
Memorie van antwoord perspectiefnota 2011-2015 
 
CDA 
 
Vragen 
Algemeen 

1. Bij de projecten recreatie, verzelfstandigen gemeenschapshuizen en sporthallen wordt geld 
gereserveerd voor juridisch advies. Waarom gaat u juridisch advies inwinnen? Welke problemen 
verwacht u?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
2. Bent u voornemens om de basisregistratie Grootschalige Topografie en de koppelingen MID-office 
gemeenschappelijk in te kopen? 
Er wordt regionaal samengewerkt op het gebied van I&A. Nieuwe ontwikkelingen zoals de vorming 
van de basisregistratie Grootschalige Topografie worden regionaal afgestemd en zoveel als mogelijk 
regionaal ontwikkeld en ingekocht. 
De koppelingen MID-office betreffen koppelingen tussen programma’s die op dit moment reeds bij ons 
aanwezig zijn in de front- en backoffice. Omdat daarbij altijd gemeentespecifieke zaken spelen en er 
vele verschillen tussen de onderlinge gemeenten te onderkennen zijn, is het niet mogelijk om dit 
gezamenlijk in te kopen 
 
 
Programma Maatschappelijke Ondersteuning 
3. De realisatie CJG (Centrum Jeugd en Gezin) zou 2012 plaats gaan vinden binnen het zorgcentrum 
op het Coeveringenpark. Wat is de status van deze plannen? Haalt u 1 januari 2012 met de realisatie 
van het CJG.?  
Vanaf 1 december zal het CJG en Vraagwijzer gepositioneerd worden in het Rabobank gebouw op de 
Fabrieksdijk in Steenbergen. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarde om voor 1 januari 2012 een 
CJG in Steenbergen te realiseren. 
 
Programma Werk en inkomen 
4. De gemeentelijke schuldhulpverlening is ondergebracht bij Traverse. Kan de nieuwe ISD  
(intergemeentelijke sociale dienst) hierin een rol gaan spelen zodat we ook hierin kosten gaan 
besparen en expertise gaan opdoen?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
Programma Ruimtelijke ontwikkeling 
5. Al lange tijd wordt er gesproken met de tuinders in het Westland over een oplossing m.b.t. de 
baatbelasting, maar is die al in zicht? 
Er zijn twee partijen nodig om overeenstemming te bereiken. Er zijn diverse overleggen met de 
Vereniging Glastuinbouw geweest. In die overleggen en in een presentatie aan de glastuinders is er 
duidelijkheid gegeven over de keuze voor en de effecten van de getroffen openbare voorzieningen. 
De riolering en wegen is een gemeentelijke aangelegenheid waar we dan ook oplossingsgericht mee 
aan de slag zijn. Voor het kostenverhaal zijn we echter afhankelijk van de opstelling van de 
glastuinders. 
 
Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 
6. Werkt de integrale benadering om wegen, groen en riolering gelijk aan te pakken?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
7. Bij het ophogen van de dijken in het kader van het hoogwater-preventie-programma  zouden er 
fietspaden aangelegd kunnen worden die tevens dienen als schouwpaden voor het Waterschap, dit in 
het kader van toeristisch recreatief medegebruik. Hoever bent u hiermee?  
In het ontwerp RijksInpassingsplan (RIP) Volkerak Zoommeer (VZM) is bij het onderdeel 
dijkprofielaanpassingen een fietspad/inspectiepad opgenomen. Het gaat om het dijkvak tussen 
Beneden Sas en Dintelmond. De aanleg van een fiets/inspectiepad langs het Schelde-Rijnkanaal 
(dijkvak Bergen op Zoom – Benedensas) wordt meegenomen in het investeringsprogramma 
Landschappen van Allure.  
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8. De komende jaren investeert de Provincie in totaal 56 miljoen euro ( afkomstig de Essent gelden ) 

in deze 3 landschappen. Welke projecten heeft Steenbergen genomineerd?    
Steenbergen heeft in de gesprekken rond de investeringsagenda in het kader van de Provinciaal 
Landschap Brabantse Wal een aantal projecten aangedragen. Het betreft de haven van Steenbergen 
(recreatieve A-poort Steenbergen), Fort Henricus (fase 2 van inrichting- en herstelplan inclusief toren), 
de Cruijslandse kreken  en versterking van de boomdijkenstructuur. Het Waterschap heeft twee 
aanvullende projecten op Steenbergs grondgebied opgevoerd: Benedensas en (buitendijkse) 
fietspaden langs het Schelde-Rijnkanaal.  
 
Programma Recreatie 
9. Bestaat er een mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het opknappen van de haven? 
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 

 
Moties 

11. Agenda van Steenbergen 
Wij vinden het een goed plan om een Agenda van Steenbergen te maken. Echt een agenda en geen 
toekomstvisie voor de lange termijn met de meest uiteenlopende onderwerpen.  
In onze gemeente is een aantal onderwerpen onderzocht die in de komende tijd de nodige aandacht 
verdienen. Op een heel aantal gebieden zijn beleidsnota’s met uitvoeringsprogramma’s opgesteld. 
Sommige zijn regionaal (Strategische Agenda). Er zijn speerpunten geformuleerd en er is een 
raadsprogramma. Aan de hand van die onderwerpen willen wij de agenda van Steenbergen vorm 
gaan geven. Nu niet allerlei nieuwe onderwerpen gaan formuleren, maar de bestaande onderwerpen 
bundelen en daarop echt stappen zetten. We willen deze motie koppelen met de motie 7 (promotie 
van Steenbergen). Promotie activiteiten dus ten aanzien van de onderwerpen welke we op basis van 
deze agenda gaan uitvoeren. 

 
3. WIFI punten in Steenbergen 
In 2012 wordt geïnventariseerd op welke punten er reeds WIFI beschikbaar is. Na deze inventarisatie 
wordt beoordeeld of het beschikbare aanbod de meest prominente recreatieve locaties in de 
gemeente dekt. Waar dit niet het geval is, wordt in samenspraak met ondernemers bezien op welke 
wijze de discrepantie kan worden opgeheven.
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GB/DLP 
 
Vragen 
Algemeen 

11. Wanneer denkt het college meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiële gevolgen 
van de aangekondigde decentralisaties?  

Deze vraag is reeds beantwoord. 

 
2. Wat  heeft u tot op heden gedaan om de bezuinigingen te kunnen realiseren?   
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
Programma recreatie 
2.  Wanneer kunnen wij voor de aanpak van de Steenbergse haven een plan van aanpak 
verwachten? Er is eenmalig € 100.000,- beschikbaar voor 2011, terwijl het totale project in 2014 
afgerond zal worden. Met welke kosten krijgen wij dan in 2012, 2013 en 2014 te maken en hoe 
worden deze gedekt?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
3. Hoe gaat het college de burger betrekken bij het Centrumplan Nieuw-Vossemeer? 
Zodra duidelijk is dat het plan uitvoerbaar is, zal een ontwerp of voorontwerp bestemmingsplan 
worden opgesteld. Daarin worden de burgers op de gebruikelijke wijze betrokken. Dat wil zeggen 
inloopavond(en), inspraak. Vervolgens is er in de wettelijke procedure tot vaststelling van het 
bestemmingsplan nog de mogelijkheid voor bezwaar en beroep.  
 
 
Programma maatschappelijke ondersteuning 
4. Wat is de stand van zaken van de gesprekken die met het bibliotheekbestuur worden gehouden 
aangaande de bezuinigingen?  
Met de directeur van de bibliotheek hebben wij in mei overleg gevoerd over de bezuinigingen en in 
oktober staat een vervolg overleg gepland. De bezuinigingen voor 2012 worden zoals het er nu uit ziet 
gehaald. 
 
5. Kunt u meer vertellen hoe het staat met de locatie voor het centrum voor jeugd en gezin en  de 
vraagwijzer?   
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
6. Heeft u al overleg gehad met de besturen van deze dorpshuizen over de verzelfstandiging van de 
gemeenschapshuizen, wellicht komen zij met goede bruikbare voorstellen?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 

 
Programma openbaar groen en overige openbare ruimte 
7. Het afronden van de grondwerkzaamheden wat betreft Fort Henricus heeft onze steun. Hoe gaat u 
verder met Fort Henricus na het afronden van de grondwerkzaamheden?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 

 
8. Kunt u aangeven wat precies de bedoeling is bij de reconstructie van het park, moeten we ook 

denken aan de totale infrastructuur. Wat zijn de structurele kosten voor goed onderhoud na 
realisering?   
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
Programma Bestuur 
9. Hoe staat het met de burgergroep/klankbordgroep die de website kritisch zou beoordelen en 
volgen?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
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10. In de perspectiefnota van 2010 is een overzicht gegeven van de inhuur, nu niet. Wat is daar de 
reden van? 
Veel inhuur vindt niet gelijkmatig gespreid over het jaar plaats. Hierdoor lijkt bij tussentijdse 
rapportages dat de uitgaven fors hoger dan wel lager uitkomen dan begroot. Om dit te voorkomen is 
besloten, om het overzicht bij de tussentijdse rapportages niet meer op te nemen. 
Wanneer bij de perspectiefnota of najaarsnota bekend is, dat een budget voor inhuur wordt onder- of 
overschreden, wordt dit natuurlijk gemeld. 
Het overzicht inhuur blijft opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening.  
 
11. Vindt u dat er een evaluatie moet komen op het gebied van de burgerparticipatie?   
Er komt op dit moment nog geen evaluatie voor burgerparticipatie. 
 
 
Moties 
7. Promotie Steenbergen 
Wij stellen voor om de promotie gelijke tred te laten houden met de Agenda van Steenbergen. De 
promotie dus op en voor die onderwerpen in te zetten waar we op basis van de Agenda van 
Steenbergen ook al mee bezig zijn.  
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VVD 
 
Vragen 
De fractie van de VVD heeft in haar algemene beschouwingen geen vragen gesteld. 
 
Motie 
8. Beheerstichting sport en welzijn. 
In relatie tot de bezuinigingsdoelstelling bij de gemeenschapshuizen en sporthallen en de daarbij te 
nemen stappen kan ook een onderzoek meegenomen worden naar mogelijkheden naar de vorming 
van een beheerstichting. Hierbij kan breder gekeken worden naar de sport- en welzijnsactiviteiten. Dit 
wordt meegenomen in de begroting 2012. 
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Steenbergen Anders 

 
Vragen 
Programma Veiligheid 
1. De Veiligheidregio gaat ons meer geld kosten. Hoe gaat u dat uitleggen, waar zitten de 
bezuinigingen van deze samenwerking en hoe gaat u binnen uw budget de eventuele meerkosten 
betalen?  
Wij kunnen melden dat blijkens het meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio onze gemeente de 
komende jaren telkens minder zal hoeven bij te dragen. Van een verhoging van de kosten, zoals door 
Steenbergen Anders is gesteld, is  – bij ongewijzigd beleid - geen sprake.  
De samenwerking binnen de Veiligheidsregio levert dus wel degelijk efficiencyvoordelen en dien ten 
gevolge ook een financieel voordeel op voor de deelnemende gemeenten. Voortschrijdend inzicht 
heeft geleerd dat, anders dan in de periode van 2007 tot 2009 werd gedacht, het behoud van 4 
brandweerposten noodzakelijk is voor een goede brandweerzorg in onze gemeente. Wij hebben 
kunnen constateren dat de gemeenteraad ons standpunt deelt , zulks blijkende uit de recente 
besluitvorming over de begroting 2012 en (onder andere) het spreidings- en dekkingsplan van de 
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.  
 
Programma ruimtelijke ontwikkeling 
2. Hoe denkt u uw handhavingsbeleid vorm te gaan geven wanneer u voorlopig geen beleid maakt op 
de huisvesting van EU-werknemers? 
Op 5 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het Handhavingsbeleidsplan 2012 – 
2016 vastgesteld. Het Handhavingsbeleidsplan 2012-2016 is in september 2011 voor besluitvorming 
aan de gemeenteraad aangeboden. Het beleid dat gemaakt moet worden voor EU-werknemers gaat 
over de ontwikkeling van sociaal maatschappelijk beleid voor de in Steenbergen verblijvende 
arbeidsmigranten. De ontwikkeling / uitvoering van beide beleidskaders zijn niet afhankelijk van elkaar.  
 
 
Programma Recreatie 
3. U stelt, dat u intensief betrokken bent bij het cultuurplatform en dat er aandachtig wordt 
samengewerkt. Hoe intensief en aandachtig informeert u de raad in deze?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
 
Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 
4. Het opknappen van het stadspark in Steenbergen gaat € 900.000,- kosten. Waaraan gaat u die 
besteden? 
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
 
Moties 
12. Draaikolk 
Bij de verwerking van de financiële mutaties 2011 van de perspectiefnota is de opbrengst van de 
Draaikolk gestort in de algemene reserve en niet meer toegevoegd aan de post onvoorzien. 
 
13. Feest 15 jaar Steenbergen 
Deze motie wordt door het college overgenomen. 
 
 
 
15. De Heen 
Wij komen niet met nieuw beleid voor de kern De Heen. Momenteel geven wij bij een aantal zaken 
aandacht aan De Heen. U moet daarbij denken aan: 

1. Het stimuleren van woningbouw 
2. Het in gezamenlijk overleg instandhouden van dorpshuis De Stelle. 
3. De basisschool wordt als voorziening in stand gehouden. 
4. Er zijn vele recreatieve voorzieningen in De Heen waar wij onze steun aan geven. Afgelopen 

voorjaar hebben wij nog de Brabantse Wal Dag in de Heen georaniseerd.  
5. Er is volop aandacht voor de jeugdvoorzieningen in de kern. 

Kortom wij zijn naar onze mening voldoende bezig met deze kern en achten nieuw beleid niet 
noodzakelijk. 
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D’66 
 
Vragen 
Programma Maatschappelijke ondersteuning 
1. Beheer Cromwiel in een meer verzelfstandigde vorm: halen wij de peildatum 01-01-2012? 
Gezien het juridische traject kan hierover nog geen duidelijkheid worden gegeven. 
 

2. D66 ziet wel kansen in de realisering van een camping dicht bij het centrum. Indien dan de reeds 

jaren gewenste overnachtingsmogelijkheden voor campers hierin ook kan worden meegenomen,dan 

realiseren we een unieke uitbreiding van ons recreatieaanbod. Geacht college, kunt u aangeven hoe u 

dit idee in combinatie met de Meermin de praktijk ziet? 
Het onderzoek naar de mogelijkheden om een camping te realiseren bij zwembad “De Meermin” is 
vooralsnog doorgeschoven naar 2014. In 2012 wordt eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om een beheerstichting op te richten voor sport en welzijnsactiviteiten. 
 
3. Centrum jeugd en gezin gaat blijkbaar niet naar Couvering park, hoe wordt dit vervolgd?  
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
 
Programma Bestuur 
4. Kunnen wij alle gevraagde investeringen en wijzigingen wel dekken uit de geoormerkte gelden van 
het Nationaal Uitvoeringsprogramma? 
Nee. In de perspectiefnota was een bedrag van € 340.000,- voor I&A investeringen. Deze 
investeringen hebben allemaal een relatie met het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Bij de mei-
circulaire is een bedrag van € 165.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering voor de uitvoering van 
het Nationaal Uitvoeringsprogramma.   
 
 
Moties 
16. Kwaliteitsimpuls groen. 
Deze motie zal zeker uitgevoerd worden. In de begrotingsvoorbereiding zal worden aangegeven waar 
de extra middelen aan besteed gaan worden.
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DOOR! 
 
Vragen 
Programma ruimtelijke ontwikkeling 
1.Waarom is er nog geen akkoord met de tuinders uit het glastuinbouwgebied Westland?  
Er zijn twee partijen nodig om overeenstemming te bereiken. Er zijn diverse overleggen met de 
Vereniging Glastuinbouw geweest. In die overleggen en in een presentatie aan de glastuinders is er 
duidelijkheid gegeven over de keuze voor en de effecten van de getroffen openbare voorzieningen.  
De riolering en wegen is een gemeentelijke aangelegenheid waar we dan ook oplossingsgericht mee 
aan de slag zijn. Voor het kostenverhaal zijn we echter afhankelijk van de opstelling van de 
glastuinders. 

 
2. Gaat u een overkoepelend plan voor Welberg opstellen? 

Het is de bedoeling dat we op termijn een totaalplan voor Welberg opstellen. Voor de jaren 2012 en 
2013 is er in elk geval onvoldoende aanleiding om daar prioriteit aan te geven. Vanuit 
bezuinigingsoogpunt is besloten om investering m.b.t. de accommodatie voor jeugd, en jongerenwerk 
met 5 jaar uit te stellen. Met de gebruikers zijn hierover afspraken gemaakt. 
 
 
Programma milieu en afvalverwijdering 
3. Hoe zit het met een oplaadpunt voor elektrische auto’s/ hoe staat het met de uitvoering van het 
programma van Dussen? 
Auto-oplaadpunten: 
 Is tijdens de raadsvergadering beantwoord door weth Heijmans  
 
Dussen: 
opwekking duurzame energie: 

- Windenergie 
Er is een gezamenlijk windoverleg tussen de bestuurscommissies Duurzaamheid en 
Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de Regio West-Brabant om te komen tot de invulling van 100 
MW windenergie in West-Brabant. Onze gemeente participeert hierin.  
Het onderdeel ‘windenergie’ wordt vanwege de ruimtelijke impact meegenomen in de 
gemeentelijke structuurvisie die in  2012 ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. 

- Project GFT-inzameling 2012 
In 2010 hebben de 18 West-Brabantse gemeenten unaniem besloten om het contract voor 
duurzame GFT-inzameling voor een termijn van vijf jaar te verlengen.  

 
Met betrekking tot vermindering energieverbruik/CO2: 

- Er wordt binnen onze organisatie gewerkt aan het verwerven van inzicht in gemeentelijk 
energiegebruik en besparingsmogelijkheden door het opstellen en uitvoeren van een 
beheerplan openbare verlichting.  

- Verder is er een onderzoek gestart naar energiebesparende maatregelen en de beperking van 
CO2 uitstoot bij de grotere gemeentelijke accommodaties   

- In het meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke accommodaties worden 
bovenstaande aspecten meegenomen. 
Een aantal onderhoudswerkzaamheden waarbij sprake is van voorbeeldgedrag zijn te melden 
en worden opgenomen in het milieujaarverslag 2010. 

 
Voor 2011 is een aantal actiepunten gekozen waarin in 2011 invulling wordt gegeven. 

 
 
4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het initiatief om windenergie te realiseren dat door 
onze inwoners is opgestart in de Anna en Drievriendenpolder? 

Aan de initiatiefnemer is medegedeeld, dat er over het ingediende principeverzoek pas een 
principe-uitspraak kan worden gedaan, nadat de gemeentelijke structuurvisie door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Bij de ontwikkeling van de gemeentelijke structuurvisie wordt ook 
gekeken naar het overleg over windenergie in de regio West-Brabant. 
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Moties 
17.  Huisvesting EU werknemers   
Zoals wij al bij de beantwoording van de vragen over dit onderwerp hebben aangegeven zien wij nut 
en noodzaak van deze motie niet. Wij hebben in onze gemeente voldoende sociaal maatschappelijk 
beleid ontwikkeld dat ook van toepassing is op EU werknemers. Wanneer u toch vasthoudt aan de 
uitvoering van deze motie willen wij in eerste instantie een discussie met uw raad voeren wat u 
hieronder exact verstaat. Aan de hand van deze discussie is te bepalen of er nieuw beleid ontwikkeld 
moet worden en zo ja wat de personele en financiële consequenties zijn voor de begroting 2012. 

 
19. Minimabeleid niet schrappen 
In het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2012 / 2015 is de bezuiniging op het 
minimabeleid niet meer opgenomen. 
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PvdA 
 
Vragen 
Programma Ruimtelijke ontwikkeling 
1. Wat voor soort chemie komt er op het bedrijventerrein AFC en onder welk risicoprofiel valt dat? 
Moeten de daar te vestigen bedrijven elk afzonderlijk een milieuvergunning bij de gemeente 
aanvragen of is dit anders geregeld? 
Deze vraag is tijdens de raadsvergadering beantwoord. 
 
2. Wat verstaat wethouder Heijmans onder de unieke Steenbergse identiteit? 
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
Programma milieu en afvalverwijdering 
3. Wat gaan de kosten voor de inwoners worden voor de kleine respectievelijk de grote container voor 
het huishoudelijk afval? 
Deze vraag is reeds beantwoord. 
 
 
Moties 
26. Correcte indicatiestelling 
Deze motie wordt overgenomen. 


