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HO 

Steenbergen, 8 februari 2012 

Geachte leden van de commissie, 

In eerste instantie waren wij in de veronderstelling dat door de commissie uiteen gezet zou 
worden hoe de nieuwe verdeelsleutel van de subsidie er mogelijk uit zou gaan zien. 
Wij vernamen ook uit de startnotitie dat op de groepen die de waarderingssubsidie van 
€ 400,00 ontvangen niet zal worden bezuinigd en wij zijn een van de groepen. 

Door de commissie werd de vraag gesteld of er groeperingen waren die een waarderings
subsidie ontvingen, maar daaraan tekort kwamen. 
Op die vraag hadden wij direct kunnen melden dat wij daar zeker aan tekort komen, maar 
wij willen dat hierbij met een volledige motivering doen. Dit kon achteraf schriftelijk 
geschieden. 
Verder is het werven van sponsoren bijzonder moeilijk geworden en draagt onvoldoende 
bij. 

Dat wij het bedrag aan waarderingssubsidie te laag vinden, hebben wij in februari 2011 
laten weten middels uw formulier 'Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012-2015'. 
Voor de volledigheid voegen wij een kopie van het formulier en bijlage toe bij deze brief. 

Wij geven hierbij nogmaals aan dat wij het bedrag aan waarderingssubsidie te laag vinden 
en zullen dat hierna motiveren: 

Motivatie 
De Stichting Stadsarcheologie Steenbergen bestaat uit een kleine groep vrijwilligers die 
zich op 'non profit'-basis bezighoudt met archeologie in Steenbergen. 
Onze stichting heeft geen leden waar wij gerichte activiteiten voor organiseren. Wij 
hebben dus ook geen inkomsten uit lidmaatschapsgelden. 



Werkzaamheden 
Wij houden ons sinds 1978 als amateurgroepering bezig met archeologisch onderzoek in 
Steenbergen en het toegankelijk maken van de daaruit voortkomende resultaten voor alle 
inwoners van Steenbergen. 
Zonder kosten kunnen alle inwoners van de gemeente Steenbergen kennis nemen van de 
resultaten van de werkzaamheden van de Stichting Stadsarcheologie. Aangetroffen 
voorwerpen zijn op verschillende locaties in meerdere vitrines tentoongesteld. Verslagen 
liggen ter inzage in de bibliotheek en zijn op onze website zonder kosten te downloaden. 
Verder houden wij open dagen in onze werkruimte annex expositieruimte waarvan de 
toegang vrij is. 

Bijkomende werkzaamheden zijn 
- Adviseren van- en samenwerking met archeologische bedrijven, die bij graafwerkzaam

heden op verzoek van de gemeente door particulieren of bedrijven worden ingeschakeld 
voor archeologische onderzoeken. 

- Op dit moment zijn wij betrokken bij de actualisering van de Cultuurhistoriekaart van de 
Gemeente Steenbergen. 

- Het doen van incidentele, beperkte archeologische onderzoeken die zich soms 
onverwacht aandienen bij graafwerkzaamheden binnen de gemeente. Tevens eenvoudige 
verslaglegging van die onderzoeken. 

- Sinds 2004 ontvangen van groepen scholieren, die middels het project 'bronnen van 
kennis' kunnen ervaren hoe archeologie een bron van kennis kan zijn van zaken uit het 
verleden van Steenbergen. 

- Ontvangst van individuele scholieren die informatie komen inwinnen voor een 
spreekbeurt Vaak krijgen zij ook een archeologisch voorwerp van ons mee om op school 
hun verhaal te ondersteunen. 

- Promoten van archeologie in Steenbergen (open dagen in onze expositieruimte, stand op 
de jaarmarkt, dagbladen). 

- Dit jaar heeft ook een scholier zijn maatschappelijke stage van 30 uur bij ons vervuld. 

De laatste jaren ook betrokken bij 
- 2007, proefsleuven op Fort Henricus 
- 2008, meerdere onderzoeken in de Grote Kerkstraat 
- 2008-2010, onderzoek 'Hof van Steenbergen' 
- 2009, proefsleuven 'Schootsvelden' 
- 2009, reconstructie sluisje in De Heen 
- 2010, onderzoek Hema Blauwstraat 
- 2010, proefsleuven Schootsvelden 
- 2010, onderzoek'Coeveringe park' 
- 2011, proefsleuven Hoogstraat 
- 2011, kort onderzoek Dorpsstraat De Heen 
- 2011, kort onderzoek Vlietdijk Dinteloord 

Ook 
Stichting Stadsarcheologie Steenbergen is er ook alert op dat ook in de buitengebieden 
geen objecten en/of sporen van (hoge) archeologische waarde verloren gaan. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
- Overblijfselen van de Brabantse Waterlinie waarvan Fort Henricus een belangrijk deel is 
- Overblijfselen van de Steenbergse stadswallen 
- Mogelijke sporen in de route van de A4 
- Resten van het slot 'Padmos' 
- Resten van het slot 'De Steenen Kamer' 



- Versterkte boerderij 'De Lantaarn' 
- Resten van redoutes rondom Steenbergen 

Bodemvondsten zijn in Steenbergen tentoongesteld in 
- de hal van het Gemeentehuis aan Buiten de Veste (1 vitrine) 
- de openbare bibliotheek in de Blauwstraat (4 vitrines) 
- verzorgingstehuis de Lindenburgh (2 vitrines) 
- huisartsenpraktijk Molenweg (1 vitrine) 
- meerdere vitrines in onze werk- annex tentoonstellingsruimte aan het Doornedijkje 
Soms worden Steenbergse bodemvondsten ook tentoongesteld op andere plaatsen in of 
buiten Steenbergen. 

Belang van archeologie 
Wij vinden dat wij met ons werk en bemoeienissen een belangrijke cultureel-historische 
functie hebben en daarmee een Steenbergs belang dienen. 

Ontvangen Gemeentelijke subsidie 
Van 1978 t/m 2003 hebben wij geen subsidie ontvangen maar ook niet aangevraagd. Wij 
vonden dat niet nodig omdat wij in een ruimte zaten zonder vaste lasten. Wij konden toen 
rondkomen door zelfwerkzaamheid en financiële hulp van particulieren en zelfstandigen. 
In 2004 is daarin een wijziging gekomen omdat de Gemeente het pand op de hoek van de 
Zoutstraat en Wouwsestraat, waarvan wij de bovenverdieping in gebruik hadden, heeft 
verkocht. 
Wij hebben toen van de Gemeente 'om niet' het pand Doornedijkje 50 overgenomen met 
alle daarbij behorende verplichtingen als eigenaar. 
Sindsdien ontvangen wij de jaarlijkse Gemeentelijke waarderingssubsidie. 

Donaties 
Verder ontvangen wij van enkele donateurs een kleine financiële bijdrage waarmee zij 
laten blijken het werk van de Stichting Stadsarcheologie een warm hart toe te dragen. 
Het totale bedrag aan inkomsten is onvoldoende om onze werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren en de vaste lasten te voldoen welke ons als eigenaar van een pand worden 
aangerekend. 

Ons probleem 
Om hier inzicht in te krijgen hierbij het overzicht van de kosten aan vaste lasten en het 
totaal aan baten over 2011. 

(enkel aan) Vaste lasten: 
- Gemeentelijke belastingen 173,00\ 
- Retributiekosten gemeente 45,38 •* 
- Opstalverzekering 165,12 
- Waterschapslasten 47,95 
- Gas en Elektra 955,00 
- Water 76,50 
- Stichtingskosten 26,64 
-Bankkosten 118,13 
- Lidmaatschap A WN 47.50 + 

1.655,22 

Inkomsten: 
- Gemeentelijke subsidie 400,00 
- Sponsors 75,00 
- Donateurs 225,00 
- Overig 70.00 + 

770,00 

Het bedrag aan vaste lasten is € 500,00 lager, omdat afgelopen januari duidelijk werd dat 
wij dat van Essent terug zullen ontvangen wegens teveel betaalde voorschotten. Het bedrag 
aan vaste lasten komt hiermee op € 1.155,22 



Duidelijk is ook dat meer dan de helft van de Gemeentelijke subsidie weer verplicht naar 
de Gemeentekas terugvloeit! 

Verder staan op deze lijst nog niet de kosten voor: 
- Inrichting en inventaris 
- Activiteiten 
- Scholen/jeugd 
- Jaarmarkt 
- 55+markt 
- Restaureren, determineren en conserveren van bodemvondsten 
- Diversen 

Werkzaamheden (in eigen beheer) waar nog geen geld aan is uitgegeven maar die wel 
gedaan moeten worden; 
- Buitenschilderwerk 
- Lekkage dak 
- Nieuwe verwarmingsketel 
- Waterdicht maken van (enkelsteens)muren 
- Stucwerk binnen 
- Onderhoudsschilderwerk binnen 

Hoogte van de subsidie 
Wij vinden de hoogte van onze subsidie onvoldoende. Alleen al onze vaste lasten 
overtreffen met € 385,00 ruimschoots het bedrag aan inkomsten van sponsors, donateurs 
en Gemeentelijke subsidie. 

Samenvatting: 
Wij hebben een 'schat' aan archeologische vondsten veiliggesteld die een ruime uitstraling 
hebben op de inwoners van Steenbergen. 
Wij vinden daarmee dat wij met ons werk voldoen aan de voorwaarden die tot op heden 
gesteld zijn om een waarderingssubsidie te ontvangen. 
Daarentegen zijn wij van mening dat wij ons in een uitzonderingspositie bevinden door het 
hebben van een 'eigen' pand. Wij hebben daardoor dermate zware vaste lasten, dat een 
subsidie van € 400,00 beslist onvoldoende is. 

Wij verzoeken u bierbij om een aanpassing van het subsidiebeleid zodat een verhoging van 
onze subsidie mogelijk is of een kwijtschelding van de lasten die de gemeente ons oplegt. 

Met vriendelijke groeten, 

Secretaris. 

Bijlage: Kopie van ons antwoord in 2011 op 'Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012-
2015' 

PS: uitgebreide informatie over onze stichting treft u aan op onze vernieuwde website 
http://sites.google.com/site/archstnb 



Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012 - 2015 

Waarderingssubsidie: 
De gemeente probeert de samenwerking te vergemakkelijken en laagdrempelig te houden. De 
volgende vragen gaan over de communicatie en administratieve zaken tussen de instelling en 
gemeente. 

Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met het subsidiebeleid? 

O Niet bekend mee. 

të^ Ben er bekend mee, maar niet inhoudelijk. 

O Ben er bekend en betrokken mee en ik ben bekend met de inhoud. 

Wat vindt u van het huidige subsidiebeleid? 

O Zeer slecht 

O Slecht 

^ Niet slecht / niet goed 

O Goed 

O Zeer goed 

Vindt u dat de subsidie die de gemeente geeft genoeg is? 

O Ja. 

£5 Nee, kunt u hieronder aangegeven waarom niet en hoe hoog zou de subsidie moeten 
zijn? 

Kunt u aangeven waar u het grootste deel van het subsidiebedrag aan uitgegeven heeft? 

Zou u een cijfer kunnen geven voor het bestaande subsidiebeleid? 

Hoe vindt u van de communicatie tussen de gemeente en de vereniging gaan? 

O Zeer moeizaam 

O Moeizaam 

y& Niet moeizaam maar ook niet gemakkelijk 

O Gemakkelijk 

O Zeer gemakkelijk 
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Wat vindt de vereniging van de communicatie tussen de gemeente en de vereniging? 

O Zeer slecht p-

O Slecht 

O Niet slecht / niet goed 

Goed 

O Zeer goed 

Als u een cijfer zou mogen geven voor de communicatie tussen de gemeente en de vereniging, 
wat voor cijfer zou dat zijn? 

^ 
Vindt de vereniging dat de communicatie beter moet zijn? 

yi Ja O Nee 

Zo ja, wat zou u in de toekomst verbeterd willen zien op het gebied van communicatie? 

%.üff4.^g.M«£7Y_.ujjü 6&/tt./9./*.t4.r:&....^*.SSAAiU:t£te 

Op welke wijze en hoe vaak neemt u contact op met de gemeente? 
Bij deze vraag zijn — rdare antwoorden mogelijk. 

O Per telefoon 
O Wekelijks O Maandelijks O Per 3 maanden O Jaarlijks 

jj^ Via site op het internet van de gemeente 
O Wekelijks O Maandelijks Jgf Per 3 maanden O Jaarlijks 

Per e-mail 
O Wekelijks O Maandelijks Ĵ f Per 3 maanden O Jaarlijks 

$ Per post 
O Wekelijks O Maandelijks^ Per 3 maanden O Jaadijks 

^ Via mondelinge afspraak 
O Wekelijks O Maandelijks O Per 3 maanden $ Jaadijks 

'•— O Er is geen communicatie 
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"KT 48 
Wat vindt u van de vragen bij het administratieve werk dat ingevuld moet worden voor de 
jaarlijkse subsidieaanvraag? 

O Zeer lastig in te vullen 

O Lastig in te vullen 

O Niet lastig / ook niet eenvoudig 

y$ Eenvoudig 

O Zeer eenvoudig 

Wat vindt u van de tijd die nodig is om het administratieve werk i.e. activiteitenverslag in te 
vullen? 

O Neemt heel veel tijd in beslag 

O Neemt veel tijd in beslag 

ya[ Neemt niet veel tijd in beslag / Neem ook niet weinig tijd in beslag 

O Neemt weinig tijd in beslag 

O Neemt zeer weinig tijd in beslag 

Slceabcrcen 
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Bijlage Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012 - 2015 L^^LL-^Steenh^en 

Om aan te geven dat De €.400,- subsidie die onze stichting ontvangt niet in verhouding staat tot de 
inspanningen die er tegenover staan hierna enige uitleg: 

Functie 
De stichting Stadsarcheologie Steenbergen vervult in Steenbergen een maatschappelijk en culturele 
functie. Zij doet zelfstandig archeologisch onderzoek, of werkt met archeologische bureaus samen bij 
archeologische onderzoeken in Steenbergen. Tevens is zij alert op behoud van archeologische sporen 
die verloren dreigen te gaan door bouw- of verbouwwerkzaamheden. 
Verder werkt zij onderzoeken uit, doet verslaglegging ervan aan belanghebbenden en zorgt dat de 
inwoners van Steenbergen zich daarvan op de hoogte kunnen stellen. 

Tentoonstelling 
De in Steenbergen aangetroffen archeologische voorwerpen of delen ervan worden door de stichting 
gedetermineerd, zo mogelijk gerestaureerd en beheerd in de werk- annex tentoonstellmgsruimte aan 
het Doornedijkje 50 in Steenbergen. Alle voorwerpen zijn ten alle tijden voor de Steenbergse 
bevolking bij de stichting te zien. In Steenbergen staan verschillende vitrines met archeologische 
voorwerpen zoals 4 stuks in de bibliotheek, 2 stuks in De Lindenburgh 1 bij huisartspraktijk Molenweg 
60 en 1 in de ontvangsthal van het Gemeentehuis. 

Vrijwilligers 
In het pand aan het Doornedijkje zorgt een kleine groep vrijwilligers voor het op orde houden van de 
bij onderzoeken aangetroffen gegevens en voorwerpen. 
Op een wekelijkse vaste avond, de dinsdag, zijn vrijwilligers altijd aanwezig voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. De werk- en tentoonstellingsruimte is dan ook voor belangstellenden vrij 
toegankelijk. Ook kunnen individuen of groepen op afspraak een bezoek brengen aan de ruimte. Op 
een aantal zondagen per jaar is er bij de stichting 'open dag' en ook is de stichting elk jaar aanwezig op 
de jaarmarkt om haar werk te promoten. 

Informatie 
De stichting, of leden ervan, worden regelmatig betrokken of geraadpleegd door ambtenaren van de 
gemeente, gemeenteraadsleden of andere groeperingen in Steenbergse samenleving aangaande zaken 
met betrekking tot archeologie, geschiedenis of aanverwante zaken. 

Scholieren 
Een belangrijk onderdeel van de bezigheden van de stichting is de laatste jaren opvang van groepen 
scholieren die in de ruimte aan het Doornedijkje kennis kunnen maken met archeologie middels 
verschillende opdrachten. Ook kunnen zij daar informatie inwinnen voor spreekbeurten op school 
waarbij zij ook vaak een archeologisch voorwerp kunnen meekrijgen om op school te tonen. 

Financieel 
De stichting ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie van €.400,-. 
Daar staat tegenover dat de stichting een eigen pand in beheer heeft waarvoor zij onderhoudsplichtig is 
en dus alle lasten zelf moeten dragen. Het gaat hier in grote lijnen om 
- onderhoud - energiekosten 
- opstalverzekering - stichtingskosten 
- OZB-belasting - bankkosten 
- waterschapslasten - gemeentelijke retributie 

Verder zijn er natuurlijk kosten om de hierboven omschreven archeologische werkzaamheden te 
kunnen verrichten. 


