

 

  

Investeringen 2026
Investerings-

bedrag

Kap. 

Lasten

Struc. Afschrijvings-

periode

67200000 Vervanging riolering 1.594.732         26.600       26.600       60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering 61.200               4.100         4.100         15 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering 200.000             3.300         3.300         60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting 63.295               1.582         1.582         40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting 167.994             8.400         8.400         20 jaar

65700201 Groenbeheerplan 260.000             10.400       10.400       25 jaar

65700201 Groenbeheerplan 60.000               1.200         1.200         50 jaar

62100000 Vervanging wegen 714.721             28.589       28.589       25 jaar

Scania vrachtwagen 250.000             25.000       25.000       10 jaar

Ford  connect 33.000               4.714         4.714         7 jaar

Ferrari frees met toebehoren 10.000               1.250         1.250         8 jaar

Renault Master met kraantje 57.000               8.143         8.143         7 jaar

Sneeuwploeg 14.000               1.400         1.400         10 jaar

Auto handhaving 40.000               5.714         5.714         7 jaar

TS Houtsnipperaar 35.000               7.000         7.000         5 jaar

Waterwagen 14.000               1.167         1.167         12 jaar

Renault Master met kiepbak 60.000               7.500         7.500         8 jaar

Klepelmaaier mc connel 30.000               5.000         5.000         6 jaar

Klepelmaaier 14.000               2.333         2.333         6 jaar

Bus wijkteam zuid 46.000               6.571         6.571         7 jaar

Container milieustraat 12.000               800             800            15 jaar

Container milieustraat 12.000               800             800            15 jaar

TOTAAL 2026 3.748.942 161.564 161.564

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Kpl. Rollend materieel 
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BIJLAGE 2   Opvolging moties / initiatiefvoorstel 

  

Nr. Datum Titel Ingediend door

Partijen / 

leden voor

Partijen / 

leden tegen Stemming Status / afhandeling

M001 7-11-2019 Stimulering zonne-energie 

bedrijfsdaken 

Gewoon Lokaal! Gewoon 

Lokaal!, VVD, 

CDA, D66, PvdA

Volkspartij 11-4 Vanwege de transportschaarste op het elektriciteitsnet, wordt in overleg met netbeheerder Enexis verkend welke 

mogelijkheden er zijn om zonne-energie op bedrijfsdaken in de gemeente te stimuleren. In het Uitvoeringsprogramma 

Duurzaamheid 2021-2022 is er reeds budget gereserveerd voor de uitvoering van deze motie.

M002 5-11-2020 Ruimte voor landbouwers – 

agrarische ondernemerspeiling

PvdA en VVD Unaniem Geen 19-0 De vraag is op 1-7-2020 schriftelijk bij de ZLTO neergelegd. Reminder is op 27.07.2020 verstuurd. Tot op heden geen (schriftelijke) 

reactie ontvangen. Dit vraagt om hernieuwde aandacht. 

M003 5-11-2020 Ruimte voor landbouwers - 

coöperatie

PvdA en VVD Unaniem Geen 19-0 Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de initiatiefnemers en een locatie bekend is, zijn er verder nog geen vorderingen te 

melden. Er is geen principeverzoek ingediend en er valt ook nog weinig te zeggen over de planologische haalbaarheid, 

waaronder ook begrepen de toets aan de zonneladder.” 

De motie is opgenomen in het raadsvoorstel over de gedeeltelijke evaluatie en het opstarten van de procedure tot wijziging van 

de Visie Energie en Ruimte.

M004 5-11-2020 Quickscan Gewoon Lokaal! Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, CDA

D66 / PvdA 15-2 Afgehandeld

M005 4-3-2021 Drempelschouw Allen Unaniem geen 19-0 De drempelschouw wordt op dit moment op interactieve wijze uitgevoerd. De ervaringen van weggebruikers worden 

meegenomen bij een vervolgaanpak. Afgehandeld.

M006 22-4-2021 Kassen genoeg in het Westland Gewoon Lokaal! 

PvdA, CDA, D66

Gewoon 

Lokaal!, CDA, 

D66, PvdA

Volkspartij, VVD 10-7 In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied ten noorden van het bestaande Westland geen mogelijkheid voor glastuinbouw 

worden geboden.

M007 27-5-2021 Actieplan zon-op-dak en isolatie PvdA en VVD Volkspartij, 

VVD, D66 en 

PvdA

Gewoon Lokaal!, 

CDA

10-8 Het actieplan zon-op-dak wordt meegenomen bij de volledige evaluatie van de Visie Energie en Ruimte. Gezien de sterke relatie 

met de warmtetransitie wordt het actieplan isolatie meegenomen bij de Transitievisie Warmte Fase 2.  Zowel de volledige 

evaluatie van de Visie Energie en Ruimte als de Transitievisie Warmte Fase 2 worden naar verwachting in Q3 ter behandeling 

voorgelegd aan de gemeenteraad.

M008 8-7-2021 Oosthavendijk Volkspartij Unaniem Geen 18-0 De gesprekken met inwoners hebben plaatsgevonden. De besteksuitwerking is samen met andere woonrijp werkzaamheden 

extern in voorbereiding bij een ingenieursbureau, wat enige vertraging heeft opgelopen. Hierna zullen we spoedig het werk 

aanbesteden.

M009 8-7-2021 Investerings-agenda Gewoon Lokaal! Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66 en 

PvdA

VVD 15-3 De raad heeft het college opgedragen om eind 2023 te komen tot een eerste opzet van een investeringsagenda en deze bij de 

begroting 2024 voor vaststelling aan te beiden. Indien mogelijk en zinvol zal een eerste opzet al in 2022 voorgelegd worden.

M010 8-7-2021 Recreatie en toerisme indicator Gewoon Lokaal! Unaniem Geen 18-0 De mogelijkheden zijn bekeken. De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn 

voor de beleidsdoelstellingen, sluiten niet aan bij bestaande metingen. Er wordt verkend of een monitor regionaal opgezet kan 

worden, zodat kosten minder worden en effect op regionaal niveau meetbaar is. De resultaten van de verkenning, die samen 

met de regio wordt gedaan, beginnen nu hun contouren te krijgen. Momenteel kijken we of dit nog steeds aansluit bij de 

wensen van Steenbergen. Afhankelijk van vorm en samenwerking kunnen eventuele extra kosten bepaald worden. 

M011 8-7-2021 Speelbeleid PvdA , Volkspartij Unaniem Geen 18-0 Deze motie loopt nog. Concept nota ligt klaar om aan nieuwe college aangeboden te worden en zal daarna aan de raad worden 

voorgelegd

M012 30-9-2021 Boom voor het leven Volkspartij Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66, PvdA

VVD 15-3 We hebben het bomenbestand de afgelopen jaren onderhanden genomen en een groot aantal slechten bomen vervangen 

voor nieuwe bomen. Daarnaast hebben we groenstructuren versterkt en samen met verschillende dorpsraden gekeken naar 

het uitbreiden van het bomenbestand binnen de kernen. Hierdoor is de verwachting dat het niet mogelijk is om jaarlijks de 

gewenste 200 bomen binnen de kernen aan te planten. Hiervoor zal dus gezocht moeten naar nieuwe locaties die grenzen aan 

de kernen en locaties in het buitengebied. 

Deze locaties zijn helaas beperkt en hier liggen in de toekomst ook voor andere beleidsvelden opgaven. Hierbij moet gedacht 

worden aan woningbouw, uitbreiding van industriegebieden en aanleg van rondwegen. Naast dat de locaties in de toekomst 

voor meerdere bestemmingen gebruikt kunnen worden hebben we ook te maken met bestemmingsplannen en provinciale 

landschapsvisies waar we binnen moeten handelen. Daardoor is reserveren van ruimte voor de aanplant van bomen niet 

vanzelfsprekend.

Verder is er nog de optie om de bomen aan te planten in de vorm van het uitbreiden van bestaande natuur en of nieuwe 

natuur. Dit zal dan meer los staan van de kernen en heeft als voordeel dat hier subsidie op aangevraagd kan worden. Uw 

verzoek wordt nader uitgewerkt waarbij op basis van kengetallen en inzichten vanuit de verschillend beleidsterreinen de 

haalbaarheid en de kosten in beeld worden gebracht. 

M013 4-11-2021 Eenvoudig Nederlands Gewoon Lokaal! Unaniem Geen 19-0 Wordt aan gewerkt. 

M014 4-11-2021 BOA's Volkspartij Unaniem Geen 19-0 Deze motie is inmiddels uitgevoerd. We hebben nu onze boa’s die starten en eindigen in gemeente Steenbergen. 

M015 4-11-2021 Bravis Volkspartij en CDA Unaniem Geen 19-0

M016 4-11-2021 Veiligheid buitengebied VVD Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, CDA, PvdA

D66 17-2 Deze motie loopt nog. 

We zijn aan het kijken hoe we invulling kunnen geven aan de motie. Het is tot op heden niet gelukt om een actief 

buurtpreventieteam op te starten in het buitengebied. Wel zijn er diverse initiatieven zoals appgroepen die we graag willen 

faciliteren met bijvoorbeeld bebording enzovoorts. Voorbeeld hiervan is de appgroep rondom de Moerstraatse weg. Verder zijn 

we aan het kijken of we extra toezichthouders kunnen inzetten tijdens, bijvoorbeeld het donkere dagen offensief, het inzetten 

van matrixborden tijdens de donkere dagen waarin mensen worden opgeroepen om extra alert te zijn, extra aandacht via 

socials in te zetten en wellicht ook een huis- aan huisfolder te (laten) maken. 

M017 4-11-2021 Tevredenheids-onderzoek 

ecologisch maaibeheer

VVD Volkspartij, 

VVD, CDA

Gewoon Lokaal!, 

D66, PvdA 

10-9 In 2021 zijn we als gemeente in samenwerking met waterschap Brabantse Delta en 

Staatsbosbeheer gestart met het ecologisch beheren van onze bermen. Dit komt voort uit de wet Natuurbescherming als 

gevolg waarvan wij als gemeente verplicht zijn om bij onderhoudswerkzaamheden aan groen de natuurwaarden zo veel 

mogelijk te respecteren. Dit vraagt om een andere manier van maaien. Tijdens het eerste jaar zijn er bij de gemeente veel vragen 

en opmerkingen binnen gekomen over deze nieuwe manier van maaien.

Verreweg de meeste vragen hadden betrekking op de uitvoering van het maaibestek. Dit is u via raadsmededeling  (RD2100280)  

medegedeeld en heeft vooral te maken met het feit dat de aannemer niet voldoende werkte volgens de contractuele afspraken. 

Het contract met deze aannemer is dan ook opgezegd. Daarnaast is het ecologisch beheren van bermen nieuw voor de 

gemeente waardoor er nog verbeterpunten waren in het bestek. Deze hadden voornamelijk te maken met de manier van 

maaien, de frequentie en de aanwezige zichthoeken. Na het ontbinden van het maaibestek afgelopen winter zijn alle 

verbeterpunten geëvalueerd waarna het bestek is aangepast en inmiddels opnieuw is aanbesteed. 

Wij gaan er vanuit dat deze wijzigingen in combinatie met een nieuwe aannemer er voor zorgen dat veel vragen en 

opmerkingen van bewoners weggenomen zullen worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een informatief stuk voor 

bewoners dat gedeeld zal worden via de gemeentelijke kanalen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het nieuwe  

maaiseizoen zullen wij eventuele vragen en opmerking evalueren en waar nodig bijsturen.  

M018 4-11-2021 Overplaatsing Vraagwijzer CDA Unaniem Geen 19-0 Vraagwijzer is een concept waarmee we onze integrale toegang voor het sociaal domein vormgeven en bestaat uit een 

intensieve samenwerking van gemeentelijke medewerkers en medewerkers van o.a. Stadlander, WijZijnTraverse, TWB, Spring 

Jeugdprofessionals, ISD en de sportcoaches. De kracht van het concept moet behouden blijven voor onze inwoners. Het 

vraagstuk overplaatsing Vraagwijzer wordt verder onderzocht en meengenomen in de volgende fase van het project 

herinrichting gemeentehuis en in het nog op te stellen accommodatiebeleid.

M019 4-11-2021 Energiearmoede PvdA Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66, PvdA

VVD 16-3  De raad is via raadsmededeling RD2200032 geïnformeerd over de afhandeling van de motie 'energiearmoede' (2138222). 

M020 27-2-2022 Grondaankoop Kruisland Allen Unaniem Geen 17-0

M021 27-2-2021 Openingstijden milieustraat 

Steenbergen

Volkspartij, VVD, 

CDA

Volkspartij, 

VVD, CDA en 

D66

Gewoon Lokaal!, 

PvdA

10-7 In de motie wordt het college opgedragen om met een separaat raadsvoorstel te komen indien zij van mening is dat er bij 

volledige realisatie (uitbreiding areaal) van de milieustraat er gegronde reden bestaat voor personele uitbreiding: Praktijk wijst 

uit dat voldoende toezicht met twee beheerders niet uitvoerbaar is, dit om vervuiling van de afvalstromen te voorkomen.  Een 

voorstel wordt voorbereid. Na de zomervakantie komen we hiermee terug naar de raad.
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BIJLAGE 3   Uitvoeringsplan GVVP jaarschijf 2023 
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188.500,00€               2.291.400,00€           452.700,00€        134.756,00€        

188.500,00€        2.291.400,00€     118.700,00€   452.700,00€   1.720.000,00€          134.756,00€   30.000,00€    
Amendement A1 GVVP x Organisatie 8.000,00€                   S x x x x x x x x

Amendement A1 GVVP x Organisatie S x x x x x x x x

Amendement A1 GVVP x Organisatie S x

Amendement A1 GVVP x Organisatie S x

x Campagne 7.500,00€                   I x

x Campagne 15.000,00€                 15.000,00€          M x

x Apparatuur 10.000,00€                 10.000,00€                       1.000,00€             S

x Studie 15.000,00€                 15.000,00€         I x

x Studie 7.500,00€                   7.500,00€           I x

Gekoppeld aan centrumplan Welberg x Infrastructuur S

Kosten derden n.v.t. D x

Kosten al opgenomen in exploitatie Buiten de Veste x Studie  PM I

x Campagne 4.000,00€                   M x

Voor start consessie 2025 x Infrastructuur 125.000,00€               125.000,00€                    5.000,00€             S

Voor start consessie 2025 x Infrastructuur 125.000,00€               125.000,00€                    5.000,00€             S

x Infrastructuur 245.000,00€               40.000,00€          205.000,00€                    9.800,00€             S x

x Studie 7.500,00€                   I x

x Studie 7.500,00€                   I

x Studie 7.500,00€                   I x

x Studie 15.000,00€                 I x

x Studie 30.000,00€                 I x

x Studie 7.500,00€                   I x

Samenhang met alternatieve oplossingen randweg Dinteloord x Studie PM I x

x Infrastructuur 16.500,00€                 16.500,00€                       660,00€                S x

x Infrastructuur 15.000,00€                 I x

Overhevelen naar onderhoudsprogramma kapitaalgoederen x Infra (meeliften) 237.000,00€               118.700,00€        118.300,00€        -€                                   9.480,00€             S x

x Studie 15.000,00€                 I x x

Samenhang met raamovereenkomst provincie Noord-Brabant x Organisatie 7.500,00€                   7.500,00€             7.500,00€           M x

Komt te vervallen i.v.m. oprichting Adviesraad Verkeer x Organisatie 20.000,00€                 20.000,00€          M

Verklaring kleurcode kosten:

(gedeeltelijk) subsidieaanvraag

onderzoeken/campagnes 

ramingen Kragten

ramingen gemeente
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BIJLAGE 4   Analyse verkeersmeldingen 

 

Verkeersmeldingen 

Vanaf juni 2021 is het onderwerp verkeer als hoofdcategorie toegevoegd aan MijnGemeenteApp 

en Meldingen in kaart. De meldingen die vanaf 1 juni tot 31 december 2021 zijn binnengekomen 

met de hoofdcategorie verkeer vormen de basis van deze rapportage. In totaal gaat het om 168 

verkeersmeldingen. Verkeer is een breed begrip en bewoners melden diverse onderwerpen die 

een raakvlak hebben met verkeer. Vaak wordt er over meerdere onderwerpen binnen de 

hoofdcategorie verkeer een melding gemaakt. Een melding kan soms drie verkeer gerelateerde 

onderwerpen bevatten.  

Binnen de hoofdcategorie verkeer wordt over verschillende onderwerpen gemeld. De volgende 

onderwerpen zijn opgenomen in de analyse: 

- Gedrag algemeen: Dit gaat met name over asociaal rijgedrag zoals, het geen voorrang verlenen bij 

kruispunten, het inrijden van een inrijd verbod, geen verlichting aan hebben en overig verkeersgedrag. 

- Geluid: dit zijn meldingen over geluidsoverlast van verkeer. Denk aan motoren en auto’s die met veel 

geluid langs rijden. 

- Gevaarlijke situaties: alle meldingen waar gevaar wordt gemeld, zoals geen zicht bij kruispunten. 

- Gladheid: Meldingen over gladheid op wegen, fietspaden en wandelpaden, en meldingen met het 

verzoek om te strooien. 

- Laadpalen: dit zijn meldingen met vragen hoe een laadpaal aangevraagd kan worden, waar laadpalen 

staan, wat het beleid is omtrent laadpalen, klachten over laadpalen die bezet zijn. 

- Parkeeroverlast: dit zijn meldingen waarbij het parkeren van voertuigen en aanhangers voor overlast 

zorgen, doordat zij geparkeerd staan tegenover een inrit/ uitrit. Maar ook meldingen over parkeren op 

de stoep, grasstrook, en parkeren in een parkeerverbod-zone. Ook meldingen met verzoeken tot 

handhaving op parkeren behoort tot dit onderwerp. 

- Sluipverkeer: meldingen over doorgaand verkeer in de dorpen, en oversluip verkeer. 

- Snelheid: dit betreft alle meldingen over snelheidsoverlast van het verkeer 

- Staat van infrastructuur: meldingen over onderhoud van wegen, gaten in de weg, los liggende tegels, 

en over defecte verkeerslichten. Het betreft dus alle meldingen die iets zeggen over de staat van de 

weg. 

- Te weinig parkeerplaatsen: deze meldingen gaan over parkeerdruk in de straat. Het zijn meldingen 

over te weinig parkeerplaatsen in de straat, dat men ver van huis moet parkeren omdat er geen plek 

is. 

- Wegmeubilair: dit zijn meldingen waarin wordt gevraagd om op een locatie verkeersborden, paaltjes, 

straatverlichting, lantaarnpalen te plaatsen. Ook vragen over het plaatsen van een smiley 

verkeersbord behoort tot dit onderwerp. 

Om tot een verdeling te komen wordt de inhoud van de melding gescand op kernwoorden. De 

kernwoorden zijn vervolgens gekoppeld aan het bijbehorende onderwerp. Op de volgende 

pagina is de tabel met de kernwoorden per onderwerp weergeven. Vervolgens zijn de meldingen 

geturfd per onderwerp en zijn de resultaten weergegeven in grafieken en tabellen. Ook wordt 

per straat binnen de kern het aantal meldingen in een tabel weergeven. Op de laatste pagina een 

overzicht voor de gehele gemeente Steenbergen. 
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Kernwoorden per onderwerp 

 

In bovenstaande tabel zijn de onderwerpen weergeven en de kernwoorden die daarbij horen. De 

meldingen zijn gescand op de kernwoorden, waarna het juiste onderwerp gegeven wordt aan de 

melding.  

Onderwerp Kernwoorden

Gedrag algemeen Voorrang

Gedrag algemeen Verlichting

Gedrag algemeen Inrijdverbod

Gedrag algemeen gedrag

Geluid uitlaat

Geluid luid

Geluid geluid

Geluid geluidsoverlast

Geluid herrie

Geluid lawaai

Geluid verkeersgedrag

Gevaarlijke situatie Gevaarlijk

Gevaarlijke situatie Gevaar

Gevaarlijke situatie Geen zicht
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Steenbergen 

De grafiek hieronder weergeeft het aantal meldingen per onderwerp binnen de dorpskern 

Steenbergen. 

 

De cirkeldiagram hieronder weergeeft de percentuele verdeling van de meldingen per 

onderwerp binnen de dorpskern Steenbergen.  
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Aantal meldingen per straat en onderwerp in Steenbergen 

  

Buurt Steenbergen

Aantal van Onderwerp Kolomlabels

Rijlabels Gedrag algemeen Geluid Gevaarlijke situatie Gladheid Laadpalen Parkeeroverlast Sluipverkeer Snelheid Staat van infrastructuur Te weinig parkeerplaatsen Wegmeubilair Eindtotaal

Vesting 1 2 1 7 1 12

Magnoliastraat 2 2 2 1 1 2 10

Wipstraat 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Kapelaan Kockstraat 1 1 1 2 1 2 8

Rongelstraat 1 1 1 1 2 2 8

Welbergsedijk 2 2 1 2 7

Afgeslechtedijk 2 1 2 1 6

Noorddonk 1 1 2 4

Esdoornstraat 1 1 1 1 4

Van Brabantstraat 2 1 1 4

Blauwstraat 2 1 1 4

Franseweg 1 1 2 4

Lijsterbesstraat 1 1 1 1 4

Notendaalsedijk 1 1 1 1 4

Wolfersblok 1 1 1 3

Waterlinie 1 1 1 3

Burgemeester van Loonstraat 1 1 1 3

Doktersdreefje 1 1 1 3

Gagelweg 1 1 1 3

Zuidwal 1 1 1 3

Van der Wellenstraat 1 1 1 3

Kade 1 1 1 3

Potmeer 1 1 1 3

Moerstraatseweg 2 1 3

Laurentiusdijk 1 1 2

Vlamingvaart 1 1 2

Veerweg 1 1 2

Berenstraat 2 2

Watertorenweg 1 1 2

David van Orliënsstraat 2 2

Julianastraat 1 1 2

De Spindel 1 1 2

Dijkplan 1 1 2

Pastoor Ermenstraat 1 1 2

Vlierstraat 1 1 2

Poststraat 1 1 2

Wilhelminastraat 1 1 2

Gladioolstraat 1 1 2

Doornedijkje 1 1 2

Duivenvoorde 1 1 2

Kruislandsedijk 1 1

Van Glymesstraat 1 1

Gibsonstraat 1 1

Piet Snoeijersstraat 1 1

Oost-Havendijk 1 1

Rozenplein 1 1

Van Bredastraat 1 1

Sint Ontcommerstraat 1 1

Leurschans 1 1

Van Boutershemstraat 1 1

Boomdijk 1 1

Grimbergen 1 1

Eindtotaal 4 1 37 1 2 23 1 26 11 34 21 161
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 Dinteloord 

De grafiek hieronder weergeeft het aantal meldingen per onderwerp binnen de dorpskern 

Dinteloord. 

 

De cirkeldiagram hieronder weergeeft de percentuele verdeling van de meldingen per 

onderwerp binnen de dorpskern Dinteloord. 
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Aantal meldingen per straat en onderwerp in Dinteloord 

  

Buurt Dinteloord

Aantal van Onderwerp Kolomlabels

Rijlabels Gedrag algemeen Geluid Gevaarlijke situatie Laadpalen Parkeeroverlast Snelheid Staat van infrastructuur Te weinig parkeerplaatsen Wegmeubilair Eindtotaal

Steenbergseweg 3 4 3 1 1 2 14

De Pinas 1 2 3 2 1 9

Noordlangeweg 1 4 4 9

Molendijk 3 3 1 7

Galgendijk 1 1 1 1 1 5

Philips Willemstraat 2 1 2 5

Boeier 2 2 1 5

Schaepmanstraat 1 1 1 1 4

Zuideinde 1 1 2 4

Boompjesdijk 1 1 1 1 4

Omloop 2 1 1 4

Noordzeedijk 1 1 1 1 4

Westgroeneweg 1 1 1 3

de Ruyterstraat 1 1 1 3

Europastraat 1 1 1 3

Kade 1 2 3

Burg. Mr. H. Popstraat 1 1 2

Westzijstraat 2 2

De Brigantijn 1 1 2

Piet Heynstraat 1 1 2

Sasdijk 1 1 2

Raadhuisplein 1 1 2

Kanaalweg 1 1

Dorus Rijkersstraat 1 1

Westvoorstraat 1 1

Oudlandsedijk 1 1

Kreekweg 1 1

Stoofdijk 1 1

Meekrapweg 1 1

Eindtotaal 6 2 24 2 9 21 11 17 13 105
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Nieuw-Vossemeer 

De grafiek hieronder weergeeft het aantal meldingen per onderwerp binnen de dorpskern 

Nieuw-Vossemeer.  

 

De cirkeldiagram hieronder weergeeft de percentuele verdeling van de meldingen per 

onderwerp binnen de dorpskern Nieuw-Vossemeer. 
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Aantal meldingen per straat en onderwerp in Nieuw-Vossemeer 

 

  

Buurt Nieuw-Vossemeer

Aantal van Onderwerp Kolomlabels

Rijlabels Gevaarlijke situatie Parkeeroverlast Snelheid Staat van infrastructuur Te weinig parkeerplaatsen Wegmeubilair Eindtotaal

Heensemolenweg 4 1 4 2 11

Hoogte 2 1 2 1 1 7

Simon Luymesstraat 1 1 1 1 4

Rijksweg 1 2 1 4

Rolafseweg 1 1 1 3

Oude Heijdijk 1 1 1 3

AM de Jongstraat 1 1 2

Schoolstraat 1 1 2

Kraagseweg 1 1

Eindtotaal 12 4 11 2 2 6 37
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Kruisland 

De grafiek hieronder weergeeft het aantal meldingen per onderwerp binnen de dorpskern 

Kruisland.  

 

De cirkeldiagram hieronder weergeeft de percentuele verdeling van de meldingen per 

onderwerp binnen de dorpskern Kruisland. 
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Aantal meldingen per straat en onderwerp in Kruisland 

  

Buurt Kruisland

Aantal van Onderwerp Kolomlabels

Rijlabels Gevaarlijke situatie Parkeeroverlast Snelheid Staat van infrastructuur Te weinig parkeerplaatsen Wegmeubilair Eindtotaal

Langeweg 1 1 1 1 4

Moerakker 1 1 1 1 4

Kruislandsedijk 1 1 1 3

Nieuwe Biezenweg 1 1 1 3

Wethouder Swagemakersstraat 1 1 2

West-Zandberg 2 2

Van Diepenbeekstraat 1 1 2

Molenstraat 1 1 2

Vierlinghstraat 1 1

Boonhil 1 1

Eindtotaal 6 1 5 2 5 5 24
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De Heen 

De grafiek hieronder weergeeft het aantal meldingen per onderwerp binnen de dorpskern De 

Heen. 

 

De cirkeldiagram hieronder weergeeft de percentuele verdeling van de meldingen per 

onderwerp binnen de dorpskern De Heen. 
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Aantal meldingen per straat en onderwerp in De Heen 

 

  

Buurt De Heen

Aantal van Onderwerp Kolomlabels

Rijlabels Gevaarlijke situatie Gladheid Laadpalen Snelheid Te weinig parkeerplaatsen Wegmeubilair Eindtotaal

Dorpsweg 1 1 1 1 1 5

Heensedijk 1 1

Eindtotaal 1 1 1 1 1 1 6
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Gemeente Steenbergen totaal 

De grafiek hieronder weergeeft het aantal meldingen per onderwerp binnen de gehele gemeente 

Steenbergen. 

 

 

De cirkeldiagram hieronder weergeeft de percentuele verdeling van de meldingen per 

onderwerp binnen de gehele gemeente Steenbergen. 
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