
Raadsvragen  B - 22161  Jaarstukken 2021

nr. Fractie Vraag POHO Antwoord:

1 Progressief 

Samen

blz. 16 Mogen wij de eerste rapportage over de Doe-agenda ontvangen? Prent Deze wordt aangeleverd door de griffie.

2 Progressief 

Samen

blz. 17 Wat houdt Individuele begeleiding waakvlam” in? Hoeveel cliënten worden er op deze manier 

gevolgd? 

Krook De categorie ‘Begeleiding Waakvlam’ is bedoeld voor cliënten binnen de Wmo doelgroep, die minder 

ondersteuning nodig hebben dan 4 uur per 4 weken. Het gaat hier in de regel om cliënten die één keer 

in de drie of vier weken een gesprek hebben met hun zorgaanbieder. Of cliënten waarbij de zorg en 

ondersteuning minimaal is, en er eens in de zoveel tijd op oproep van de cliënt, een de-escalerend 

gesprek nodig is waarna de cliënt zelfstandig vooruit kan. Op dit moment hebben er 7 Wmo cliënten 

een indicatie voor individuele begeleiding waakvlam.

3 Progressief 

Samen

blz. 17 Is het aantal uitkeringsgerechtigden door de Coronacrisis fors gestegen? Graag percentage. Krook Het aantal bijstandsgerechtigden vlak voor het uitbreken van de pandemie bedroeg op 1 januari 2020 

320, exact een jaar later aan het einde van het 1e coronajaar, is deze toegenomen tot 325, een 

toename van 1,5%. In 2021 het 2e coronajaar zien we het aantal bijstandsgerechtigden weer 

teruglopen naar 319 ( stand december 2022). 

4 Progressief 

Samen

blz 21 Er is externe inhuur ingeschakeld voor het uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. Hoeveel fte 

is ingehuurd en voor hoe lang? 

Prent Voor dit plan wordt in totaal 1 fte ingehuurd gedurende een periode van 2 jaar. Totale looptijd is tot en 

met 30 juni 2023.

5 Progressief 

Samen

blz 29 Graag ontvang ik de statuten van de Stichting Platform Kunst en Cultuur. Baartmans Het Platform Kunst en Cultuur is een onafhankelijke stichting. Statuten dienen bij de stichting zelf te 

worden opgevraagd; de informatie ligt bij de griffie.

6 Progressief 

Samen

blz. 37 Wanneer ontvangen wij de Transitie Warmte Fase 2? Baartmans De Transitievisie Warmte Fase 2 wordt volgens de huidige planning in Q3 2022 ter besluitvorming 

toegestuurd aan de gemeenteraad.

7 Progressief 

Samen

blz 38 Wat is het resultaat van de collectieve inkoopactie zonnepanelen? Baartmans De collectieve inkoopactie zonnepanelen 2021 heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 •140 personen hadden zich aangemeld voor de digitale informaDeavond, waarvan er 67 live aanwezig 

waren. Alle personen die zich hadden aangemeld hebben een link ontvangen om de informatieavond 

terug te kijken;

 •Er zijn 154 offertes uitgebracht, waarvan er 28 geaccepteerd zijn. Inwoners die een offerte bij andere 

partijen hebben opgevraagd en mogelijk geaccepteerd hebben, hebben wij niet in beeld.

 •De geaccepteerde offertes hebben een waarde van meer dan € 125.000,- (exclusief btw).



nr. Fractie Vraag POHO Antwoord:

8 Progressief 

Samen

blz. 39 Tot hoe lang staat de ontwikkeling van zon op veld “on hold”? Baartmans Tot het moment dat er niet langer sprake is van transportschaarste voor het terugleveren van 

elektriciteit en er dus weer voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Hiervoor dient het 

elektriciteitsnet van Enexis en het landelijke hoogspanningsnet (TenneT) te worden uitgebreid en 

verzwaard. Het is op dit moment onbekend wanneer er in onze regio weer voldoende ruimte zal zijn op 

het elektriciteitsnet voor het terugleveren van elektriciteit. Het college van burgemeester en 

wethouders heeft in april 2021 besloten om voorlopig alle bestaande (en eventuele nieuwe) 

initiatieven die nog niet vergund zijn on hold te zetten in afwachting van de resultaten van de 

netstudies van Enexis en TenneT. Dit vanwege de afgekondigde transportschaarste fase 1 op de 

hoogspanningsstations Dinteloord en Roosendaal en (inmiddels) fase 2 op het hoogspanningsstation in 

Bergen op Zoom. Ook om op deze manier ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van zon op veld in onze 

gemeente niet ten koste te laten gaan van de ontwikkeling van zon op dak. TenneT (landelijke 

netbeheerder) en Enexis Netbeheer (regionale netbeheerder) hebben aangegeven voor het 

terugleveren van elektriciteit aan het net structureel congestie te verwachten in het gebied rondom 

het station Bergen op Zoom voor een periode van vijf tot tien jaar.

9 Progressief 

Samen

blz. “Er is actieve ondersteuning vanuit het centrummanagement” . Is hiermee de centrummanager 

bedoeld en bestaat deze functie nog en zo nee wanneer is deze functie opgeheven? 

Knop Met betrekking tot de “actieve ondersteuning vanuit het centrummanagement” in relatie tot corona 

herstel wordt de rol van accountmanagement bedoeld welke wordt ingevuld door 2 

beleidsmedewerkers economie. 

Er is een centrummanager geweest in opdracht van de gemeente Steenbergen en branche vereniging 

Ons Steenbergen welke was gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma “stadshaven”. 

Dit programma is afgerond. In verband met corona was de opdracht van de centrummanager nog 

verlengt met 6 maanden maar op 31 december 2021 is de opdracht geëindigd. 

Op dit moment wordt het centrummanagement belegd in de organisatie bij de beleidsmedewerkers 

economie. 

10 Progressief 

Samen

blz. 58 Mogen wij de folders ontvangen van de fiets- en wandelroutes? Baartmans Dat kan. Er wordt een setje van de wandel- en fietsroutes in de gemeente Steenbergen bij de griffie 

gelegd. 


