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Aan de Raad,
1.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2012 – 2016 aan.
In deze nota is tevens de rapportage over de eerste vier maanden over 2012 opgenomen en de
voortgang van de programma ’s.
2.
Achtergrond
De perspectiefnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting. Per programma
komen de volgende onderwerpen terug:
Speerpunt van beleid
Indien er een speerpunt van beleid binnen een programma valt, hebben we de actuele stand m.b.t. dit
speerpunt weergegeven en de ontwikkeling voor de komende jaren.
Beleidsprioriteiten
Bij het onderdeel beleidsprioriteiten hebben we doelstellingen 2012 uit de programmabegroting
(onderdeel: “wat gaan we daarvoor doen”) en de moties opgenomen. Per doelstelling aangegeven hoe
het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:
De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd
De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning vastgesteld bij de begroting uitgevoerd.
De planning vastgesteld bij de begroting wordt niet gehaald, maar de beleidsdoelstelling
wordt wel dit jaar uitgevoerd.
De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd.
Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling oranje of rood is, is er een toelichting opgenomen
waarom de planning niet wordt gehaald en wat de nieuwe planning is. Bij de toelichting op de
beleidsagenda in de diverse commissies zal al een aantal beleidsdoelstellingen die niet of later wordt
gerealiseerd in 2012, zijn toegelicht.
In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom opgenomen met daarin de maand waarin de
beleidsdoelstelling volgens de planning uit de programmabegroting 2012 gerealiseerd zou worden.
Wanneer deze planning niet wordt gehaald (oranje vierkant of rode driehoek) wordt in de toelichting van
de beleidsdoelstelling de nieuwe planning aangegeven. Ook hierbij kan het zijn, dat u bij de toelichting op
de beleidsagenda in de commissie al geïnformeerd bent over een nieuwe datum waarop de
beleidsdoelstelling gerealiseerd wordt.
Bijstelling bestaand beleid
Bij dit onderdeel worden de grotere financiële mutaties van 2012 nader toegelicht. Hierbij is aangegeven
of de mutaties een éénmalig dan wel een structureel karakter hebben.
Wat gaan we doen in 2013
Hierbij wordt aangegeven welke (nieuwe) projecten/activiteiten we in 2013 willen gaan uitvoeren. Tevens
is daarbij aangegeven of voor deze activiteiten extra financiële middelen nodig zijn of dat het enkel
capaciteit betreft. Bij het beslag op extra financiële middelen is aangegeven of het alleen 2013 betreft of
dat de uitgaven structureel zijn.
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Wat mag het kosten?
Hierbij is per programma een financiële recapitulatie gegeven van de uitgangssituatie, de bijstellingen
vanuit 2012 (bestaand beleid) en het nieuwe beleid vanaf 2013.
Bezuinigingen raadsprogramma
De bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2012 zijn vermeld. Daarbij kunnen de volgende
regels zijn opgenomen:
Geraamd begroting 2012:
Dit is de raming van wanneer de bezuiniging wordt gerealiseerd, zoals
opgenomen in het raadsprogramma en de begroting 2012.
Nieuwe raming perspectiefnota: wanneer de raming uit de begroting 2012 niet wordt gerealiseerd (positief
of negatief) wordt hier de nieuw voorgestelde raming opgenomen
Gerealiseerd t/m 2012:
Hierbij wordt het bedrag vermeld dat reeds gerealiseerd is van de
bezuiniging. Wanneer dit bedrag structureel is, is bij alle jaarschijven opgenomen.
Bij het sluitend maken van de begroting 2013 -2016 is eerst de financiële situatie weergegeven, zoals
deze uit de perspectiefnota voortvloeit. Daarna worden de voorstellen weergegeven om een sluitende
begroting te krijgen.
Daarnaast zijn wederom in een aparte paragraaf de grotere, samenhangende projecten per kern
weergegeven, zodat er inzicht is wat we het komende jaar in de afzonderlijke kernen gaan doen.
In de bijlagen zijn de investeringsstaten t/m 2016 opgenomen , het overzicht van de post onvoorzien,
de staat van reserves en voorzieningen en een totaaloverzicht van de bezuinigingen.
3.
Overwegingen
Bij het onderdeel “sluitend maken begroting” (pagina 67) wordt ingegaan op de begroting 2012 en de
begroting 2013 en het meerjarenperspectief 2014 – 2016.
Het saldo van de post onvoorzien voor 2012 bedraagt € 77.100,-. Dit saldo zal naar wij verwachten hoog
genoeg zijn om nog eventuele activiteiten, die aan de 3 o’s voldoen, dit jaar te dekken.
De begroting 2013 sluit met een overschot van € 12.400,-. Voor 2014, 2015 en 2016 is er een tekort van
respectievelijk € 87.300,-, € 626,100,- en € 668.500,-. In het meerjaren verloop zijn al wel de nog te
realiseren bezuinigingen uit het raadsprogramma opgenomen. In 2013 zal er € 404.100,- aan
bezuinigingen gerealiseerd moeten worden. Voor 2014 is dit €1.002.900,- en voor 2015 € 51.300,-.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat de mei-circulaire in juni zal verschijnen. Op
29 mei 2012 vergadert de Tweede Kamer over welke dossiers zij controversieel wil verklaren. Als dit bij
de grote decentralisatie operaties gebeurt, heeft dit natuurlijk financiële consequenties. Dit wil het
ministerie in de mei-circulaire meenemen.
Wij hopen dat de mei circulaire ook enige duidelijkheid geeft voor wat betreft de gevolgen van het Lenteakkoord voor de gemeenten.
Zodra de mei-circulaire is ontvangen en wij de gevolgen voor de gemeente Steenbergen in beeld hebben
gebracht, zullen wij u middels een raadsmededeling hiervan op de hoogte stellen.
Om de noodzakelijke bezuinigingen in 2013 in te kunnen vullen, stellen wij u voor om de kerntaken
keuzelijst die in februari 2010 aan u is aangeboden te actualiseren. De planning is om deze
geactualiseerde kerntaken keuzelijst gelijk met de begroting 2013 aan u aan te bieden. Daarna willen wij
met uw raad in overleg treden hoe de bezuinigingen ingevuld gaan worden.
4.
Middelen
De perspectiefnota is op programmaniveau op hoofdlijnen financieel vertaald. Na de programma’s is een
financiële samenvatting opgenomen voor de jaren 2012 – 2016.
Wij zullen trachten om de jaarschijven 2014 t/m 2016 zo mogelijk positief te laten sluiten en anders met
een zo klein mogelijk negatief saldo.
5.
n.v.t.

Risico’s

6.
Aanpak
De perspectiefnota zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering op 21 juni 2012. Tijdens het
technisch beraad van 7 juni 2012 zal er een toelichting voor de raadsleden worden gegeven.
Wanneer de mei-circulaire is ontvangen, zullen wij u middels een raadsmededeling berichten over de
informatie die de mei-circulaire bevat. Wanneer de mei-circulaire voor het technisch beraad wordt
ontvangen, zullen wij ook in het technisch beraad hieraan aandacht besteden.
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7.

Voorstel





Te beschikken over de volgende reserves:
1. Voordelig saldo 2011 ten behoeve van reserve eenmalige zaken 2012 € 20.000,-, reserve
eenmalige zaken 2013 € 350.000,-, dekkingsreserve investeringen I&A 2013 € 65.000,- en
algemene reserve € 63.400,-.
2. Reserve eenmalige zaken 2011 ten behoeve van:
- Onderzoek jachthaven Steenbergen € 78.300,- Projecten duurzaamheid € 92.850,-;
3. Reserve openbare verlichting € 58.800,- voor vervanging, bijplaatsing en inspectiekosten
openbare verlichting;
4. Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning € 18.200,- voor de controle kunstwerken A4;
5. Reserve eenmalige zaken perspectiefnota 2008-2012 € 32.400,- ten behoeve van
monumentale bomen en beheerstrategie openbaar groen;
6. Reserve bovenplanse verevening € 54.600,- ten behoeve van vervangen bomen
Van Gaverenlaan en bomen Buitengebied;
De perspectiefnota 2012-2016 vast te stellen;
e
De 8 wijziging van de begroting 2012 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux

J.J. Hoogendoorn
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De raad van de gemeente
Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2012

besluit:





te beschikken over de volgende reserves:
1. voordelig saldo 2011 ten behoeve van reserve eenmalige zaken 2012 € 20.000,-,
reserve eenmalige zaken 2013 € 350.000,-, dekkingsreserve investeringen I&A
2013 € 65.000,- en algemene reserve € 63.400,-.
2. reserve eenmalige zaken 2011 ten behoeve van:
- Onderzoek jachthaven Steenbergen € 78.300,- Projecten duurzaamheid € 92.850,-;
3. reserve openbare verlichting € 58.800,- voor vervanging, bijplaatsing en
inspectiekosten openbare verlichting;
4. egalisatiereserve leges omgevingsvergunning € 18.200,- voor de controle
kunstwerken A4;
5. reserve eenmalige zaken perspectiefnota 2008-2012 € 32.400,- ten behoeve van
monumentale bomen en beheerstrategie openbaar groen;
6. reserve bovenplanse verevening € 54.600,- ten behoeve van vervangen bomen
Van Gaverenlaan en bomen Buitengebied;
de perspectiefnota 2012 – 2016 vast te stellen;
e
de 8 wijziging van de begroting 2012 vast te stellen;

Steenbergen, 21 juni 2012
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter

E.P.M. van der Meer

J.J. Hoogendoorn
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Rijksbezuinigingen
Gevolgen Lente-akkoord
De voorbereiding op de perspectiefnota loopt al enige tijd. Tijdens het opstellen van de perspectiefnota in april spraken de regeringspartijen VVD en CDA en de gedoogpartner PVV nog in het Catshuis
over ingrijpende bezuinigingen om aan de 3%-norm te voldoen. Toen was al duidelijk dat de
uitkomsten van het Catshuisoverleg niet volledig meegenomen konden worden in de perspectiefnota.
We gingen er toen wel vanuit, dat het Catshuisoverleg tijdig duidelijkheid zou geven om in juni een
reëel financieel beeld te kunnen presenteren. Na de val van het kabinet werd dit ongewis.
Ondanks het Lente-akkoord dat kort na de val van het kabinet is gesloten en de uitwerking van dit
akkoord in de weken daarna, is er voor gemeenten nog steeds geen duidelijkheid. Pas bij het
verschijnen van de mei-circulaire, die naar verwachting in de eerste helft van juni verschijnt, wordt
duidelijk hoeveel het Gemeentefonds gaat krimpen.
Zeer recent zijn de onderhandelingen over het Lente-akkoord afgerond. Hierdoor is er wel wat
duidelijkheid gekomen over de gevolgen van het Lente-akkoord. De VNG denkt dat de gemeenten in
het lopende begrotingsjaar voor € 300 tot € 400 miljoen gekort gaan worden op het gemeentefonds.
De verwachting is dat de gevolgen van de bezuinigingen van € 12 miljard en de gevolgen van het
Lente-akkoord voor de decentralisaties, zoals de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de
Jeudgzorg meegenomen zullen worden in de meicirculiare. Daarnaast is het al dan niet controversieel
verklaren van onderwerpen van invloed op het accres van het gemeentefonds. De Tweede Kamer
stelt op
29 mei de lijst met controversiële beleidsonderwerpen vast.
Rond 1 juni is er een overleg tussen de VNG en IPO met de demissionaire CDA-ministers Jan Kees
de Jager (Financiën) en Liesbeth Spies (BZK) gepland. VNG en IPO hopen dan op meer duidelijkheid
over de precieze gevolgen van het Lente-akkoord voor decentrale overheden.
Zodra de mei-circulaire is ontvangen en wij de gevolgen voor de gemeente Steenbergen in beeld
hebben gebracht, zullen wij u middels een raadsmededeling hiervan op de hoogte stellen.
Om de noodzakelijke bezuinigingen in 2013 in te kunnen vullen, stellen wij u voor om de kerntaken
keuzelijst die in februari 2010 aan u is aangeboden te actualiseren. De planning is om deze
geactualiseerde kerntaken keuzelijst gelijk met de begroting 2013 aan u aan te bieden. Daarna willen
wij met uw raad in overleg treden hoe de bezuinigingen ingevuld gaan worden.
Schatkistbankieren
Een andere maatregel die in het Lente-akkoord is afgesproken is dat de lagere overheden vanaf 2013
verplicht worden om geld dat ze – al dan niet tijdelijk - over hebben op een rekening van het Rijk te
storten: het schatkistbankieren. Voordeel voor het Rijk is, dat het geld in de staatskas meetelt voor
Europa mee als vermogen, waardoor de staatsschuld op papier met miljarden afneemt. Nadeel voor
de gemeenten is, dat zij minder rente op hun uitgezette geld krijgen en het niet kunnen beleggen waar
en bij wie ze willen. De gemeenten zullen niet kunnen lenen bij het Rijk. Daarvoor kunnen ze zoals nu
o.a. terecht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Wat de gevolgen van het schatkistbankieren voor
de BNG zal zijn is nog niet duidelijk..
Op dit moment hebben wij nog voor € 3,2 miljoen uitstaan bij Schretlen & Co (een dochteronderneming van de Rabobank). De verwachting is echter dat we dit spaargeld op korte termijn nodig
zullen hebben i.v.m. o.a. onze bijdrage aan het aquaduct, de bouw van de Brede school en de bouw
van het MFA Kruisland.
De verwachting is dan ook dat wij door deze maatregel niet al te zeer getroffen zullen worden.
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Bezuinigingen raadsprogramma
Bij het vaststellen van het raadsprogramma is ook een lijst met bezuinigingen vastgesteld van in totaal
€ 2.860.000,-, waarvan € 900.000,- op de bedrijfsvoering wordt bezuinigd. In de begroting 2012 zijn de
bezuinigingen op de verschillende posten aangegeven en ook de fasering over de jaren 2012 t/m
2015. In bijlage 4 is een totaaloverzicht van de bezuinigingen opgenomen.
Per programma wordt aangegeven welke bezuinigingen uit het raadsprogramma bij dat programma
horen en wat de stand van zaken is. Hieronder volgt een totaaloverzicht en wordt nader ingegaan op
de verschillen.

Begroting 2012
Perspectiefnota 2012
Verschil

2.754.400,-,-

2012
1.275.800,-1.277.800,+ 2.000,-

2013
1.712.300,1.681.900,- 30.400,-

2014
2.749.200,2.684.800,- 64.400 ,-

2015
2.754.4002.736.100,- 18.300,-

Op de volgende onderdelen heeft een afwijking t.o.v. de opgenomen bezuiniging in de begroting 2012
plaatsgevonden:
2012
Bijdrage Veiligheidsregio
Peuterspeelzalen
Leerlingenvervoer (eigen bijdrage
Verkiezingen
Verkoop molens
Materiaal/onderhoud speeltuinen
Bedrijfsvoering
Totale bijstelling

+ 5.000
-3.000

+ 2.000

2013
+17.100
+ 5.000
-3.000
-20.000
-35.000
+ 5.500
- 30.400

2014
+27.900
-72.300
+ 5.000
-3.000

2015
+74.000
-72.300
+ 5.000
-3.000

-22.000
-64.400

-22.000
-18.300

Bijdrage Veiligheidsregio
Met name door de invoering van een rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel is de
gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de gemeente Steenbergen aanzienlijk vermindert
ten opzichte van 2012. De verdeling vindt nu plaats op basis van risicofactoren. De bezuiniging op de
bijdrage van de Veiligheidsregio wordt hierdoor voor de jaren 2013 t/m 2016 hoger.
Peuterspeelzalen
In december 2011 heeft uw raad de beleidsnotitie Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl vastgesteld. Op
grond van deze notitie ontvangt het peuterspeelzaalwerk vanaf 2014 nog een subsidie van
€ 153.000,-. Dit betekent een bezuiniging van € 177.700,- t.o.v. het huidige subsidiebedrag. De
taakstelling vanuit het raadsprogramma van een bezuiniging van € 250.000,- is dus niet geheel
gerealiseerd. De lagere bezuiniging is in de perspectiefnota 2012 verwerkt.
Eigenbijdrage leerlingenvervoer
In januari 2011 is de verordening vastgesteld om de eigen bijdrage te gaan heffen vanaf het
schooljaar 2011/2012. De ontvangen eigen bijdrage voor het schooljaar 2011/2012 waren € 15.000,hoger dan het schooljaar daarvoor. De taakstelling was een hogere opbrengst van € 10.000,-.
Verkiezingen
In het raadsprogramma is een bezuiniging opgenomen van oorspronkelijk € 6.000,- op de post
verkiezingen. Al eerder hebben we aangegeven dat een bezuiniging van € 3.000,- het maximaal
haalbare zou zijn. Deze bezuiniging hadden wij ingevuld door 1 stembureau te sluiten en de
raadsleden geen vergoeding meer te geven wanneer zij zitting nemen op een stembureau.
Uit de evaluatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten is gebleken, dat het aantal leden op
het stembureau met 1 uitgebreid moeten worden naar 4 stembureauleden.
Daarnaast heeft uw raad in april 2012 een motie aangenomen, om het stembureau op de Welberg bij
de volgende verkiezingen weer te openen.
Beide ontwikkelingen zorgen ervoor, dat er per saldo niets meer wordt bezuinigd op de post
verkiezingen.
Verkoop molens
We zijn momenteel met enkele partijen in gesprek over de verkoop van de molens. Wij verwachten
niet dat dit al afgerond zal zijn per 1 januari 2013 en dat wij de bezuiniging pas vanaf 2014 zullen gaan
realiseren.
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Inkoop materiaal en onderhoud speeltuinen
In 2013 zal worden bekeken op welke wijze de bezuiniging kan worden gerealiseerd. De bezuiniging
schuift hierdoor 1 jaar op.
Bedrijfsvoering
In 2013 wordt een bezuiniging van 0,1 FTE gerealiseerd, welke wij pas hadden begroot voor 2014. Dit
levert een voordeel op van € 5.500,-.
In het raadsprogramma was een bezuiniging opgenomen op milieubeheer en gemeentelijk minimabeleid. Deze beide bezuinigingen heeft uw raad teruggedraaid. Hierdoor kan de bezuiniging op de
formatie die met deze taken samenhangt ook niet worden gerealiseerd. In totaal betreft het 0,4 FTE of
€ 22.000,-.
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Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2011
De jaarrekening 2011 sluit met een voordelig saldo van € 498.400,-. Wij stellen u voor dit voordelig
saldo als volgt te bestemmen:
Reserve eenmalige zaken 2012:
- verkeersonderzoek Dinteloord

€ 20.000,-

Reserve eenmalige zaken 2013:
- Stichting Sport en Welzijnaccommodaties
(juridisch advies)
€ 10.000,- verzelfstandigen gemeenschapshuizen
(juridisch advies)
€ 10.000,- Europese aanbesteding leerlingenvervoer
€ 20.000,- verslavingsproblematiek en jeugdproblematiek € 20.000,- dementievriendelijke gemeente
€ 10.000,- uitvoeringsprogramma recreatie
€ 90.000,- toekomstvisie De Heen
€ 25.000,- inhuur ten behoeve diverse projecten
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
€ 20.000,- uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten (inhuur)
€ 25.000,- verkeersonderzoek Dinteloord
€ 30.000,- kwaliteitsimpuls openbaar groen 2013
€ 50.000,- Inpassing A4
€ 20.000,- procesbeschrijvingen
€ 20.000,€ 350.000,Dekkingsreserve investeringen I&A 2013:
- vervanging 3 servers
- vervanging back-up server
- vervanging tape-unit

€ 25.000,€ 15.000,€ 25.000,€ 65.000,-

Het restant saldo van € 63.400,- kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.
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PROGRAMMA’S

17

Bestuur en veiligheid
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Bestuur en veiligheid

Programma Bestuur en veiligheid
Portefeuillehouder:

Burgemeester J.J. Hoogendoorn / Wethouder A.M.C. van Kesteren

Beleidsprioriteiten 2012
Modernisering GBA (mGBA): basisregistratie personen

2013

Uitvoering informatiebeveiligingsbeleid

continue proces

Invoering basisregistratie Grootschalige Topografie

2013

Aanpassing APV

maart 2012

Kadernota integrale veiligheid 2012-2016

maart 2012

Nieuw vergadersysteem gemeenteraad met bijbehorende
verordeningen

juni 2012

Burgerparticipatie

juni 2012

Agenda van Steenbergen (motie P2011/1 + Promotie
Steenbergen (motie P2011/7)

december 2012

Evaluatie communicatiebeleid

oktober 2012

Wijziging huisstijl (motie januari 2012)

augustus 2012

Aanpassing APV
Het afronden van de regionale afstemming/advisering over een regiobrede APV-tekst op hoofdlijnen is
er mede de oorzaak van dat dit punt doorschuift naar de raadsvergadering in het laatste kwartaal van
2012.
Nieuw vergadersysteem gemeenteraad met bijbehorende verordeningen
In verband met de komst van de nieuwe burgemeester wordt een nieuw vergadersysteem
gemeenteraad met bijbehorende verordeningen verplaatst naar oktober 2012.

Bijstelling bestaand beleid
Horizontaal toezicht en herijking mengpercentage btw (€ 24.300,-)
In de najaarsnota 2011 is een voordeel van € 200.000,- opgenomen in verband met herijking van het
mengpercentage btw. Het adviesbureau dat de herziening van het mengpercentage uitvoert heeft
meer tijd nodig dan aanvankelijk was gedacht. Hierdoor zal het voordeel dat is berekend niet in 2011
maar in 2012 worden verantwoord (voordeel verantwoord onder programma Financiering). Het budget
voor de kosten van de ondersteunende werkzaamheden van het adviesbureau ad € 24.300,- dient
eveneens nog op de begroting 2012 gebracht te worden. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het
voordeel van de herziening van het mengpercentage.
Hogere pensioenpremie college van b&w ( €11.500,- N)
In verband met de verhoging van de pensioenpremie en de salarisstijging per 1 april 2012 dient het
budget hiervoor met € 11.500,- verhoogd te worden. De structurele verhoging voor de gehele
organisatie is onder programma financiering verantwoord.
Bijdrage apparaatskosten Regio West-Brabant 2013 € 5.800,- N,2014 € 5.600,- N,
2015 € 7.500,- N,2016 € 7.500,- N)
In de begroting 2012 was rekening gehouden met het feit dat de frictiekosten van de opgeheven
gemeenschappelijke regelingen slecht een eenmalig karakter zouden hebben. Het blijkt dat deze
kosten structureel van aard zijn met als gevolg een bijstelling op de meerjarenraming 2013 tot en met
2016.
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Bestuur en veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio (2013 € 45.800,- V,2014 € 90.600,- V,
2015 € 136.700,- V,2016 € 105.800,- V)
In het proces van het tot stand brengen van het regionaliseren van de gemeentelijke
brandweerkorpsen, gerealiseerd per 1 januari 2010, is gebleken dat de onderlinge verschillen tussen
gemeenten op het gebied van financiering erg groot waren. Naar aanleiding hiervan is in 2011 een
voorstel ontwikkeld en besproken over een duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel. De
opdracht voor het ontwikkelen van een nieuwe wijze van kostentoerekening is verstrekt aan de
externe commissie Van Leeuwen. Op grond hiervan heeft de commissie een advies uitgebracht,
waarbij enkele modellen zijn gepresenteerd die de basis zouden kunnen vormen voor bestuurlijke
besluitvorming.
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 29 maart 2012
ingestemd met het advies van de commissie Van Leeuwen. Gekozen is voor het model waarbij de
totale kosten op basis van CEBEON maatstaven worden verdeeld. Het belangrijkste voordeel van dit
model is dat de er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen gemeenten zoals inwoners,
kernen en bedrijvigheid.
Daarnaast is er voor gekozen voor een gefaseerde invoering van dit model, met een transitieperiode
van 3 jaar voor de voordeelgemeenten en van 4 jaar voor de nadeelgemeenten.
Met name door de invoering van een rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel is de
gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Steenbergen aanzienlijk vermindert ten opzichte van 2012.
Doordat de verdeling op basis van risicofactoren plaats heeft gevonden, heeft dit voor de gemeente
Steenbergen een gunstig effect voor de jaren 2013 t/m 2016.
Bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen (€ 5.500,- N 2012/ € 7.400,- structureel)
In het district Bergen op Zoom wordt nauw samengewerkt met zes gemeenten op allerlei
veiligheidsthema ‘s. Een daarvan is het thema drugs. In alle zes gemeenten is niet dezelfde werkwijze
op het gebied van optreden tegen drugs. Het lijkt voor de zes gemeenten een grote meerwaarde om
op dit gebied van de bestuurlijke aanpak hennep tezamen te gaan initiëren Het doel van de
samenwerking is om de financiële middelen en capaciteit welke ingezet dient te worden voor de
bestuurlijke aanpak hennep te verdelen over de zes gemeenten. Daarnaast is het belangrijk om
kennis uit te wisselen en tezamen op te treden tegen hennep. De henneptelers houden zich niet aan
gemeentegrenzen. Daarom staan de zes gemeenten sterker als één strategie geldt in alle zes
gemeenten. De bestuurlijke handhaving is gericht op het voorkomen, dan wel ongedaan maken van
een situatie die in strijd is met wettelijke voorschriften.
Invoering van de pilot is voorzien per 1 april 2012. De kosten van Steenbergen worden op jaarbasis
geraamd op € 11.400,-. Ingeschat wordt dat daarvan € 4.000,- verhaald kan worden. De voor rekening
van Steenbergen blijvende kosten zijn dan op jaarbasis € 7.400,-.
Voor de periode april–december 2012 is dat circa € 5.500,-.

Wat mag het kosten?
Programma Bestuur en veiligheid

Saldo primaire begroting

2012

2013

2014

2015

2016

-4.162.078

-4.194.947

-4.171.377

-4.209.595

-4.209.595

Begrotingswijzigingen 2012
Bijstelling bestaand beleid
College van b&w en ondersteuning

-35.800

Regionale samenwerking

-5.800

-5.600

-7.500

-7.500

Brandweer en GHOR

45.800

90.600

136.700

105.800

-7.500

-9.400

-9.400

-9.400

-9.400

-4.205.378

-4.164.347

-4.095.777

-4.089.795

-4.120.695

Openbare orde en veiligheid
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo
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Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2015

2016

Versoberen van representatiebudget
Geraamd begroting 2012

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Gerealiseerd t/m 2012

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Geraamd begroting 2012

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Gerealiseerd t/m 2012

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Geraamd begroting 2012

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000

Gerealiseerd t/m 2012

4.000
4.000

Enkel audioverslaglegging bij raad- en
commissievergaderingen
Geraamd begroting 2012

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Gerealiseerd t/m 2012

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

23.300

52.000

86.000

86.000

86.000

Verminderen budget rekenkamercommissie

Verminderen budget raadsfracties
4.000

Bijdrage Veiligheidsregio
Geraamd begroting 2012
Nieuwe raming perspectiefnota

23.300

69.100

113.900

160.000

129.100

Gerealiseerd t/m 2012

23.300

23.300

23.300

23.300

23.300
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Programma Dienstverlening
Portefeuillehouder: Wethouder A.M.C. van Kesteren

Speerpunten van beleid
Dienstverlening
We zijn begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een geactualiseerde visie op
dienstverlening. Een trainee is begonnen met een inventarisatie van de situatie tot op heden. Er is in
e
het 2 kwartaal 2012 een workshop dienstverlening gehouden waarbij o.a. de huidige positie ten
aanzien van het antwoord@concept is gepresenteerd. Tijdens de workshop is informatie verkregen
die zal worden meegenomen bij het schrijven van de geactualiseerde visie op dienstverlening.
Uiteraard zullen allerlei ontwikkelingen van regionale samenwerking op diverse gebieden worden
meegenomen.
De geactualiseerde visie zal kaderstellend moeten zijn voor onze dienstverlening ongeacht door welke
partij het gemeentelijk product verleend wordt. De klant zal centraal blijven staan en onze
dienstverlening zal verder worden gedigitaliseerd. Verbetering van de dienstverlening aan burgers.
bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente zal voorop moeten blijven staan.
Kernelementen van het concept zijn vereenvoudiging van richtlijnen en procedures, eenduidigheid in
handelen en leveren van een goede kwaliteit.
Het dienstverleningsconcept zoals dat in Steenbergen is opgezet raakt alle elementen van de
organisatie. Het is dan ook een belangrijke drager van de gewenste manier van werken en
samenwerken die in Steenbergen wordt voorgestaan. Het draagt bij aan het optimaliseren van de
bedrijfsvoering.
Het klantcontactcentrum
Tot op heden is er nog geen aanleiding geweest om in 2012 de organisatie verder te kantelen en
producten over te hevelen naar het KCC. Onderzocht is of het zinvol is om een pilot te draaien voor
een extra avondopenstelling. Uit het onderzoek is de noodzaak niet aangetoond. Besloten is om geen
pilot uit te voeren.
De digitale dienstverlening
Een interne werkgroep heeft een pakket van eisen opgesteld waaraan de nieuwe website moet
voldoen. Diverse leveranciers zijn langs geweest voor het geven van een demo en hebben
aanbiedingen gedaan. Wij hebben besloten om op de offerte van Gemeenteoplossingen , de
leverancier van het Raadsinformatiesysteem, in te gaan voor het leveren van onze nieuwe website.
Gezamenlijk met hen zal een plan van aanpak worden opgesteld om in 2012 de nieuwe website in de
lucht te hebben.
Benchmarking Dienstverlening
In maart zijn we begonnen met de deelname aan de Benchmarking Publiekszaken. In het
gemeentehuis zijn enquêteurs van NIPO bezig geweest de klanten van onze balie te ondervragen
over onze dienstverlening. Voor het digitale verkeer zal er een link aan onze digitale producten
worden gekoppeld waardoor er het gehele jaar een tevredenheidsmeting plaats kan vinden. De
e
verwachting is dat aan het einde van het 2 kwartaal duidelijkheid wordt verschaft over de positie van
Steenbergen in 2012 op de diverse onderzochte terreinen.
Het doel van de deelname aan de Benchmarking Dienstverlening is de kennis op het gebied van
kwaliteitsverbetering en efficiënt werken in de gemeentelijke dienstverlening te verwerven en te delen.
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Hierdoor kunnen verbeteringen in de dienstverlening sneller en effectiever worden waargemaakt:
meten, vergelijken en verbeteren!

Beleidsprioriteiten 2012
Realisatie PIP

december 2012

Overdragen producten/diensten naar KCC+ontwikkelingen
regionale samenwerking

continue proces

Realisatie “zachte loket”

juli 2012

Uitvoeren verbeterpunten benchmark Publiekszaken 2011

juli 2012

Doorvoeren verbeterpunten benchmark Publiekszaken 2012

december 2012

Opstellen servicenormen op procesniveau

december 2012

Onderzoek uitbreiding/verschuiving openingstijden
voorjaar/zomer
Registreren/verzamelen informatie ten behoeve van
managementrapportage + deelname benchmark

mei 2012
februari 2012

Uitbreiding met 10 digitale producten

december 2012

Zorgdragen dat sociale media gemeengoed worden

december 2012

Vervanging website inclusief geïntegreerd ondernemers-, waterdecember 2012
en verenigingsloket
Evaluatie evenementenbeleid
Zorgdragen voor voldoende aanplakborden voor de
verkiezingen (motie 1 maart 2012)
Terugdraaien besparing verandering indeling stembureaus
(motie 29 maart 2012)
Aandringen op kinderpardon volgens “wortelingswet” (motie 26
april 2012)

oktober 2012
juli 2012
juni 2012

Bijstelling bestaand beleid
Verkiezingen (€ 19.000,- N 2012, € 3.000,- N structureel)
Op 12 september 2012 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats.
De kosten hiervoor worden geraamd op € 12.000,-. Hierbij is rekening gehouden met het
in stand houden van het stembureau in Welberg en met 4 personen per stembureau. Hierdoor wordt
de geraamde bezuiniging van € 3.000,- niet gehaald.
Tevens worden nieuwe verkiezingsborden gemaakt in eigen beheer. De kosten hiervoor worden
geraamd op € 7.000,-.
Vervanging zuil ingang stadhuis (€ 9.000,- N eenmalig)
De zuil bij de ingang van het stadhuis is defect en dient vervangen te worden. De kosten hiervoor
bedragen € 9.000,-.
Beschikking egalisatiereserve leges omgevingsvergunning (€ 18.200,- V eenmalig)
Bij de najaarsnota 2011 is besloten van de in 2011 ontvangen leges omgevingsvergunning voor de
kunstwerken A4 € 18.200,- te storten in een egalisatiereserve leges omgevingsvergunning. De
beschikking over deze reserve in 2012 voor de controle van de kunstwerken dient nog geraamd te
worden. In de in 2011 ontvangen leges zijn ook de kosten voor toezicht opgenomen, hetgeen in 2012
zal plaatsvinden.

24

Dienstverlening

Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Gemeentelijke website en digitale dienstverlening
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Voor 2013 e.v. staan in het kader van de gemeentelijke website en digitale dienstverlening diverse
acties gepland met als doel:
- Ervoor zorg dragen dat de website de klant actuele informatie biedt over gemeentelijke
producten en gemeentelijk beleid;
- Een website waarbij de klant zelf zoveel mogelijk producten aanvraagt, betaalt en thuis
ontvangt;
- De website zodanig inrichten dat de klant middels tracking en tracing zijn eigen informatie
volledig kan vinden;
- Het uitbreiden van producten waarvoor een klant via de website een afspraak kan maken met
een ambtenaar van de gemeente;
- De technische mogelijkheden van de website optimaal benutten zodat deze werkt als
“hefboom” om de fysieke dienstverlening op niveau te brengen;
- Het blijven voldoen aan de webrichtlijnen;
- Het instellen van een burgerplatform voor de website.
Dienstverlening KCC
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Voor 2013 staan diverse acties gepland met als doel:
- Bezien of er regionale ontwikkelingen zijn waarbij afgewogen moet worden of er zich kansen
aandienen tot samenwerking dan wel zelf initiatieven hiervoor nemen.
- Zorg dragen dat alle kanalen (website, e-mail, post, tefefoon, balie) uniform toegepast kunnen
worden voor in ieder geval de gemeentelijke taken;
- Uitvoering geven aan de geactualiseerde visie op dienstverlening
- Borging van de kwaliteit van de dienstverlening: door het continue scholen van personeel
(zowel intern via kennismiddagen als extern via opleidingen), het opstellen van werkinstructies
en het herijken van de productenlijst; het eenduidige gebruik van systemen in de organisatie
door opstellen van protocollen en handleidingen.
- Uitvoering geven aan de verbeterpunten van de Benchmark Publiekszaken 2012
- Indien vereist het verder vorm geven aan de afdeling Publiekszaken/het KCC en het opstellen
van advies voor Stuurgroep en MT m.b.t. het overhevelen van formatie naar afdeling
Publiekszaken ( mens werk volgt werkt).
Dienstverlening kwaliteit
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Voor 2013 e.v. staan diverse acties gepland met als doel:
- Borging van de kwaliteit van de dienstverlening: door een continue monitoring van de
werkzaamheden van het KCC op het gebied van de kanalen balie/telefonie en e-mail;
- Borging van de kwaliteit door het beschrijven van werkprocessen vanuit de klant waarbij het
lean principe wordt gehanteerd
- Zorg dragen dat de kwaliteit van dienstverlening door het kwaliteitshandvest is en blijft
afgestemd op de KPI’s van Antwoord© en de afspraken in het kwaliteitshandvest permanent
te meten, te evalueren en bij te stellen.
Borging van de kwaliteit van dienstverlening door het beoordelen en sturen van
monitorgingsinstrumenten, zoals de benchmark publiekszaken en check your service (met
behulp van mystery visitors).
- Transparantie richting burger : door het opstellen van servicenormen op procesniveau te laten
zien wat de burger mag verwachten van de gemeente; welke normen de gemeente hanteert,
bijvoorbeeld m.b.t. de levertijden van een product, de wachttijden en kosten en de burger
statusinformatie te bieden (tracking en tracing).
- Vraaggericht werken: een life-event (levensgebeurtenis) van de burger vormt de start van het
proces, ongeacht welk kanaal de burger kiest.
(Voor de relatie met het informatieplan wordt verwezen naar project 16: vaststellen
kwaliteitsnormen en project 18: het beschrijven van de werkprocessen).
- Ervoor zorg dragen dat alle relevante informatie kan worden geregistreerd en verzameld van
alle kanalen welke benodigd zijn voor o.a. managementrapportage en deelname benchmark
Publiekszaken.
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Basisregistratie Personen
Wethouder A.M.C. van Kesteren
In het kader van de modernisering GBA wordt de basisregistratie Personen (BRP) ingevoerd. Hieraan
gerelateerd dient er een nieuw GBA-systeem ingevoerd te worden dat voldoet aan de nieuwe eisen
van het nieuwe GBA-stelsel en de BRP. Hierbij wordt tevens een volgende stap gedaan om nog beter
vervolg te geven aan eenvoudige gegevensverstrekking door de burger en meervoudig gebruik. De
authentieke persoonsgegevens worden via de applicatie voor gegevensdistributie aan andere
applicaties gekoppeld zodat altijd de juiste gegevens beschikbaar zijn.
De bedoeling was om met het landelijk aanbestedingstraject van de VNG mee te doen, maar hieraan
deden te weinig gemeenten mee, zodat de VNG af heeft gezien van een landelijk traject.
Nu zal gekeken worden of de aanbesteding en eventueel implementatie met een aantal regio
gemeenten kan worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?
Programma Dienstverlening
2012
Saldo primaire begroting

2013

2014

2015

2016

-641.380

-632.980

-629.816

-625.016

-625.016

-19.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-635.980

-632.816

-628.016

-628.016

Begrotingswijzigingen 2012
Bijstelling bestaand beleid
Burgerzaken
Dienstverlening
Mutaties reserves pr. dienstverlening
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

-9.000
18.200
-651.180

Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2016

2015

Verkiezingen
Geraamd begroting 2012
Nieuwe raming perspectiefnota

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

0

0

0

0

Gerealiseerd t/m 2012
0
0
0
0
Door het in stand houden van het stembureau in Welberg en de uitbreiding van het aantal leden van 3 naar 4 personen per
stembureau wordt de geraamde bezuiniging niet gehaald.

0

Infopagina
Geraamd begroting 2012

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Gerealiseerd t/m 2012

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Geraamd begroting 2012

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Gerealiseerd t/m 2012

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Geraamd begroting 2012

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Gerealiseerd t/m 2012

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Leges bouw- en woningtoezicht

Leges openbare orde en veiligheid
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Programma Sport en cultuur
Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel / wethouder P.J.H.M. de Koning

Beleidsprioriteiten 2012
Onderzoek vorming beheerstichting sport- en
welzijnsactiviteiten (motie P2011/8)

december 2012

Verzelfstandigen gemeenschapshuizen

december 2012

Verzelfstandigen sporthal De Buitelstee/gymzaal
Merijntje

december 2012

Verbeterd beheer ‘t Cromwiel

december 2012

Realisatie multifunctionele accommodatie Kruisland maart 2013
Speerpunten beleid kunst en cultuur

november 2012

Beleidsnota bibliotheek

december 2012

Nota subsidiebeleid 2012-2015

februari 2012

Privatisering tennisparken

mei 2012

Beleidsnotitie verlagen exploitatietekort
oktober 2012
buitensportaccommodaties
Nota subsidiebeleid 2012-2015
Het subsidiebeleid is als pilot van het nieuwe vergaderen van de raad ingezet.
De planning was dat in januari een beeldvormende vergadering met de raad zou worden
gehouden. Deze beeldvormende vergadering heeft in februari plaatsgevonden. In mei wordt een
aantal kaderstellende vragen over subsidiebeleid gesteld aan de raad. De resultaten van de
beeldvormende vergadering en de antwoorden op de kaderstellende vragen worden verwerkt in
een nieuwe nota subsidiebeleid. Deze nota is nu vertraagd vanwege de samenloop van andere
werkzaamheden en prioriteiten. De nieuwe planning wordt september 2012.
Privatisering tennisparken
De planning was om in mei 2012 een voorstel aan de raad te doen over de
privatiseringsmogelijkheden van de tennisverenigingen TV Steenbergen en NVTV (NieuwVossemeerse Tennisvereniging).
Overleg heeft met de tennisverenigingen plaatsgevonden. De mening van het bestuur is
verschillend, TV Steenbergen wil helemaal niet privatiseren, NVTV wil alleen onderhoudstaken
overnemen maar geen groot onderhoud.
Om tot een verantwoord voorstel te komen, is een verdere financiële analyse noodzakelijk
waarna opnieuw overleg met de tennisverenigingen wordt aangegaan. De doelstelling blijft
gehandhaafd om de bezuiniging te behalen hetzij via overdracht van taken en
verantwoordelijkheden, hetzij via huurverhoging. De nieuwe planning wordt september 2012.

Bijstelling bestaand beleid
Gemeenschapshuis ’t Cromwiel (€ 16.700,- N eenmalig/€ 1.500,- N structureel)
Inzake de afhandeling van de beëindiging van de huurovereenkomst met de horecaondernemer van
gemeenschapshuis ’t Cromwiel zijn kosten gemaakt die niet verwacht waren, zoals vervanging van
keukenapparatuur. Tevens zijn nog kosten gemaakt door externe deskundigen voor de afhandeling
van de beëindiging van de huurovereenkomst.
Voor de doormelding van de brandinstallatie dient nog een bedrag van € 1.500,- geraamd te worden.
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Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Implementatie Stichting Sport en Welzijnsaccommodaties (€ 10.000,- ten laste van reserve
eenmalige zaken 2013)
Wethouder P.J.H.M. de Koning
Verdere uitwerking van het op afstand brengen van sport/-welzijnsaccommodaties met koppeling naar
Sportplatform, combinatiefuncties en projecten sociale zaken, waardoor inzicht ontstaat in de
mogelijkheden en financiële consequenties. De kosten van juridisch advies worden geraamd op
€ 10.000,Implementatie verzelfstandiging gemeenschapshuizen (€ 10.000,- ten laste van reserve
eenmalige zaken 2013)
Wethouder P.J.H.M. de Koning
Implementatie van gemeenschapsvoorzieningen waarbij beheer en exploitatie zijn ondergebracht in
een beheervorm die op eigen kracht de gehele bedrijfsvoering verzorgd resulteren in een sluitende
begroting en jaarrekening. De kosten van juridisch advies worden geraamd op € 10.000,-.
Realisatie MFA
In 2013 zal de multifunctionele accommodatie in Kruisland gereed zijn, waar huisvesting wordt
geboden aan culturele verenigingen en instellingen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het
Zorgpunt met daarin de huisarts, prikdiensten, uitgiftepunt apotheek, consultatiebureau en
fysiotherapie.
Kunst en Cultuurbeleidsplan herzien
Wethouder C.J.M. van Geel
De huidige kunst en cultuurnota is vooral gericht op het zichtbaar maken van het huidige culturele
veld. Inmiddels gebeurt er steeds meer in het culturele veld van Steenbergen en wordt steeds meer
zichtbaar wat er allemaal is. Het huidige cultuurbeleid loopt af en moet worden vervangen. De
doelstelling om bestaande kunst en cultuur meer zichtbaar te maken in Steenbergen blijft bestaan.
Daarnaast zal gekeken worden of andere doelstellingen moeten worden toegevoegd. Afhankelijk van
deze doelstellingen zal het beleid geheel worden vernieuwd of worden aangepast zodat het geschikt
is voor de periode van 2013-2017.

Wat mag het kosten?
Programma Sport en Cultuur
Saldo primaire begroting

2012

2013

2014

2015

2016

-2.448.883

-2.390.499

-2.072.916

-2.016.819

-2.016.819

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Begrotingswijzigingen 2012
Bijstelling bestaand beleid
Zwembaden
Binnensportaccommodaties
Sociaal maatschappelijke accommodaties

-3.000
-2.300
-18.200

Nieuw beleid
Sportparken

-10.000

Sociaal maatschappelijke accommodaties

-10.000

Mutaties reserves pr. sport
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

20.000
-2.472.383

-2.391.999

-2.074.416

-2.018.319

-2.018.319
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Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2015

2016

Privatiseren tennisparken
Geraamd begroting 2012

7.500

15.000

15.000

15.000

15.000

Gerealiseerd t/m 2012

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Dit jaar wordt overleg gevoerd met de verenigingen om de geplande bezuiniging te realiseren.
Hogere netto opbrengst sportparken
Geraamd begroting 2012

15.000

35.000

55.000

55.000

55.000

Gerealiseerd t/m 2012

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Dit jaar wordt overleg gevoerd met de verenigingen om de geplande bezuiniging te realiseren.
Exploitatie zwembaden
Geraamd begroting 2012

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

Gerealiseerd t/m 2012

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

150.000

150.000

150.000

35.065

34.000

34.000

Verzelfstandigen sporthallen
Geraamd begroting 2012
Gerealiseerd t/m 2012
Netto kosten bibliotheek
Geraamd begroting 2012

19.357

24.752

19.357
Gerealiseerd t/m 2012
19.357
19.357
19.357
19.357
In totaal wordt er in 2012 € 19.357,- bezuinigd , dit is € 3.887,- hoger dan de oorspronkelijke geplande bezuiniging. Over de
bezuiniging wordt overleg gevoerd met de bibliotheek.
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen
Geraamd begroting 2012

161.681

161.681

161.681

Gerealiseerd t/m 2012
5 jaar uitstel Jeugdwerk Welberg
Geraamd begroting 2012

11.375

22.750

22.750

22.750

22.750

Gerealiseerd t/m 2012

11.375

11.375

11.375

11.375

11.375

De investering uit 2012 is voorlopig 5 jaar doorgeschoven tot zeker 2017.
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Programma Onderwijs
Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Beleidsprioriteiten 2012
e

Brede school Maria Regina/Buiten De Veste 2 fase
(visie/concept,bouwkundig PVE-beheer, herbestemming
vrijkomende lokaties)

augustus 2013

Implementatie Wet Oké

september 2012

Deelname kinderen huishoudens
soc.med.ind.peuterspeelzaal/kinderopvang (motie B2011/6)
Uitwerking en voortgang Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

juni 2012

Regionalisering van de leerplicht: centralisatie administratie

april 2012

Regionalisering van de leerplicht: start nieuw leerplichtbureau

september 2012

Uitwerking en voortgang Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Vanwege een vacature voor de functie van beleidsmedewerker onderwijs is dit punt nog niet gereed.
De invulling van deze vacature vindt momenteel plaats. Op zijn vroegst kan in november een en ander
aan de raad voorgelegd worden.
Regionalisering van de leerplicht: start nieuw leerplichtbureau
De nieuwe planning wordt december 2012. Via een raadsmededeling zal een toelichting worden
gegeven.

Bijstelling bestaand beleid
Bijdrage Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
In de in 2007 met de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs afgesloten
doordecentralisatieovereenkomst is overeengekomen dat de gemeente naast een structurele jaarlijkse
bijdrage, éénmalig een bedrag van 1,4 miljoen euro bijdraagt in de ver- nieuwbouw van het
Mollercollege (pand Molenweg 95). In 2010 en 2011 zijn de termijnen 1 en 2 betaald. De afsluitende
bijdrage is begin 2012 betaald en in 2012 verantwoord. Hiermee is in de begroting 2012 geen
rekening gehouden. Omdat deze bijdrage gedekt wordt uit de te realiseren woningbouw op de locatie
Molenweg 16 heeft dit geen budgettaire gevolgen.
Bezuiniging eigen bijdrage leerlingenvervoer (€ 5.000,- V structureel)
In januari 2011 is de verordening vastgesteld om de eigen bijdrage te gaan heffen vanaf 2011/2012.
Op basis van de huidige ontvangsten kan de opbrengst m.i.v. 2012 met € 5.000,- worden verhoogd.
Bezuiniging peuterspeelzalen (€ 72.300,- N m.i.v. 2014)
In december 2011 heeft de raad de invulling van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk
vastgesteld. De uiteindelijke bezuiniging komt € 72.300,- lager uit.

Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Europese aanbesteding leerlingenvervoer (€ 20.000,- ten laste van reserve eenmalige zaken
2013)
Wethouder C.J.M. van Geel
In 2013 moet er een Europese aanbesteding gedaan worden voor het leerlingenvervoer. De
specialistische kennis hiervoor hebben wij niet in eigen huis en moet worden uitbesteed. De kosten
hiervoor worden geraamd op € 20.000,-.
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Passend onderwijs
Wethouder C.J.M. van Geel
Ook wordt de komende periode passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft vooral gevolgen voor het
onderwijsveld. Toch zullen wij in 2013 bezien welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente.
Regionalisering leerplicht
Wethouder C.J.M. van Geel
In 2011 en 2012 is hard gewerkt aan de realisatie van regionalisering van de leerplicht op twee
niveau’s. Deze niveaus zijn op niveau 1 de administratie van de leerplicht. Deze is vanaf
1 augustus 2012 gecentraliseerd in Breda. Op niveau 2 de leerplichtambtenaren, worden kleine
stapjes vooruit gemaakt. Het streven voor regionalisering niveau 2 is erop gericht voor december 2012
het besluitvormingsproces afgerond te hebben. Dit betekent dat de implementatie daarna plaats moet
vinden. Er dient rekening gehouden te worden met een uitloop naar 2013.
Evaluatie peuterspeelzaalwerk
Wethouder C.J.M. van Geel
Er wordt een evaluatierapport opgesteld, waarin de stand van zaken met betrekking tot het aantal
doelgroepkinderen en het aanbod van Voorschoolse educatie helder in beeld is gebracht. Op basis
van dit document moet vervolgens het peuterspeelzaalbeleid voor 2014 e.v. vastgesteld kunnen
worden.

Wat mag het kosten?
Programma Onderwijs
Saldo primaire begroting

2012

2013

2014

2015

2016

-2.030.990

-2.062.359

-1.922.984

-1.906.784

-1.906.784

5.000

5.000

Bijstelling bestaand beleid
Overige onderwijsaangelegenheden
Voorschoolse voorzieningen

5.000

5.000

5.000

-72.300

-72.300

-72.300

-1.990.284

-1.974.084

-1.974.084

2014

2015

2016

Nieuw beleid
Overige onderwijsaangelegenheden

-20.000

Mutaties reserves pr. onderwijs
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

20.000
-2.025.990

-2.057.359

Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

Eigen bijdrage leerlingenvervoer
Geraamd begroting 2012

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Nieuwe raming perspectiefnota

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Gerealiseerd t/m 2012
15.000
15.000
15.000
In januari 2011 is de verordening vastgesteld om de eigen bijdrage te gaan heffen vanaf 2011/2012.
Op basis van de ontvangsten in 2011 kan de opbrengst vanaf 2012 met € 5.000,- worden verhoogd.
Exploitatie De Nieuwe Draaikolk
Geraamd begroting 2012

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Gerealiseerd t/m 2012

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Geraamd begroting 2012

60.000

118.000

250.000

250.000

250.000

Nieuwe raming perspectiefnota

60.000

118.000

177.700

177.700

177.700

Gerealiseerd t/m 2012
60.000
60.000
60.000
60.000
In december 2011 heeft de raad de invulling van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk vastgesteld. De
uiteindelijke bezuiniging komt € 72.300,- lager uit.

60.000

In februari 2011 is het pand verkocht.
Subsidie peuterspeelzalen
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Programma Zorg
Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M van Geel

Beleidsprioriteiten 2012
Aansluiten CJG zorgstructuur Veiligheidshuis

juni + dec.2012

Doorontwikkeling CJG - Vraagwijzer

juni + dec.2012

Aansluiten CJG - Zorg adviesteams (ZAT)

juni + dec.2012

WMO beleidsplan 2012-2016

december 2012

Beleidsplan overheveling dagbesteding+dagbegeleiding van
AWBZ naar WMO

oktober 2012

Realiseren JOP (Dinteloord)

december 2012

Transitie Jeugdzorg

juni 2012

Bezuiniging Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

2012

Nota volksgezondheid

juni 2012

Inzet vermindering maatwerk GGD

2012

Besluitvorming invoering Wet Werken naar Vermogen

oktober 2012

Verordening op categoriale bijstand

december 2012

Beleidsplan schuldhulpverlening

december 2012

Aanpassing kinderopvang in verband met Sociaal Medische
indicatie
Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door WVS
(motie dec.2010)
Integrale jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 19 jaar

december 2012
oktober 2012
december 2012

Bepleiten max. beleidsvrijheid bij transities jeugd, AWBZbegeleiding + WWnV (motie dec.2011)
Nota volksgezondheid
De planning wordt verschoven naar december 2012, omdat een combinatie wordt gemaakt met het
beleidsplan Wmo en deze staat in december op de planning.

Bijstelling bestaand beleid
Kleinschalig collectief vervoer (2012 € 17.800,- N,2013 € 34.600,- N,2014 € 49.200,- N,
2015 € 57.600,- N, 2016 € 68.600,- N)
In de ontwerpbegroting 2013 van de Regio West-Brabant is tevens de gemeentelijke bijdrage aan het
kleinschalig collectief vervoer opgenomen.
In de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) komen de beleidsdoelstellingen op het
gebied van zorg/welzijn en mobiliteit samen. De vervoerskosten zijn naar boven bijgesteld en dat
werkt ook door in de volgende jaren. Hieraan liggen de volgende oorzaken aan ten grondslag:
 Jaarlijkse aanpassingen van de contractprijzen aan de hand van de NEA-index, met name
veroorzaakt door de stijgende brandstofprijzen;
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Vanwege het feit dat potentiële Wmo-deeltaxigebruikers onderworpen werden aan een
inkomenstoets juridisch niet houdbaar blijkt te zijn, is voor de betreffende gemeenten, na deze
in 2012 verlaagd te hebben, het vervoersvolume weer naar boven bijgesteld;
Extra kostenpost van € 450.000,- aan variabele kosten die doorberekend worden aan de
deelnemende gemeenten;
Daling van de provinciale subsidie in de vorm van de OV-samenwerkingsbijdrage.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (€ 17.600,- N eenmalig)
In 2012 wordt middels de algemene uitkering een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de
invoeringskosten van decentralisatie van de jeugdzorg. De kosten hiervoor ad € 17.600,- dienen nog
geraamd te worden.
Algemene bestaanskosten WWB (€ 106.700,- N eenmalig)
Met ingang van 1 januari 2010 krijgen gemeenten een budget voor de bekostiging van uitkeringen op
grond van de WWB, IOAW, Bbz2004 en WWIK.
Op basis van de per juli 2011 bekende gegevens is de gebundelde uitkering 2012 berekend op
€ 2.753.155,-. Inmiddels zijn de definitieve budgetten 2011 en de voorlopige budgetten 2012 voor de
gebundelde uitkering op grond van de WWB, voor het Bbz 2004 en voor het participatiebudget bekend
gemaakt. De gebundelde uitkering 2012 is € 69.600,- lager dan in de begroting 2012 is opgenomen.
De uitkering voor volwasseneneducatie is € 10.100,- lager, de uitkering voor inburgering is
€ 40.200,- lager en de uitkering voor gesubsidieerde arbeid is € 234.150,- lager. Deze lagere
uitkeringen hebben geen gevolgen voor de begroting, omdat deze budgetneutraal zijn opgenomen.
Als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met 10%, van 230 per
1 januari 2012 naar 253 per 1 maart 2012 dienen de uitkeringen met € 37.100,- verhoogd te worden.
Samen met de lagere uitkering ad € 69.600,- betekent dit een nadeel voor 2012 van € 106.700,-.
Uitvoeringskosten ISD (€ 116.800,- N structureel)
De kosten voor de ISD worden verrekend aan de hand van het aantal klanten. Op 1 januari 2012
hadden wij 31 klanten meer dan ten opzichte van 1 januari 2011. Bij de andere twee gemeenten in
ISD verband is het aantal klanten licht gedaald. Hierdoor is onze bijdrage hoger dan in 2012.
Schuldhulpverlening (€ 53.200,- N structureel)
Er is een enorme toename in het aantal klanten schuldhulpverlening. Nog steeds groeit dit aantal. Nu
de werkeloosheid voor 2013 door het Centraal Plan Bureau nog hoger wordt geraamd dan in 2012
verwachten wij nog steeds een toename van het aantal klanten schuldhulpverlening.
Schuldhulpverlening is een open eind regeling, waarbij je mensen deze hulp niet kan weigeren.

Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Implementatie Wet Werk naar Vermogen
Wethouder C.J.M. van Geel
Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een
nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Deze wet vervangt straks de Wet
werk en bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet
Wajong. De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2013. Als de nieuwe wet wordt
ingevoerd, verandert er een aantal zaken. Iedereen die na 1 januari 2013 een bijstandsuitkering
aanvraagt en (eventueel met ondersteuning) kan werken, valt onder de nieuwe Wet werken naar
vermogen (WWNV). Gemeenten gaan per 1 januari 2013 (jong)gehandicapten met arbeidsvermogen
ondersteuning bieden. Voor wie alleen in een beschutte omgeving kan werken, blijft instroom in de
WSW mogelijk. Voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn – en dus
geen mogelijkheden hebben om te werken - blijft de Wet Wajong bestaan. De nieuwe regeling stelt
gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten
en kosten te besparen.

Evaluatie ISD Brabantse Wal
Wethouder C.J.M. van Geel
Er zal een evaluatie plaatsvinden van de dienstverlening van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Brabantse Wal met Steenbergen. Deze overeenkomst is gesloten voor de duur van een jaar. Partijen
treden in overleg over de nieuw te sluiten opdrachtovereenkomst.
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Implementatie begeleiding AWBZ naar de WMO
Wethouder C.J.M. van Geel
Eind 2013 staan wij klaar voor de overheveling van de bestaande klanten begeleiding (awbz) en
hebben zij een passend arrangement voor de ondersteuningbehoefte die bestaat op basis van hun
beperkingen. Hierbij wordt uitgegaan van wat de klant nog wel kan en niet van wat hij niet meer kan.
In 2013 wordt geëxperimenteerd met vormen van begeleiding/ondersteuning als collectieve
voorziening, versterken sociaal systeem en eigen kracht van de klant.
De doelgroep jeugd hierbinnen zal hierna worden meegenomen in de gehele transformatie van de
jeugdzorg.
Onderzoek naar het opzetten van een Brede Welzijnsinstelling
Wethouder C.J.M. van Geel
Er zal een rapport worden opgesteld over de mogelijke meerwaarde van één brede welzijnsinstelling.
Wij merken dat door de veelheid van organisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente
Steenbergen en de financiën die hiervoor beschikbaar zijn, slechts minimale ureninzet mogelijk is.
Door de taken te bundelen in één organisatie verwachten wij meerwaarde te genereren bij het
uitvoeren van taken. Hierdoor vindt ook meer afstemming plaats dan nu het geval is.
Door de bundeling van de financiën kunnen bepaalde taken efficiënter uitgevoerd worden waardoor
een groter bereik onder de burgers mogelijk is.
Transitie van de jeugdzorg
Wethouder C.J.M. van Geel
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is opgenomen dat alle taken op het gebied van de zorg
voor de jeugd onder één financieringssysteem worden gebracht en overgeheveld naar gemeenten. In
2015 zal de gemeente Steenbergen financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk zijn voor:
- Jeugd-GGZ
- Provinciale jeugdzorg
- Gesloten jeugdzorg
- Jeugdreclassering
- Jeugdbescherming en
- Licht verstandelijk gehandicapten
Op 2 november 2011 is de Regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd vastgesteld
door het regionaal bestuurlijk overleg van de 18 West-Brabantse gemeenten, bestuurscommissie
1
ZWO . Het college van Steenbergen heeft deze visie op 13 december 2011 bekrachtigd.
Doel van de regionale visie is zorgen voor een opvoedklimaat waarin de West Brabantse jeugd prettig
en gezond kan opgroeien zonder grote problemen. Het streefbeeld is de pedagogische ‘Civil Society’.
We hebben als gemeente een ander stelsel voor ogen. Daarom is gekozen voor de term
transformatie. We streven naar een kanteling in denken en doen; van een focus op risico’s en
problemen naar een focus op de kracht en de talenten van jeugd en ouders zelf. Van het stapelen van
aanbod (van licht naar steeds zwaarder) naar een snelle en juiste ondersteuning waarbij ouders zelf
de verantwoordelijkheid voor het opvoeden zoveel als mogelijk houden. Een ondersteuning waarbij de
advisering en zorg in de leefgebieden van het kind in samenhang plaatsvindt.
De transitie Jeugdzorg reikt verder dan alleen een takenpakket dat gedecentraliseerd wordt. Met de
komst van de Jeugdzorg worden gemeenten verantwoordelijk voor het totale domein jeugd, van de
jongerenwerker tot aan de gesloten zorg. Enerzijds is er jaarlijks groei van de jeugdzorg en anderzijds
is er substantieel minder geld beschikbaar. Daarnaast heeft de evaluatie op de jeugdzorg uitgewezen
dat er een aantal knelpunten in het huidige systeem zit. Dit alles maakt een stelselherziening
noodzakelijk. Voor het behalen van de bezuinigingsopgave is meer nodig dan een transitie; een
transformatie in systeem, denken en doen. Alle betrokkenen rondom het gezin en de jongere zullen
deze omslag moeten maken:
a.
b.
c.
d.

1

Een transformatie in denken: dagelijkse opvoedvragen ontzorgen en normaliseren
Een andere focus: van directe individuele interventies naar versterking van de sociale
omgeving
Een transformatie in doen: het CJG voor alle ondersteuning bij opvoeden en opgroeien
Met (eigen)krachtige CJG-ers: inzet op de kwaliteit van professionals

Regio West-Brabant bestuurscommissie Zorg Welzijn en Onderwijs; 18 West-Brabantse gemeenten.
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Om die reden omvat de transitie jeugdzorg ook het lopende jeugd- en onderwijsbeleid:
doorontwikkeling CJG,
iJGZ,
- Jeugd en Veiligheid
- passend onderwijs ( aansluiting met de zorg in en om de school)
- brede schoolontwikkeling)

Actualisatie alle budgetsubsidies
Wethouder C.J.M. van Geel
In 2012 wordt het subsidiebeleid herzien. De meeste budgetsubsidieovereenkomsten dienen daarna
herzien te worden. Zijn de afspraken die vier jaar geleden gemaakt zijn nog toereikend en moeten wij
wellicht een andere koers gaan varen om onze gemeentelijke doelstellingen te halen. Vanuit dat
oogpunt worden in 2013 alle budgetsubsidieovereenkomsten herijkt. Afspraken worden gemaakt met
de instellingen om na te denken over hoe zij bij kunnen dragen aan het realiseren van onze
doelstellingen.
Vrijwilligersbeleid ontwikkelen
Wethouder C.J.M. van Geel
Er zal een beleidsnota worden opgesteld voor vrijwilligerswerk, gericht op het zo goed mogelijk
ondersteunen en stimuleren van alle burgers die zich vrijwillig inzetten en bijdragen aan een
vrijwilligersvriendelijk klimaat en daarmee aan het welzijn van de vrijwilligers in Steenbergen.
Steenbergen als dementievriendelijke gemeente (10.000,- ten laste van reserve eenmalige
zaken 2013)
Wethouder C.J.M. van Geel
De wandeling naar de bank of de dagelijkse boodschappen zijn voor veel mensen met dementie een
ritueel en een voorbeeld van grote autonomie. Maar hoe ga je als winkelier om met iemand met
dementie wanneer deze twee keer wil betalen of al voor de derde keer bij je langskomt voor dezelfde
boodschap? Wat doe je wanneer op bezoek in een sterrenrestaurant je partner met dementie tegen
de ober uithaalt over wat er ‘maar’ op het bord ligt? In de praktijk merken we dat dergelijke voorvallen
kunnen leiden tot onbegrip en zelfs defensieve reacties van de omgeving.
Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt zienderogen toe. Naar schatting zijn er in
Nederland tussen de 200.000 – 300.000 personen met een vorm van dementie. Tel daar nog eens de
mantelzorgers bij en je krijgt een groep met een onmiskenbare grote impact op de samenleving.
Niettemin leven mensen met dementie maar ook hun naasten vaak geïsoleerd. Hun gedrag is niet
rationeel, de ziekte is niet zichtbaar en de omgeving reageert onbeholpen. Vooroordelen en clichés
staan een spontane communicatie in de weg en ook het contact met de lokale gemeenschap brokkelt
af. De leeftijd speelt ook al niet in het voordeel: door het ouder worden, verliest men goede kennissen
en vrienden en dat kan het isolement verhogen. Nochtans zien we dat men in symposia over
dementie steeds meer mensen met dementie uitnodigt als centrale spreker en hen zelfs betrekt bij het
voorbereiden ervan . Ook bij beleidsbeïnvloedende activiteiten getuigen meer en meer mensen met
dementie zelf. Vroegtijdige diagnosestelling geeft immers een langere mogelijkheid aan mensen om
op te komen voor hun lotgenoten en voor een adequaat dienstenaanbod. Niettemin blijft het taboe
bestaan, het blijft voor velen een ziekte die zich in het hoofd afspeelt met alle desastreuze gevolgen
van dien. Mensen met dementie zeggen het zelf: “Wie zich onzeker voelt en niet goed weet wat
dementie is, heeft de neiging om ons uit te weg te gaan”.
Inmiddels is er veel ontwikkeld op het gebied van dementie vriendelijke gemeenten. Vooral bij onze
Zuiderburen is hier heel veel over bekend. Dit komt langzaam ook naar Nederland. In onze regio is
Steenbergen door de Stichting Zet gevraagd als koploper gemeente op dit thema te gaan acteren. In
2013 zullen wij dit thema oppakken en wegzetten in onze gemeente.
De kosten voor het organiseren van activiteiten worden geraamd op € 10.000,-.
Extra aandacht voor Jeugd en verslavingsproblematiek(€ 10.000,- in 2013 en 2014 ten laste van
reserve eenmalige zaken 2013)
Wethouder C.J.M. van Geel
Er zal een integraal project worden opgezet om de verslavingsproblematiek in de gemeente
specifieker aan te pakken en hier een passend aanbod op te kunnen geven. Hierbij wordt gekeken
naar alle doelgroepen met alcohol en drugsproblemen. Maar er wordt specifiek gefocust op de
jeugdverslavingsproblematiek. Het doel is een gedragsverandering bij een aantal specifieke groepen
jongeren, daarnaast moet de maatschappelijke respons zoals het veiligheidsgevoel en de
overlastervaring op sommige plekken verbeterd zijn.
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Voor het project zal zoveel mogelijk worden gekeken naar de inzet van bestaande middelen en
producten. Door te kiezen voor intensievere inzet van hulpverlening zal ook een aanvullend bedrag
nodig zijn van € 10.000,- per jaar voor 2013 en 2014.
Herstructurering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (2013 € 87.700,- N, 2014 € 298.000,- N,
2015 € 371.700,- N, 2016 € 330.400,- N)
Wethouder C.J.M. van Geel
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is nu een brede voorziening waarin ruim 90.000 plaatsen zijn
voor mensen met beperkingen in hun arbeidsvermogen. Op de lange termijn gaat het om ongeveer
30.000 plaatsen voor de groep mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Naar
verwachting zal de samenstelling van de Wsw populatie veranderen doordat de toegang tot de Wsw
alleen voor de meest kwetsbaren zal gelden. Dat is de groep mensen die alleen in een beschutte
omgeving kan werken. De afbouw van het aantal Wsw-plaatsen maar ook de wijziging in de
samenstelling van de Wsw-populatie vragen om een aanpassing van de organisatie van het
werkvoorzieningschap. Daarnaast moet de komende jaren rekening gehouden worden met
verdergaande bezuinigingen. Het kabinet verlaagt de subsidie per SW-plek van € 25.759 in 2010 tot
€ 22.050 in 2015. Omdat het huidige Wsw-bestand al zijn rechten behoudt, ook als het gaat om loonen pensioenkosten, blijven de kosten nagenoeg gelijk. Om het transitieproces te ondersteunen wordt
een herstructureringsfaciliteit gecreëerd. Het doel van deze faciliteit is om de transformatie richting
een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te ondersteunen door een bijdrage te leveren in de
herstructureringskosten. Het Rijk stelt daarvoor in de periode 2012-2018 400 miljoen euro
beschikbaar. Voor de 9 samenwerkende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling (WVSGroep) gaat het om een bedrag van ongeveer 10,7 mln euro t/m 2018. De gemeente Steenbergen zal
met de overige 8 gemeenten en de WVS-Groep dan ook maatregelen moeten treffen om de
uitvoeringskosten van de Wsw terug te brengen.
In 2013 wordt een gedeelte van het tekort van het Werkvoorzieningschap ad € 75.000,- gedekt ten
laste van het W-deel en de reserves van het Wsw.

Wat mag het kosten?
Programma Zorg
2012

2013

2014

2015

2016

-7.646.725

-7.472.684

-7.268.952

-7.222.281

-7.222.281

WMO

-17.800

-34.600

-49.200

-57.600

-68.600

Jeugd

-19.800

WWB

-106.700

-116.800

-116.800

-116.800

-116.800

-53.200

-53.200

-53.200

-53.200

-371.700

-330.400

-7.821.581

-7.791.281

Saldo primaire begroting
Begrotingswijzigingen 2012
Bijstelling bestaand beleid

Gemeentelijk minimabeleid
Nieuw beleid
Maatschappelijke begeleiding en advies

-10.000

Jeugd

-10.000

-10.000

Werkgelegenheid

-87.700

-298.000

Mutaties reserves pr. zorg
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

-7.791.025

20.000

10.000

-7.764.984

-7.786.152
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Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2015

2016

Algemeen maatschappelijk werk
Geraamd begroting 2012

33.941

53.914

80.871

80.871

80.871

Gerealiseerd t/m 2012

33.941

33.941

33.941

33.941

33.941

Het te bezuinigen bedrag 2012 was eigenlijk € 26.957,-. Er is door Traverse € 6.984,- meer bezuinigd.
Ouderenwerk
Geraamd begroting 2012

15.490

41.290

61.395

61.935

61.935

Gerealiseerd t/m 2012

15.490

15.490

15.490

15.490

15.490

Het te bezuinigen bedrag 2012 was geraamd op € 20.645,-. Er is € 15.490,- bezuinigd.
Zorgvuldig indiceren voorziening
gehandicapten
Geraamd begroting 2012

85.000

85.000

100.000

100.000

100.000

Gerealiseerd t/m 2012

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Geraamd begroting 2012

86.100

140.000

200.000

200.000

200.000

Gerealiseerd t/m 2012

86.100

86.100

86.100

86.100

86.100

Minder maatwerk openbare
gezondheidszorg
Geraamd begroting 2012

15.000

30.000

50.000

50.000

50.000

Gerealiseerd t/m 2012

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Geraamd begroting 2012

8.000
8.000

25.000
8.000

25.000
8.000

25.000

Gerealiseerd t/m 2012

16.000
8.000

2.400

2.400

2.400

Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg

Minder maatwerk jeugdgezondheidszorg
8.000

Rentedragend maken krediethypotheken
Geraamd begroting 2012
Gerealiseerd t/m 2012
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Programma Economie en recreatie
Portefeuillehouder: Wethouder P.J.H.M. de Koning / wethouder A.M.C. van Kesteren

Speerpunten van beleid
Toerisme en recreatie
De werkzaamheden in 2012 op het speerpunt recreatie komen voort uit het door de raad in oktober
2011 aangenomen uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. De projecten in uitvoering hebben tot
doel het landschap en het recreatieve aanbod te ontsluiten en ondernemers te stimuleren hun rol in de
recreatieve ontwikkelingen te nemen.
In 2011 is het provinciale investeringsprogramma ‘Landschappen van Allure’ gestart. De streek
Brabantse Wal heeft inmiddels een investeringsvoorstel aan de Provincie gedaan. Dit voorstel omvat
6 robuuste (thematische) projecten. In een aantal van die projecten zitten Steenbergse deelprojecten.
Die betreffen onder meer de ontwikkeling van Benedensas, Cruijslandse Kreken en de recreatieve
poort Steenbergen. In het voorjaar van 2012 moeten de verschillende projectformats worden verfijnd
zodat zij kunnen worden ingediend ter cofinanciering door de Provincie. De verwachting is dat over de
daadwerkelijke financiering in de tweede helft van 2012 meer duidelijkheid komt.
Naast de provinciale gebiedsontwikkeling Brabantse Wal is ook sprake van de provinciale
gebiedsontwikkeling Waterpoort. Deze betreft de samenwerking rond het Volkerak-Zoommeer op 3
thema’s: ‘energieproductie en –transitie’, ‘locale voedsel-productie’en ‘toerisme, natuur en recreatie’.
Binnen het laatste thema vallen mogelijk ook recreatieve projecten tussen Benedensas en de haven
van Steenbergen. Dit jaar wordt bezien welke (potentiële) projecten als ‘quick win’ kunnen worden
bestempeld.
Wat de ontwikkeling van Benedensas betreft is met de voorgenomen verkoop van de
beheerderwoning door Natuurmonumenten het gesprek geopend over de toekomstige invulling van de
aanwezige bebouwing. De komende maanden zal duidelijk worden of de gewenste recreatieve
ontwikkeling (poortfunctie) daadwerkelijk op korte termijn daar realiseerbaar is.
Ondanks het wegvallen van (100%) aankoop- en inrichtingscompensaties voor ecologische
verbindingszones, wordt met het Waterschap bezien of toch niet een deel van de ecologische opgave
kan worden ingevuld. Dit op grond van de daartoe ondertekende intentieovereenkomst uit 2010. De
aandacht is daarbij gericht op (delen van) de Cruijslandse Kreken, waarbij natuurontwikkeling hand in
hand moet gaan met recreatief medegebruik.
Het herstel van Fort Henricus verloopt volgens plan. De aanpassing van het grondwerk van het Fort
en de aanbrenging van een extra toegangbrug en een aanlegsteiger (afmeting: rondvaartboot) staan
gepland voor uitvoering in tweede helft 2012/eerste helft 2013. Een en ander afhankelijk van de
stabiliteit van de wanden van het Fort en de weersomstandigheden.
Het project Waterland beoogt de uitbreiding van kleinschalige recreatieve voorzieningen
(bewegwijzering, aanlegsteigers, kanosteigers, picknickplaatsen, visvoorzieningen en
informatievoorziening) op en langs Mark, Dintel en Vliet. Tegenslag in de voorbereidende fase heeft
ertoe geleid dat pas in het eerste kwartaal van 2012 de vergunningaanvragen konden worden
ingediend. Wanneer de vergunningen worden verleend, kan realisatie van de voorzieningen in het
najaar 2012/voorjaar 2013 plaatsvinden.
Met partners op de Brabantse Wal wordt het LAW streekpad Brabantse Wal voorbereid. De
voorbereidingen verlopen volgens planning. De opening staat gepland voor 15 juni 2012. Het
wandelroutenetwerk in en rond Steenbergen wordt in de zomer van 2012 in gebruik genomen.
Binnen het project ‘ommetjes’ is ommetje Welberg in het vierde kwartaal 2011 in gebruik genomen.
De voorbereiding van ommetje Dinteloord moest vanwege het ontbreken van draagvlak worden
gestopt. Betrokken partijen bezien of er wellicht alsnog een realiseerbaar alternatief tracé kan worden
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gevonden. Daarover zal begin 2013 meer duidelijk zijn. Ommetje Nieuw-Vossemeer is op 2 juni 2012
in gebruik genomen.

Beleidsprioriteiten 2012
Ommetje Nieuw Vossemeer

mei 2012

StadHaven: voorstel herinrichting Kaaistraat/Grote Kerkstraat

april 2012

StadHaven: uitvoeringsprogramma

continue proces

StadHaven: herinrichting Markt

mei 2012

A4: voorstel herinrichting N257

mei 2012

A4: overdracht N259

2012/2013
e

Brede school Maria Regina/ Buiten de Veste 2 fase
(woningbouwplan, verkeersverbinding)
e

Aanleg 1 fase infrastructuur Oostgroeneweg Dinteloord

december 2012
december 2012

e

AFC Nieuw Prinsenland: 1 fase specifiek bedrijventerrein +
hoofdontsluitingsweg

december 2012

AFC Nieuw Prinsenland: duurzaamheidsverslag 2011

juni 2012

AFC Nieuw Prinsenland: parkmanagementorganisatie opgericht
en instelling bedrijvenadviescommissie

oktober 2012

Uitvoering acties beleidsnota economie

continue proces

Uitvoeringsprogramma recreatie (Fort Henricus/recreatieve
mogelijkheden Cruijslandse kreken)

december 2012

Realiseren WIFI-punten recreatieve locaties (motie P2011/3)

mei 2012

StadHaven: herinrichting Markt
De gehele Markt inclusief alle straatmeubilair is gereed in september. Nu is het grondwerk klaar.

Bijstelling bestaand beleid
Voormalig stadhuis/stadskantoor
In de raadsmededeling van 24 januari 2012 inzake de afronding verkoop van het voormalig
stadhuis/stadskantoor is u medegedeeld, dat het positieve saldo in verband met de verkoop van het
voormalig stadhuis bijgesteld dient te worden naar € 51.200,-. Hierbij is rekening gehouden dat de
verkoop van Westdam 22, zijnde het voormalig stadskantoor, medio 2012 plaats zou vinden. De
daadwerkelijke levering van Westdam 22 zal plaatsvinden uiterlijk zes maanden na het onherroepelijk
worden van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 1 maart 2012 vastgesteld en is 2 mei 2012
onherroepelijk geworden. De definitieve levering zal plaatsvinden in november 2012.
Omdat het aanvankelijk de bedoeling was om het voormalig stadhuis,de panden Kaaistraat 45 en 49,
Visserstraat 20 en het voormalig stadskantoor als bouwlocatie te verkopen is de omzetbelasting op de
kosten van deze panden vanaf 2007 teruggevraagd. Nu alle panden behoudens de locatie
Westdam 22 aan particulieren zijn verkocht met overdrachtsbelasting dient de teruggevraagde
omzetbelasting vanaf 2007 gecorrigeerd te worden. Volgens voorlopige berekeningen komt dit bedrag
uit op € 15.000,-. Tevens is het percentage van de rentebijschrijving op de boekwaarde van de
complexen grondexploitatie met ingang van 2012 verhoogd van 4% naar 4,75%, waardoor de
rentebijschrijving € 4.500,- hoger wordt.
Het uiteindelijke positieve saldo van de exploitatie van het voormalig stadhuis/stadskantoor zal
hierdoor uitkomen op € 32.000,-.
De in de raadsmededeling genoemde kosten dienen nog in de begroting 2012 opgenomen te worden
en kunnen worden bijgeschreven op de boekwaarde.
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Onderzoek jachthaven Steenbergen
In 2011 heeft de raad een onderzoeksbudget van € 100.000,- ten bate van de jachthaven
Steenbergen beschikbaar gesteld uit het voordelig saldo van de jaarrekening 2010. Dit bedrag is
vervolgens gestort in de reserve eenmalige zaken 2011. Aan de eerste fase van dat onderzoek is
€ 21.700,- besteed. Vervolgstappen in het onderzoek worden in 2012 gezet.
Ook daarvoor is onderzoeksbudget benodigd. Om die reden wordt het resterende budget uit 2011
ad € 78.300,- doorgeschoven naar 2012 en dient hiervoor beschikt te worden over de reserve
eenmalige zaken 2011.
Herstel Fort Henricus (€ 65.600,- V eenmalig)
In de begroting 2012 is de bijdrage in de kosten van het herstel van Fort Henricus opgenomen.
De gemeente Steenbergen draagt hierin € 65.600,- bij. Van deze bijdrage is in 2011 echter al
€ 30.000,-- verantwoord en betaald. Aangegeven is dat de restantbijdrage van
€ 35.600,-, waarvoor middelen zijn gereserveerd in de reserve Eénmalige zaken 2011, in 2012 ten
laste van het recreatiebudget zullen worden betaald. Hierdoor kan het in de begroting 2012
opgenomen budget worden afgeraamd en het in de genoemde reserve opgenomen bedrag vrijvallen.
Daarnaast kan ook het in de reserve Eénmalige zaken 2012 hiervoor opgenomen bedrag van
€ 30.000,-- vrijvallen.
Bijdrage vernieuwbouw Mollercollege
Zoals onder het programma onderwijs is toegelicht dient de afsluitende bijdrage voor de vernieuwbouw van het Mollercollege ad € 466.667,- nog in de begroting 2012 opgenomen te worden.
Deze bijdrage wordt bijgeschreven op de exploitatie project locatie Molenweg 16 en wordt gedekt uit
de te realiseren woningbouw op deze locatie.

Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
StadHaven
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Sinds 2008 zijn ondernemers en de gemeente gezamenlijk betrokken bij project StadHaven. Doel van
dit project is het geven van een kwaliteitsimpuls aan het gebied tussen de Westhavendijk en de
Hervormde Kerk (Kerkplein). Deze impuls moet leiden tot een gebied waar het aangenamer wonen,
werken, winkelen en verblijven is. Ofwel de transformatie van ‘boodschappen doen’ naar ‘winkelen’.
De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Markt (e.o.) en heeft
reclamebelasting ingevoerd om het bijbehorende ‘economische’ uitvoeringsprogramma te financieren.
Inmiddels ook ook het voorstel voor de herinrichting van de Kaaistraat/Grote Kerkstraat aan de raad
voorgelegd.
Haven Steenbergen
Wethouder P.J.H.M. de Koning
Wij achten vanuit de provinciale gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort, Brabant aan
Zee, de ambities op het gebied van waterrecreatie en het project StadHaven een aanzienlijke
kwaliteitsslag in de Steenbergse (jacht)haven noodzakelijk. Binnen de kwaliteitsslag moet een
recreatieve poort voor de Brabantse Wal en een transferium tussen beide provinciale
gebiedsontwikkelingen worden gecreëerd. De huidige eigendomsstructuur in de haven staat ter
discussie omdat de huidige eigenaar heeft aangegeven zijn (natte) deel te willen verkopen. In de
eerste helft van 2012 moet duidelijk zijn of hij zijn eigendom aan de gemeente wil verkopen of
anderszins aan de metamorfose van de haven wil meewerken.
In het voortraject van dit project is onderzoek verricht naar globale mogelijkheden ter verbetering van
de haven. Deze geven een indicatie van de (on)mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten.
Het is nu van belang om de initiële voorbereidingen om te zetten in concrete planvorming en
realisatie.
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A4 (€ 20.000,- ten laste van reserve eenmalige zaken 2013)
Wethouder P.J. H.M. de Koning/ Wethouder L.C.M. Heijmans
In 2013 zal verder worden gewerkt aan een goede inpassing van de A4, met aquaduct. In het
bestemmingsplan Buitengebied zullen de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de aanleg van
de A4, met parallelwegen worden opgenomen (Denk hierbij naast de weg zelf ook aan de
natuurcompensatie en bedrijfsverplaatsers).
In 2013 zal de tweede € 2.000.000,- voor het aquaduct dienen te worden betaald aan het rijk.
In 2013 staat ook de overdracht van de N259 van rijk naar gemeente en de planvorming voor de
duurzaam veilige herinrichting van deze weg gepland. Waaronder ook begrepen de mogelijke aanleg
van een fietspad tussen de rotondes bij steenbergen Noord-Oost en Steenbergen Zuid.
Met de provincie is in 2012 reeds tot overeenstemming gekomen over de overdracht van de N257
binnen de bebouwde kom. Het definitieve herinrichtingsplan wordt in 2013 vastgesteld.
Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme € 90.000,- ten laste van reserve eenmalige zaken
2013)
Wethouder P.J.H.M. de Koning
De raad heeft in oktober 2011 het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme goedgekeurd. De
uitvoering daarvan staat gepland voor de komende jaren. Daarbij wordt tevens opgemerkt dat de
finale projectenlijst kan wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.
De kosten voor diverse projecten in 2013 worden geraamd op € 90.000,- en betreffen:
- € 20.000,- voor ommetjes Dinteloord-Oost – onderzoek moet uitwijzen of dit ommetje realiseerbaar
is, in samenwerking met Stampersgat en Kruisland;
- € 30.000,- voor landschapsbeleving – door middel van gebiedsgerichte, thematische, materialen
meer gelegenheid geven voor rusten, kijken en fotograferen in het Steenbergse (buiten)gebied
- € 40.000,- voor andere onderdelen uitvoeringsprogramma recreatie – conform planning.

-

Agro- en foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC)
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland biedt kansen om bestaande werkgelegenheid uit te
bouwen en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Steenbergen ziet de sociaal economische plus van
deze grootschalige ontwikkeling (kennis en productie-economie), als de hindereffecten tot een
minimum beperkt worden en de gemeente er op meer fronten beter van wordt. In 2011 is de realisatie
gestart. Het Agro en Foodcluster Nieuw Prinsenland is een knooppunt voor de groene economie en
biedt ruimte aan:
een grootschalige projectlocatie glastuinbouw van netto 220 hectare glas;
een specifiek bedrijventerrein in de agro- en foodsfeer van 50 hectare netto;
de uitbreiding en intensivering van de bestaande SuikerUniecomplex;
een parkmanagementorganisatie die onder meer de duurzaamheidsambities stimuleert en
aanjaagt en hierover communiceert.
Het eerste duurzaamheidsverslag wordt in juni 2012 gepresenteerd. Hierin worden de bereikte
resultaten tegen de doelstellingen van het AFC afgezet en opgesomd. Tevens worden de ambities inr
het komende jaar beschreven.
Naar verwachting zal in oktober 2012 de parkmanagementorganisatie formeel opgericht zijn. De
bedrijvenadviescommissie, die adviseert bij bedrijfsvestiging van niet-toegelaten bedrijven als ze een
bijdrage leveren aan de symbiose van het AFC, is dan ook al ingesteld.
De SuikerUnie streeft ernaar dat in 2013 de eerste bedrijven daadwerkelijk vestigen. In 2013 wordt in
ieder geval de hoofdontsluitingsweg Symbiose met een rotonde aangesloten op de Noordlangeweg.
Als dat gebeurd is, is er een rechtstreekse verbinding tussen het bedrijventerrein Oliemolen naar de
Noordlangeweg, waardoor een deel van de vrachtverkeershinder in Dinteloord zal afnemen.
Buiten de Veste 2
Wethouder C.J.M. van Geel
Plan Buiten de Veste 2 komt oorspronkelijk voort uit de Woonvisiedoelstelling om 100 woningen
per jaar te bouwen en de wens om in dit plangebied een Brede School te bouwen voor de
huidige Maria Reginaschool. Omdat in en bij het plangebied ook diverse andere ontwikkelingen
plaatsvinden, heeft het college in juni 2010 besloten om het plan integraal op te pakken en er
het etiket “project” op te plakken. Project Buiten de Veste 2 behelst de volgende onderwerpen:
 Woningbouwplan voor 220 woningen in diverse sectoren periode van 2010-2020;
 Civiel ontwerp/inrichtingsplan;
 Ecologische verbindingszone (verbinding Steenbergse Haven – Brede Watergang –
Kruislandse kreken);
 Realisatie van een Brede School (bouw, duurzaamheid, samenwerking met
BSO/TSO/peuterspeelzaal/muziekschool);
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Herbestemming van de 2 vrijkomende onderwijslocaties.
Verkeersverbinding met wijk Noordoost;
Bestemmingsplan dat het planologisch kader voor deze ontwikkelingen biedt.

De bouw van de brede school start in het derde kwartaal van 2012. Er wordt op gericht om de school
na de herfstvakantie van 2013 in gebruik te nemen. De verkoop van bouwgrond in plan Buiten de
Veste 1 loopt niet vlot. De ontwikkeling van Buiten de Veste 2 moet daarom getemporiseerd worden.
Couveringepark
Wethouder C.J.M. van Geel
In de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Centrum Steenbergen is gekozen voor een
nieuwe bestemming van de voormalige bedrijfslocatie aan de Molenweg, een unieke, dichtbij het
centrum gelegen locatie van behoorlijke omvang welke veel mogelijkheden biedt om een aantal
functies en kwalitatieve verbeteringen met elkaar te combineren.
Deze locatie kan bovendien ideaal gecombineerd worden met de aangrenzende locatie van de
voormalige agrarische school, het stadspark en het Wit-gele kruisgebouw. In het reeds vastgestelde
en in werking getreden bestemmingsplan Couveringepark is dit als zodanig vastgesteld.
In dit gebied is ruimte voor de bouw van 83 woningen van verschillende typen, waarvan er 33 reeds
opgeleverd zijn, een nieuw woon-zorgcomplex en een gezondheidscentrum. Vanwege financiële
problemen bij de corporatie die zowel het wozocomplex als het gezondheidscentrum zou realiseren, is
er onduidelijk ontstaat over de realisering en de termijn waarop dit zal gebeuren. De Boomvaart is
inmiddels al uitgebaggerd
Oorspronkelijk was de planning om het geheel in 2012 middels renovatie van het stadspark af te
sluiten. Vanwege de bovengenoemde problemen is de planning niet gehaald en is ook nog niet
duidelijk wanneer het plan uiteindelijk kan worden afgerond.
Dintelpark
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Dintelpark is een multileisureplan dat het gezicht van Dinteloord op het water moet richten en uit
economisch oogpunt een belangrijke peiler voor de toekomstige leefbaarheidssituatie van Dinteloord
moet vormen. Het planconcept is samengesteld uit:
natuur- en waterontwikkeling;
recreatieve verblijfsvoorzieningen
jachthaven;
landschappelijk en natuurlijk ingepaste golfbaan
multifunctioneel gebied met horeca en andere leisurevoorzieningen;
extensieve recreatie.
Aanleiding van dit project zijn de Gebiedsvisie Noordflank 2005, Gebiedsvisie 2007,
bestuursovereenkomst AFC 2010, Plan van aanpak Dintelpark en startovereenkomst Dintelpark zijn in
januari 2012 getekend. In 2012 wordt de planMerprocedure gestart in samenwerking met BallastNedam Gebiedsontwikkeling.
Oostgroeneweg Dinteloord
Wethouder C.J.M. van Geel
Het bestemmingsplan Oostgroeneweg gelegen op het terrein van de voormalige sportvelden is in
2011 vastgesteld. Het plan voorziet in een gemengd bouwprogramma van huur en koop, waaronder
ook +/- 22 zelfbouwkavels. De uitgifte van de grond is in 2012 gestart. Het plan is in samenhang met
de omgeving bekekenen. Getracht wordt ook om op termijn de aangrenzende bedrijvenstrook gelegen
aan de Karel Doormanstraat te betrekken bij een verdere doorontwikkeling/optimalisering van het
plan. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een jongerenontmoetingsplaats. Deze
zal in 2013 worden aangelegd. Het gehele plangebied, inclusief de aangrenzende bedrijvenstrook zal
gefaseerd ontwikkeld worden in de periode 2012-2019.
Recreatie en de gebiedsontwikkeling Waterpoort
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Bij de gebiedsontwikkeling Waterpoort is een van de drie uitwerkingslijnen: Recreatie, natuur en
toerisme.
Waterpoort heeft met de ligging aan het Volkerak een reeks troeven in handen om het gebied
economisch vitaler te maken: een uitgebreid krekenstel, fraaie havenstadjes en een aantal oude
forten. Er zijn veel mogelijkheden om toerisme en recreatie uit te breiden. Met de voltooiing van de A4
bij Steenbergen verbetert ook de bereikbaarheid van het gebied. Waterpoort als blauwe oase tussen
de metropolen Rotterdam en Antwerpen: rust, ruimte en beleving.
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Met grote projecten als StadHaven en Dintelparc, maar ook met vele kleinere initiatieven zoals de
ontwikkelingen bij Benedensas, de jachthaven de Schapenput en mogelijke recreatieve
ontwikkelingen bij Nieuw-Vossemeer, maken Steenbergen tot een belangrijke partner in het project
Waterpoort.

Wat mag het kosten?
Programma Economie en recreatie
2012
Saldo primaire begroting
Begrotingswijzigingen 2012

2013

2014

2015

2016

-649.609

-627.592

-604.149

-623.032

-623.032

-50.400

-50.400

-50.400

-50.400

-50.400

-13.300

-600

-600

-600

-600

-655.149

-674.032

-674.032

Bijstelling bestaand beleid
Recreatie
Mutaties reserves economie en recreatie

78.300

Nieuw beleid
Recreatie

-90.000

Snelweg A4

-20.000

Mutaties reserves economie en recreatie
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

110.000
-635.009

-678.592

Investeringen
Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen rolbrug Benedensas

In de afgelopen maanden is het bruggetje aanbesteed. Conform onderliggende
contracten is de gemeente verantwoordelijk voor 70% van de kosten. Het Waterschap
is bereid om naar een verdeling te gaan 33-67%. Dit houdt in een gemeentelijke
bijdrage van € 85.000,- Het krediet dient daartoe verhoogd te worden met € 15.000,- en
de jaarlijkse afschrijving met € 600,- Omdat de aanbesteding vertraging heeft
opgelopen zullen de werkzaamheden na het seizoen (september) uitgevoerd worden.

Bezuinigingen raadsprogramma
2011

2012

2013

2014

2015

Kostendekkend maken kermissen
Geraamd begroting 2012

5.300

5.300

De kermis Steenbergen is in 2011 uitbesteed. Realisatie van de bezuiniging is bij de perspectiefnota 2011
doorgeschoven naar 2014 wanneer de kermisverpachting opnieuw wordt aanbesteed.

44

Ontwikkeling openbare ruimte

Programma Ontwikkeling openbare ruimte
Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans / Wethouder A.M.C. van Kesteren / Wethouder
C.J.M. van Geel / Wethouder P.J.H.M. de Koning

Speerpunten van beleid
Speerpunt Hoogwaardig wonen
De leefbaarheid van onze gemeente staat voorop in ons beleid. Belangrijk instrument om de
leefbaarheid in stand te houden en te verbeteren is ervoor te zorgen dat er voldoende woningen
worden gebouwd. Maar woningbouw alleen is niet voldoende om een hoogwaardige leefbaarheid te
garanderen. Gebleken is dat juist de kwaliteit van de openbare ruimte in belangrijke mate bepalend is
voor de beleving van de mens in die woonomgeving. Een element dat die kwaliteit van de openbare
ruimte in belangrijke mate versterkt is de aanwezigheid en de staat van het openbaar groen. De
woningen zelf moeten dus ook in een gebied liggen waarin het goed toeven is. Bovendien blijkt de
aanwezigheid van een mooi, goed onderhouden, bij voorkeur historisch centrum erg belangrijk voor
de aantrekkelijkheid van een gemeente om in te wonen.
Beide sporen wonen en openbaar groen zijn in aparte beleidsstukken uitgewerkt (Woonvisie en
Groenplan), maar zijn dus feitelijk niet van elkaar te scheiden. De Woonvisie gaat vooral over de
woningbehoefte en hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven (locaties en type woningen).
Het groenplan heeft vooral betrekking op de verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen
zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
De Woonvisie is de verwoording van ons woningbouwbeleid en is gebaseerd op demografische
gegevens van de gemeente en de gehele provincie. Enerzijds zijn dus aantallen van belang, maar
tegenwoordig kijken we veel meer naar de kwaliteit van de woningen. Voor welke doelgroep moeten
ze geschikt zijn? Van welke woningen staan er te veel en van welke te weinig? De bevolkingsopbouw
is namelijk nooit homogeen / lineair zodat het niet zo is dat door middel van normale doorstroming
voor iedereen automatisch een woning beschikbaar is. Mensen worden steeds ouder, er is regelmatig
sprake van bevolkingspieken (die zich dus steeds door de bevolkingskolom verplaatsen), er is
wisselend sprake van instroom van buitenlandse werknemers en / of immigranten enzovoort.
Bovendien is er telkens sprake van economische verschillen die, weliswaar vooral op korte termijn,
maar toch in een belangrijke mate mede bepalend zijn voor het te voeren volkshuisvestingsbeleid.
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is een apart beleid opgesteld, maar voor zover het gaat om
de aantallen woningen valt dat uiteraard ook onder woonvisie. Ook in Europees verband worden
regels gemaakt die de volkshuisvesting betreffen. Tot op heden hebben die vooral betrekking op het
gebied van sociale huurwoningen en zijn het dus vooral de corporaties die hiermee te maken hebben.
Al met al een materie die steeds bijstelling behoeft en die tegenwoordig veel verder gaat dan het
sturen op aantallen.
Om in het kader van de woningbouw tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen, heeft de
gemeenteraad middels vaststelling van de Woonvisie een keuze gemaakt ten aanzien van de meest
kansrijke locaties die in de periode tot 2015 worden ontwikkeld. Bij de vaststelling van de
structuurvisie in 2012 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de Woonvisie, waarbij een doorkijk
is gegeven in de te verwachten woonbehoefte tot en met 2020. In de structuurvisie is geconcludeerd
dat er van 1-1-2012 tot 31-12-2020 751 woningen dienen te worden toegevoegd aan de
woningvoorraad (451 woningen voor de eigen woningbehoefte + 300 woningen AFC) . Dit betekent
dus een jaaropgave van ongeveer 83 toe te voegen woningen aan de woningvoorraad.
Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht over de voortgang van de woningbouwproductie waarin alle
plannen uitgebreid besproken worden en waarin nieuwe prioriteiten worden gesteld. Als gemeente
zullen wij al het mogelijke doen om zodanige randvoorwaarden te scheppen, dat er in ieder geval
gelegenheid wordt geboden om zoveel mogelijk woningen te bouwen. Het scheppen van de
randvoorwaarden, door het afgeven van bouwvergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen,
biedt uiteindelijk geen garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De markt bepaalt
immers uiteindelijk hoeveel woningen er gebouwd gaan worden.
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In 2011 was er nog sprake van een recordbouwproductie. In 2012 zal deze productie aanzienlijk
afnemen. Te weten de oplevering van een 12 tal woningen in het plan Couveringepark en een 4-6 tal
woningen op verschillende locaties elders in de gemeente. De gemeente beschikt voor de korte
termijn over voldoende harde plancapaciteit om de woningbouwopgave te kunnen realiseren. Voor
2013 wordt een hogere bouwproductie verwacht vanwege de opleveringen van in ieder geval het
huurappartementencomplex de Papiermolen in Dinteloord (23 woningen) en de bouw van 32
levensloopbestendige huurwoningen aan de Molenweg in Steenbergen. Voor het overige is de te
verwachte woningbouw in 2013 onzeker en met name afhankelijk van de economische
ontwikkelingen. De verwachting is wel dat er in het plan Oostgroeneweg Dinteloord ook een aantal
woningen, zowel huur als koop gebouwd zullen worden in 2013.
De nadruk zal in de komende jaren, op basis van de in de Structuurvisie opgenomen geactualiseerde
woningbehoefte, komen te liggen op de bouw van huurwoningen, grondgebonden
levensloopbestendige woningen en nieuw te realiseren wozocomplexen als gevolg van de
extramuraliseringsopgave.
De nieuwe in 2012 opgestelde provinciale behoefteramingen hebben niet geleid tot ingrijpende
veranderingen
Duidelijk is dat er sprake is van een geplande overcapaciteit. In 2013 zullen keuzes worden gemaakt
inzake de te ontwikkelen woningbouwlocaties voor de langere termijn in combinatie met de te
verwachten herstructureringsopgave, die aanzienlijk is. Dit zal in nauw overleg plaatsvinden met in
ieder geval de woningbouwcorporaties maar mogelijk ook met andere partijen.
Het Groenplan is in 2009 vastgesteld voor de onderdelen Visie en Structuur. Onder de motto's
"Groen hoort bij Steenbergen", Steenbergen Bewust groen", "Steenbergs groen, praktisch en mooi"
en Steenbergs groen, Samen doen" wordt getracht de neerwaartse spiraal in het openbaar groen om
te buigen tot een duurzame kwaliteitsimpuls. Er zijn echter geen financiële middelen beschikbaar
gesteld om dit doel te kunnen bereiken.
De integrale benadering speelt een grote rol in het beheer van de openbare ruimte. Tezamen met
andere facetten zoals riolering en wegen wordt de openbare ruimte aangepakt en heringericht. Het
mag duidelijk zijn dat door het ontbreken van financiële middelen voor het openbaar groen gelijktijdig
een belangrijke schakel ontbreekt. Naast de projecten op basis van gebiedsgerichte aanpak, waarmee
in 2011 een start is gemaakt, zijn er nauwelijks middelen om het bestaande openbaar groen te
verbeteren. Dit vindt plaats op ad hoc basis.
De huidige middelen voor het verbeteren van het openbaar groen in de gebiedsgerichte aanpak
worden nu gegenereerd vanuit een eventueel aanbestedingsvoordeel. Bij de aanbieding van concrete
integrale voorstellen wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om dit per project op te lossen. Dit
is echter geen constant gegeven en geeft onzekerheid tot een laat stadium in de planvoorbereiding.
In het beheer van het openbaar groen wordt ook een kwaliteitsslag gemaakt. De basis voor het
beheerplan is gelegd in 2011 door het vastleggen van het huidige beheer. Analyse hiervan geeft een
goede basis om kwaliteit en efficiëntie aan te brengen in het beheer. In 2012 wordt het beheer verder
onder de loep genomen en aangepast op nieuwe ontwikkelingen en landelijke wetgeving. Het
beheerplan wordt opgesteld voor het in stand houden van het beoogde kwaliteitsniveau. Samen met
het gebruik van het beheersysteem wordt er een stevige basis gelegd voor het beheer voor meerdere
jaren.
Naast het stedelijk groen bezit de gemeente Steenbergen ook over een uitgestrekt landelijk gebied.
Samen met verschillende gebiedspartners werkt de gemeente mee aan de ontwikkeling van dit
gebied. In samenwerking met waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
ecologische verbindingszones. Hiertoe is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst door beide
partijen ondertekend. In 2012 wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om uitvoering te geven aan
een van de vele EVZ-trajecten die de gemeente Steenbergen rijk is.
De gemeente Steenbergen is ook actief deelnemer aan het project ‘Agrarisch landschapsbeheer
Brabantse Delta’. Ter uitvoering van dit project is in 2008 het eerste gebiedscontract afgesloten in het
kader van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader’. Een regeling waarin de gemeente
Steenbergen heeft ingezet op het behouden van landschapsbomen en de realisatie van ommetjes.
Het eerste gebiedscontract loopt in juni 2012 af en de voorbereidingen voor een nieuwe
gebiedscontract zijn gestart.
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Beleidsprioriteiten 2012
Bouwen van voldoende woningen

continue proces

DOP Welberg, inrichting centrum

2013

Prestatie-afspraken woningbouwverenigingen

februari 2012

Evaluatie dorpsontwikkelingsplannen

december 2012

Onderzoek naar ontwikkeling één ecologische verbindingszone
(EVZ)
Groene Mal (groene omlijsting+landschappelijke inpassing kern
Steenbergen)

december 2012
december 2012

Handhavingsprogramma 2012

december 2012

Nota duurzaamheid

oktober 2012

Bodemkwaliteitskaart buitengebied (milieubeleidsplan,
uitvoeringsprogramma 2008-2012)
Monitoringstool 2012 (thema lucht, milieubeleidsplan,
uitvoeringsprogramma 2008-2012)
Uitvoering bestuursopdracht alternatieve huisvesting
arbeidsmigranten Sunclasspark

december 2012
augustus 2012

Uitvoering beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten

continue proces

Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Steenbergen

november 2012

Actualisatie bestemmingsplan kom Kruisland

december 2012

Actualisatie bestemmingsplan kom Nieuw-Vossemeer

december 2012

Actualisatie bestemmingsplan Steenbergen-Zuid

december 2012

Actualisatie bestemmingsplannen Reinierpolder

december 2012

Uitwerking maatregelen rijksinpassingsplan Volkerak-Zoommeer
(RIPVZM)

2013

Uitvoering nota cultureel erfgoed

continue proces

Opstellen structuurvisie

maart 2012

Bestemmingsplan buitengebied Noord (Dinteloord en
Prinsenland)

september 2012

Huisvesting EU-werknemers (sociaal maatschappelijk beleid)

als behoefte blijkt

Actualiseren monumentenverordening

april 2012

Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst)

februari 2012

Onderzoek regelvrij bouwen particulier opdrachtgeverschap
september 2012
(motie 1 mrt.2012)
DOP Welberg, inrichting centrum
Nader onderzoek naar de haalbaarheid van de inrichting centrum Welberg stond in eerste instantie
voor 2013 gepland. In verband met de beperkte ambtelijke capaciteit is dit onderzoek doorgeschoven
naar 2014.
Prestatie-afspraken woningbouwverenigingen
De planning was om begin 2012 de pilot kerngerichte afspraken voor de kern Dinteloord af te ronden.
Vanwege het feit dat de Woningstichting Dinteloord heeft afgezien van de ontwikkeling van de locatie
Dinteloord Noord-oost hebben zij tevens besloten dat zij zich dienen te herberaden op hun positie en
vooralsnog niet tot prestatie-afspraken over te willen gaan. Het gemeentebestuur ziet echter nog wel
de toegevoegde waarde van prestatie-afspraken en zal in overleg gaan met de woningstichtingen om
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het proces vlot te trekken. De nieuwe planning wordt december 2012.
Uitvoering bestuursopdracht alternatieve huisvesting arbeidsmigranten Sunclasspark
Aan de bestuursopdracht alternatieve huisvesting arbeidsmigranten Sunclasspark wordt niet langer
uitvoering gegeven. Wel moet er een maatschappelijk verantwoorde oplossing komen voor de
huisvesting van de arbeidsmigranten die op het Sunclasspark verblijven. Het realiseren van
maatschappelijk verantwoorde huisvesting is primair een verantwoordelijkheid van de werkgevers. De
gemeente Steenbergen heeft slechts een faciliterende rol (planologische procedure en vergunning
verlening).
Actualisatie bestemmingsplannen Kom Kruisland, Kom Nieuw-Vossemeer, Steenbergen-Zuid
en Reinierpolder
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat per 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder dan
10 jaar mogen zijn. Bestemmingsplannen behouden na die datum hun bindende werking, maar vanaf
1 juli 2013 mogen voor vergunningaanvragen binnen bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geen
leges meer worden geheven. De bestemmingsplannen worden in 2013 geactualiseerd. Eerder
actualiseren is niet noodzakelijk.
Bestemmingsplan buitengebied Noord (Dinteloord en Prinsenland)
Voor de bestemmingsplannen buitengebied moet een milieueffectrapport worden opgesteld. Het
milieueffectrapport wordt ontwikkeld. Aangezien het milieueffectrapport nog niet gereed is voor
procedure, kan het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland niet in september 2012
aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Naar verwachting kan het ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland met het ontwerp milieueffectrapport oktober
2012 in procedure en wordt het bestemmingsplan vervolgens uiterlijk het tweede kwartaal van 2013
ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Actualiseren monumentenverordening
Door de Modernisering Monumentenwet (afgekort, MoMo), die op 1 januari 2012 in werking is
getreden heeft er een verruiming van het vergunningvrij wijzigen van rijksmonumenten
plaatsgevonden. De VNG heeft aangekondigd met een gewijzigde modelverordening te komen die
aansluit op de wijzigingen van de MoMo, zodat ook bij gemeentelijke monumenten meer
vergunningvrij gewijzigd kan worden. In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de VNG de uitgifte
van de gewijzigde verordening uitgesteld. De actualisatie van de monumentenverordening wordt
hierom doorgeschoven naar oktober 2012.
Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst)
Op basis van de onderhandelingen werd de vaststelling en ondertekening van de overeenkomst in
april 2012 verwacht. Deze planning bleek niet haalbaar. De planning schuift door naar eind 2012.

Bijstelling bestaand beleid
Bezuiniging verkoop molens (€ 20.000,- N 2013)
Het afstoten van de molens wordt nog niet per 1 januari 2013 gerealiseerd. De verwachting is nu dat
in 2013 de molens worden afgestoten.
Projecten duurzaamheid
In 2011 is € 105.750,- beschikbaar gesteld voor projecten duurzaamheid uit het voordelig saldo van
de jaarrekening 2010. Dit bedrag is vervolgens gestort in de reserve eenmalige zaken 2011.
In 2011 is hiervoor € 12.900,- uitgegeven, het resterende bedrag ad € 92.850,- dient op de begroting
2012 gebracht te worden ten laste van de reserve eenmalige zaken 2011.
Realisering ecologische verbindingszone en waterberging
Wethouder L.C.M. Heijmans
Het waterschap en de gemeente hebben in februari 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten
voor de realisatie van de evz’s. Gezien de vele kilometers evz op het Steenbergse grondgebied
(ongeveer 80 kilometer) is er een prioriteitstelling gekozen. Het waterschap en de gemeente zullen
hun pijlen in eerste instantie richten op de ontwikkeling van De Steenbergsche en Roosendaalsche
Vliet (± 16 kilometer) en de Cruijslandsche Kreken (± 17 kilometer). Tevens moet er binnen de
desbetreffende evz’s voldoende ruimte voor extensieve recreatie worden opgenomen.
Een van de voorwaarden voor de gemeente was 100 % subsidie voor de aanleg. Deze mogelijkheid is
vanuit de Provincie komen te vervallen. De provinciale subsidiemogelijkheden voor de jaren 2013 e.v.
zijn nog niet bekend. Besluitvorming door de gemeente over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden
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van de Steenbergse evz’s dient pas plaats te vinden nadat de subsidiemogelijkheden, gevolgen van
investering e.d. bekend zijn.
Met het wegvallen van de zekerheid tot subsidie is de huidige samenwerkingsovereenkomst in een
ander daglicht komen te staan. Momenteel worden de mogelijkheden voor de realisatie van
6 kilometer EVZ nabij Kruisland in kaart gebracht. Indien groen licht wordt gegeven vindt de
planvorming en realisatie plaats in 2012-2013

Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Toekomstvisie De Heen (€ 25.000,- ten laste van reserve eenmalige zaken 2013)
Wethouder C.J.M. van Geel
Leefbaarheid in de kleine kernen komt steeds vaker onder druk te staan. Het voorzieningenniveau in
de dorpen zo blijkt, loopt snel terug. Afgelopen jaren sloten in 20% van de kleine kernen de banken de
deuren. In bijna 10% ging de supermarkt dicht en ook veel slagers en bakkers volgden. In ruim 14%
sloot het postkantoor de deur. 77% heeft geen bankkantoor en 46% heeft zelfs geen pinautomaat.
Verontrustende cijfers. Ruim de helft van de dorpsorganisaties ziet geen mogelijkheden voorzieningen
terug te krijgen.
Oplossingen voor het leefbaarheidsvraagstuk worden gezocht in bundeling van voorzieningen en in
multifunctioneel gebruik van accommodaties. Ook worden vele oplossingen gezocht in initiatieven op
basis van vrijwilligerswerk. Ook in onze gemeente doet zich deze problematiek voor.
In 2013 zijn wij voornemens een toekomstvisie voor De Heen te ontwikkelen. De voorzieningen in
deze kern staan onder druk. De school loopt hard terug, de voetbalvereniging krijgt steeds meer
moeite om elftallen gevuld te krijgen en het dorpshuis worstelt om het hoofd financieel boven water te
houden. Daarbij heeft de woningbouwcorporatie aangegeven dat ze geen nieuwe initiatieven meer
zullen ontwikkelen in deze kern. Het enige onderdeel dat wel floreert in De Heen is recreatie. De
toekomstvisie De Heen zal wellicht als opmaat voor de andere kleine kernen kunnen dienen. De
toekomstvisie moet integraal tot stand komen met alle inwoners van De Heen. Eind 2013 denken wij
samen met de gemeenschap van De Heen de toekomstvisie gereed te hebben.
Voor ondersteunende activiteiten en het organiseren van bijeenkomsten is een bedrag benodigd van
€ 25.000,-.
Duurzaamheid/Milieubeleidsplan
Wethouder L.C.M. Heijmans
In 2012 wordt door de gemeenteraad een nota duurzaamheid voor de gemeente Steenbergen voor de
periode tot 2020 vastgesteld.
In deze nota is naast de visie (Waarom wil de gemeente werken aan duurzaamheid?) en de strategie
(Hoe gaat de gemeente Steenbergen de duurzaamheidsambities realiseren?), een
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen (Wat gaan we doen?) opgenomen.
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is gekozen voor een thematische
indeling. Per thema komen de volgende aspecten aan de orde: Inleiding, stand van zaken, ambities
2020, projecten 2012-2013 en uitvoering na 2013.
De toepassing van het instrument Communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, dat dit
als een afzonderlijk, alles overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om communicatie in
de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel en planmatig over
duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern en extern draagvlak
en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de duurzaamheidsambities.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Opstellen en uitvoeren communicatieagenda
- Interne duurzaamheidscampagne
Het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen kent verder de volgende thema”s:
Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren van
haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Implementatie duurzaam inkopen
- Inkoop groene energie
- Werkafspraken duurzaamheidsparagraaf
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-

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen (terugverdientijd < 5 jaar)
Cursus gebouwbeheerders

Duurzaam ontwikkelen en bouwen
Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij
bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de
openbare ruimte.
Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts een van de vele spelers.
De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om met
duurzaamheid aan de slag te gaan.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Duurzaamheidsparagraaf bij ruimtelijke ontwikkelingen
- Publieksvriendelijk maken van menukaart (duurzaam bouwen)
- Project Leefbaarheid voor Steenbergen –Zuid
- Duurzame inrichting openbare ruimte
Duurzaam beheren
Onder de noemer ‘afval is grondstof’ worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens
toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een
belangrijk streven.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Onderzoek verdere verduurzaming afvalstromen
- Uitvoering geven aan de projecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Water
- Project duurzaam waterbeheer (onderzoek naar duurzame ontwikkelingen)
- Aanbrengen diversiteit en bloei in het openbaar groen
- Stimuleren maatregelen biodiversiteit in samenwerking met burgers
Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht
tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Collectieve inkoop groene energie
- Stimuleren duurzame mobiliteit
- Energiebesparing middelgrote energiegebruikers op vrijwillige basis (scans)
Duurzaam wonen en leven
Bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsambities is niet alleen de inzet van de gemeente
en van partnerorganisaties van belang. De inwoners van Steenbergen kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Communicatiecampagne inwoners
- Duurzaamheidseducatie op basisscholen
- Energiecoaches

Duurzame energieopwekking
Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het realiseren van een
schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst. De doelstellingen zullen
alleen worden bereikt, wanneer ook wordt ingezet op meer grootschalige duurzame
energieopwekking.
De volgende projecten worden in 2013 uitgevoerd:
- Uitwerken regionaal uitvoeringsprogramma duurzame energie
- Onderzoek (lokale) toepassing biomassastromen
- Stimuleren duurzame energiemaatregelen zoals WKO
Het geldende milieubeleidsplan loopt af in 2012. Actualisatie vindt in 2013-2014 plaats in relatie tot de
dan vastgestelde duurzaamheidnota.
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Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder/ actualisering bestaande bestemmingsplannen
bedrijventerrein Reinierpolder I en II )
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Uit het uitgevoerde onderzoek van de Stec, conform de zogenaamde SER ladder, is gebleken dat er
voor de komende 10 jaar behoefte is aan bedrijventerrein. Noodzakelijk is om in ieder geval voor een
gedeelte van deze behoefte een nieuw bestemmingsplan voor uitbreiding van het bedrijventerrein
Reinierpolder I en/of II vast te stellen ten einde de verwachte vraag naar bedrijventerrein te kunnen
faciliteren. Tegelijkertijd met de uitbreiding wordt de regelgeving op het bestaande bedrijventerrein
geactualiseerd. De verandering van de regelgeving die dan ook zal gelden voor het uit te breiden
terrein zal op interactieve wijze plaatsvinden door overleg met OPS en RPS. De planning is om in de
loop van 2014 de eerste bedrijfskavels uit te kunnen geven.
Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten (€ 25.000,- ten laste van reserve eenmalige
zaken 2013)
Wethouder C.J.M. van Geel
Binnen de gemeente Steenbergen werken en verblijven meerdere arbeidsmigranten. Als gevolg van
de komst van het AFCNP zal dit aantal toenemen. Het bieden van onderdak aan deze mensen moet
op een maatschappelijk verantwoorde wijze gebeuren. Zowel voor de arbeidsmigrant als voor de
omgeving.
In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente
Steenbergen vastgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering.
Onder uitvoering vallen vooral onderwerpen als:
- het binnen de regio afstemmen van de gemeentelijke beleidskaders en de regiobrede
spreiding van arbeidsmigranten. Mede in het kader van het AFCNP dient de huisvesting van
EU-werknemers regiobreed aangepakt te worden vanuit een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid met oog voor de sociaal maatschappelijke aspecten;
- overleg voeren met andere gemeentes, de provincie, mogelijk huisvesters en andere
belanghebbenden;
- handhaving;
de uitvoering van convenanten;
De kosten voor inhuur worden geraamd op € 25.000,-.
Sunclasspark
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Er zijn diverse verzoeken tot handhavend optreden ingediend met betrekking tot het Sunclasspark.
Over deze verzoeken moet een besluit worden genomen. Uiterlijk 1 januari 2013 moet er op het
Sunclasspark in lijn met het bestemmingsplan worden gehandeld. Het handhavingtraject is hierop
afgestemd.
Daarnaast moet er een maatschappelijk verantwoorde oplossing komen voor de huisvesting van de
arbeidsmigranten die op het Sunclasspark verblijven. Het realiseren van maatschappelijk
verantwoorde huisvesting is primair een verantwoordelijkheid van de werkgevers. De gemeente
Steenbergen heeft slechts een faciliterende rol (planologische procedure en vergunningverlening).
Bestemmingsplan Buitengebied
Wethouder A.M.C. van Kesteren
De gemeente Steenbergen ontwikkelt twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied ten
noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan Buitengebied
Steenbergen omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Voor de
bestemmingsplannen moet tevens een milieueffectrapport (Plan-MER) worden opgesteld.
Vaststelling van de bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt voorzien uiterlijk het tweede
kwartaal van 2013. 2012 staat vooral in het teken van de ontwerp bestemmingsplannen (opstellen, in
procedure brengen en afhandelen).
RUD (regionale uitvoeringsdienst)
Wethouder A.M.C. van Kesteren
In 2013 zal de RUD voor 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant het landelijk basistakenpakket
gaan uitvoeren. Dit betekent onder meer dat zij voor diverse categorieën van meldings- en
vergunningsplichtige bedrijven de meldingen en vergunningen zullen toetsen en opleveren alsmede
het toezicht en handhaving van deze bedrijven zullen verrichten. Het uitgangspunt is dat dit ten
opzichte van de huidige situatie (2012) budgettair neutraal zal verlopen. Het is op dit moment nog
ongewis of dit zal gaan lukken, daarom zal dit risico in de risicoreserve worden opgenomen. De kans
bestaat dat er met hetzelfde budget minder producten kunnen worden geleverd.
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Revitalisering landelijk gebied
Wethouder A.M.C. van Kesteren
Steenbergen richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied en de leefbaarheid van
de kernen. De gemeente geeft uitvoering aan de dorpsontwikkelingsplannen, neemt deel aan de
gebiedsontwikkelingen Waterpoort en de Brabantse Wal en draagt ook bij aan:
 natuur- en landschapsontwikkeling. De gemeente en het waterschap hebben een
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van natte ecologische verbindingszones
gesloten. Tevens neemt de gemeente deel aan het agrarisch landschapsbeheer voor het
behoud van de bestaande boomdijken en de realisatie van ommetjes;
 de beleving van cultuurhistorie. Hierbij kan worden gedacht aan de reconstructie van Fort
Henricus;
 de realisatie en het faciliteren van (extensieve) recreatieve ontwikkelingen;
 de (planologische) ondersteuning van initiatieven voor nieuwe economische dragers. De
meeste initiatieven bevinden zich nog in de initiatieffase.
De Gebiedscommissie Brabantse Delta wordt in 2012 opgeheven. Steenbergen zet de revitalisering
voort binnen de gebiedsontwikkelingen Waterpoort en Brabantse Wal.
Inhuur diverse projecten afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 20.000,- ten laste van reserve
eenmalige zaken 2013)
Wethouder A.M.C. van Kesteren
De huidige formatie van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling is niet voldoende om buiten de reguliere
werkzaamheden een aantal projecten uit te kunnen voeren. Daarom is o.a. voor de projecten
uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, Waterpoort en bestemmingsplan Buitengebied
300 uur inhuur benodigd voor de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling.

Wat mag het kosten?
Programma Ontwikkeling openbare
ruimte
Saldo primaire begroting
Begrotingswijzigingen 2012

2012

2013

2014

2015

2016

-1.446.858

-1.389.000

-1.389.001

-1.382.501

-1.382.501

4.000

4.000

4.000

4.000

-1.385.001

-1.378.501

-1.378.501

-14.100

Bijstelling bestaand beleid
Ruimtelijke ontwikkeling

4.000

Monumenten en archeologie
Milieu
Mutatie reserves pr. ontwikkeling.openbare ruimte

-20.000
-92.800
92.800

Nieuw beleid
Ruimtelijke ontwikkeling

-70.000

Mutatie reserves pr. ontwikkeling.openbare ruimte
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

70.000
-1.456.958

-1.405.000

Investeringen
Digitale ontsluiting bestemmingsplannen
Met de leverancier voor de digitale ontsluiting bestemmingsplannen wordt niet verder gegaan. In
2011 is gekozen voor een andere leverancier en de verwachting is dat de gis viewer voor de
gemeente Steenbergen in 2012 gerealiseerd zal worden. Aangezien het hier een goedkopere
variant betreft , kan het krediet afgeraamd worden met € 20.000,-. Hierdoor is de jaarlijkse
afschrijving € 4.000,- lager.

Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2015

2016

Verkoop molens
20.000

20.000

Nieuwe raming perspectiefnota
0
20.000
20.000
Het afstoten van de molens wordt nog niet per 1 januari 2013 gerealiseerd. De verwachting is nu dat in 2013 de
molens worden afgestoten.

20.000

Geraamd begroting 2012

20.000

20.000
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Programma Beheer openbare ruimte
Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans

Beleidsprioriteiten 2012
Uitvoeringsprogramma beheer openbare ruimte

continue proces

Renovatie brug Benedensas

juni 2012

Aanbesteding onderhoud openbare verlichting

juni 2012

Ontwikkelen integraal begraafplaatsenbeleid

december 2012

Uitvoeringsprogramma Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

continue proces

Optimaliseringstudie afvalwater

december 2012

Uitvoeringsprogramma Water (gemeentelijke wateropgave)

continue proces

Uitvoering baggerwerkzaamheden (diverse watergangen
Dinteloord)
Uitvoering motie kwaliteitsimpuls openbaar groen 2012 (motie
P2011/16)

continue proces
december 2012

Inventarisatie en opstellen groenbeheerplan

juli 2012

Uitvoering groenplan

continue proces

Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenbergen (UVS)

continue proces

Duurzaam veilig inrichten buitengebied Dinteloord Zuid-West

december 2012

Duurzaam veilig inrichten buitengebied Steenbergen Noord-West

december 2013

Evaluatie gewijzigde inzameling grof huishoudelijk afval, grof
tuinafval en puin

juni 2012

Thematraject reiniging

continue proces

Oostelijke ontsluiting Dinteloord (motie juni 2010: problematiek
vrachtverkeer/ontsluiting Dinteloord)
Project Buiten de Veste 2: verkeersverbinding met wijk NoordOost

januari 2012
juli 2013

Evaluatie Led verlichting

juni 2012

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5)

oktober 2012

Bereikbaarheid Bergen op Zoom over het spoor in regio aan de
februari 2012
orde stellen (motie oktober 2011)
Plaatsen openbaar tappunt centrum Steenbergen (motie 26 april
2012)
Renovatie brug benedensas
Als gevolg van een intensief aanbestedingstraject konden de werkzaamheden niet meer voor het
seizoen uitgevoerd worden. Inmiddels is aanbesteed en de werkzaamheden zullen vanaf september
plaatsvinden.
Aanbesteding onderhoud openbare verlichting
Het onderhoud van de openbare verlichting zal aan het eind van 2012 aanbesteed worden.
Inventarisatie en opstellen groenbeheerplan
Het groen is volledig geïnventariseerd en het aanpassen van het beheer is eigenlijk een continu
proces. Waar winst te behalen is worden maatregelen doorgevoerd. Prioriteit is gegeven aan de
werkzaamheden welke worden uitbesteed aan het WVS.
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Duurzaam veilig inrichten buitengebied Dinteloord Zuid-West
In verband met algemene discussie duurzaam veilig in juni 2012 wordt uitvoering opgeschort naar
2013.
Evaluatie gewijzigde inzameling grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en puin
Deze evaluatie staat gepland voor juni 2012. Aangezien in juni 2011 is gestart met de nieuwe vorm
van puininzameling, is dit niet haalbaar.
Het is niet mogelijk om de volledige jaarcijfers al in juni paraat te hebben. Daarom is het gewenst om
de evaluatie te verplaatsen naar september.
Evaluatie Led verlichting
De evaluatie wordt in mei voorbereid. In oktober 2012 kunnen de resultaten worden gepresenteerd.

Bijstelling bestaand beleid
Vervanging en bijplaatsing/inspectiekosten openbare verlichting
In 2011 is opdracht gegeven voor het plaatsen van lichtmasten in projecten waarvan de uitvoering in
2012 zal plaatsvinden. Het in 2011 niet bestede budget ad € 28.800,- dient op de begroting 2012
gebracht te worden en kan worden gedekt ten laste van de bestemmingsreserve openbare verlichting.
Het in 2011 niet bestede budget voor inspectiekosten ad € 30.000,- dient eveneens op de begroting
2012 gebracht te worden voor het inspecteren van de openbare verlichting in de kern Steenbergen.
Deze kosten kunnen eveneens ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve openbare
verlichting.
Storting aanvullend wegenfonds (€ 150.000,- V 2013)
Al enkele jaren wordt integraal gewerkt met een geactualiseerde meerjarenplanning openbare ruimte,
volgens de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Alle facetten onder en boven de grond komen
daarbij aan de orde. De werkzaamheden gaan verder dan de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
In de periode 2011-2015 staat onder andere de wijk Weidemolen en Omloop in Dinteloord op de
nominatie.
Op 14 februari 2011 hebben wij een subsidieaanvraag (ISV3) ingediend voor dit project. Deze
aanvraag heeft geleid tot een positieve beschikking van € 300.000,- (30% van de totale kosten van het
project).
De gemeentelijke kosten voor het aanpakken van het totale gebied hebben we in eerste instantie op
basis van ervaringcijfers geraamd op € 900.000,- De kosten worden dan verdeeld over de fondsen
wegbeheer, riolering, openbare verlichting en de post aanvullend wegbeheer. Dankzij de
subsidiebeschikking behoeft er minder beroep gedaan te worden op die fondsen. In de fondsen zal
dat voordeel minimaal zichtbaar worden maar in de post aanvullend wegbeheer wordt dit direct
zichtbaar omdat deze jaarlijks op de begroting wordt gebracht. In 2013 is de post aanvullend
wegbeheer dan ook met € 150.000,- verlaagd.
Oostelijke ontsluiting Dinteloord, monitoring verkeer Dinteloord(€ 20.000,- ten laste van reserve
eenmalige zaken 2012)
Wethouder L.C.M. Heijmans
Conform planning is in januari 2012 een conceptrapportage opiniërend behandeld in de commissie
Ruimte en economie. 3 ontsluitingsvarianten inclusief de bestaande situatie zijn in beeld gebracht en
uitgebreid besproken. Ook de Dinteloordse bevolking is uitgebreid geïnformeerd over de conceptrapportage. Het rapport is tevens besproken met de gemeente Moerdijk en met de Provincie. Ook
tijdens die overleggen is uitdrukkelijk aangegeven dat er in de huidige situatie geen duidelijk beeld is
van de werkelijke verkeershinder (hoeveelheid, specifieke route en herkomst of bestemming) van het
vrachtverkeer en landbouwverkeer. Nut en noodzaak na aanleg van de A4 moet van de Provincie
worden aangetoond indien deze het willen (mede)financieren afhankelijk van andere kostendragers.
Van belang is dit inzicht te krijgen in de huidige situatie en door de tijd heen na te gaan hoe deze
routes en intensiteiten wijzigen als gevolg van infrastructurele veranderingen. De veranderingen
betreffen:
 Reconstructie van de Molendijk Oost en West (2012 / 2013);
 De handhaving van het bestaande verbod voor vrachtverkeer van en naar Dintelmond via de kern
van Dinteloord;
 Aanscherping van de ontheffing van Van Tilburg om via de kern van Dinteloord te rijden;
 Het opheffen van het parkeerterrein voor vrachtauto’s aan de van Heemskerckstraat;
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 Aanleg van de Symbiose (oplevering na de zomer 2013) om het vrachtverkeer van en naar
Dinteloord Oost (Oliemolen) via de Molendijk Oost te leiden;

 Realisatie van de doorgetrokken A4 (gereed eind 2013).

Het verkeer zal in het oogstseizoen (september 2012) voor de eerste keer gemonitord worden (0
situatie). Vervolgens zal een soortgelijke monitoring plaatsvinden in september 2013 (na
ingebruikname Symbiose) en september 2014.
Tevens zal in 2012 een schetsplan worden opgesteld voor het duurzaam veilig inrichten van de
Molendijk West en Oost ten behoeve van het aanvragen van cofinanciering bij de Provincie. De
verkregen meetgegevens zullen ook benut worden om deze aanvraag te onderbouwen.
Monumentale bomen (€ 27.200,- ten laste van reserve eenmalige zaken persp.nota 2008-2012)
De inventarisatie van de waardevolle en monumentale bomen heeft plaatsgevonden en de bomenlijst
ligt nu voor 6 weken ter inzage. Na deze termijn dienen nog eventuele wijzigingen doorgevoerd te
worden. Na afronding van deze werkzaamheden zal facturering hiervoor ad € 10.000,- plaats vinden.
Het resterend bedrag voor de waardevolle en monumentale bomen ad € 17.200,- is bestemd voor
maatregelen die nodig zijn om gemeentelijke monumentale bomen in stand te houden. Deze
werkzaamheden vinden plaats nadat de nieuwe bomenverordening incl. Lijst en kaart van kracht
gaan. Voor een aantal bomen zijn maatregelen noodzakelijk om de vitaliteit te verbeteren buiten het
reguliere onderhoud om.
In de reserve eenmalige zaken perspectiefnota 2008-2012 is hiervoor € 27.200,- gereserveerd en dit
budget dient nog op de begroting 2012 gebracht te worden.
Beheerstrategie (€ 5.200,- ten laste van de reserve eenmalige zaken persp.nota 2008-2012)
De werkzaamheden ten behoeve van de beheerstrategie zijn uitgevoerd en afgerond in de eerste
twee maanden van 2012. In verband met problemen met de tekeningen die in januari gerepareerd
dienden te worden, moesten deze werkzaamheden uitgesteld worden. Het eindbedrag van de
opdracht (€ 5.200,- ) is inmiddels gefactureerd.
Dit bedrag is gereserveerd in de reserve eenmalige zaken Perspectiefnota 2008-2012 en dient op de
begroting 2012 gebracht te worden..
Vervangen bomen Van Gaverenlaan (€ 34.600,- ten laste van de reserve bovenplanse
verevening)
Het project vervangen bomen Van Gaverenlaan heeft vertraging opgelopen door tussenkomst van
andere werkzaamheden. Uitvoer zal plaatsvinden in 2012. Toezeggingen richting omwonenden zijn
gedaan om in het voorjaar van 2012 te starten met de planvoorbereiding in samenspraak met
omwonenden. In de reserve bovenplanse verevening is hiervoor € 34.600,- gereserveerd en dit
bedrag dient nog op de begroting 2012 gebracht te worden..
Bomen buitengebied (€ 20.000,- ten laste van de reserve bovenplanse verevening)
In een periode van 5 jaar dient in het buitengebied een vijftal boomdijken ( populieren) vervangen te
worden. Hiertoe zijn in februari- maart de bomen gekapt op een drietal dijken. Bij de kap is
samenwerking gezocht met de werkzaamheden rondom de A4. Op de dijken worden nieuwe bomen
herplant. In de reserve bovenplanse verevening is hiervoor
€ 20.000,- opgenomen en dit bedrag dient nog op de begroting 2012 gebracht te worden.
Afschrijving JOP Nieuw-Vossemeer (€ 7.000,- N structureel)
In de begroting 2012 zijn de afschrijvingslasten ad € 7.000,- voor de JOP in Nieuw-Vossemeer niet
opgenomen en dienen alsnog geraamd te worden.
Inkoop materiaal en onderhoud speeltuinen (€ 35.000,- N 2013)
In 2013 zal worden bekeken op welke wijze de bezuiniging kan worden gerealiseerd. De bezuiniging
schuift hierdoor één jaar op.
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Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Realisering ecologische verbindingszone en waterberging
Wethouder L.C.M. Heijmans
Momenteel worden de mogelijkheden voor de realisatie van 6 kilometer EVZ nabij Kruisland in kaart
gebracht. Indien groen licht wordt gegeven vindt de planvorming en realisatie plaats in 2012-2013.
Voor de realisatie van bovengenoemde evz’s en het reeds gerealiseerde deel wordt voor het jaar
2013 structureel € 20.000 per jaar opgenomen ten behoeve van het beheer. Dit bedrag is al in de
meerjarenraming opgenomen.
Vervolg verkeersonderzoek landbouw en vrachtverkeer door Dinteloord ( € 15.000,- 2013 en
2014 ten laste van reserve eenmalige zaken en 2013)
Wethouder L.C.M. Heijmans
Zoals onder bijstelling bestaand beleid 2012 is aangegeven zal de verkeersmonitoring in 2013 en
2014 een vervolg krijgen.
Kwaliteitsimpuls openbaar groen 2013 (€ 50.000,- ten laste van reserve eenmalige zaken 2013)
Wethouder L.C.M. Heijmans
De beschikbare budgetten voor het openbaar groen in 2013 zijn onvoldoende om de noodzakelijke
activiteiten te verrichten. Het is niet reëel om de totaal benodigde middelen van ca € 400.000,- te
vragen gezien de huidige financiële situatie vandaar dat er keuzes gemaakt zijn op basis van
noodzakelijkheid.
Aanpak aantasting Kastanjeziekte
Een zeer groot deel van de kastanjes binnen de gemeente Steenbergen is aangetast door de
kastanjeziekte, zogenaamde bloedingsziekte. Een aantal zeer beeldbepalende bomenlanen vallen
onder de getroffen locaties. Een remedie is er niet tegen de ziekte.
Om het verlies op te vangen dienen meerjaren vervangingsplannen opgesteld te worden waaraan
uitvoeringsbudget verbonden dient te worden:
Meerjarenplannen opstellen in 2013 voor:
- Middenwal/Frederiksbolwerk
- Noorddonk/Watertorenweg
- Zuidwal
- Groene Kruisstraat
Omdat de reguliere budgetten onvoldoende zijn voor deze extra werkzaamheden wordt in 2013 extra
uitvoeringsbudget opgenomen voor het verwijderen en vervangen van de eerste fase ter hoogte van
€ 30.000,-.
-

Aanpak verouderde plantvakken

Ten behoeve van het verhogen van de staat van het openbaar groen dienen plantsoenen heringericht
te worden waarbij nauwkeurig gekeken wordt naar de functie en waarde van het groen in de gehele
openbare ruimte. Grote delen groen worden integraal met de totale openbare ruimte herzien bij de
gebiedsgerichte aanpak. Niet alle gebieden die integraal worden opgeknapt, worden tegelijkertijd
aangepakt of bestrijken het gehele groenareaal. De plantsoenen die nu aan vervanging toe zijn en niet
op korte termijn integraal met de overige aspecten van de openbare ruimte kunnen worden
aangepakt, komen in aanmerking voor deze impuls. Het niet vervangen van deze plantvakken
betekent dat er nu onevenredig veel energie in gestopt moet worden om de plantvakken ‘toonbaar” te
houden.
In 2013 komen onder andere de volgende plantsoenen in aanmerking:
-

plantsoenen Montenaken, gedeeltelijk
plantsoenen Lijsterbesstraat

Omdat de reguliere budgetten onvoldoende zijn voor deze extra werkzaamheden wordt in 2013 extra
uitvoeringsbudget opgenomen voor het verwijderen en vervangen van de plantsoenen ter hoogte van
€ 20.000,-
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Wat mag het kosten?
Programma Beheer openbare ruimte
2012

2013

2014

2015

2016

-5.470.275

-5.204.519

-5.062.378

-4.904.519

-4.904.519

-47.300

-48.300

-48.300

-48.300

-48.300

Wegen

-58.800

150.000

Openbaar groen

-87.000
-42.000

-7.000

-7.000

-7.000

-15.000

-15.000

-4.959.819

-4.959.819

Saldo primaire begroting
Begrotingswijzigingen 2012
Bijstelling bestaand beleid

Overige openbare ruimte
Mutaties reserves pr. Beheer openbare ruimte

-7.000
145.800

Nieuw beleid
Wegen

-20.000

Openbaar groen
Mutaties reserves pr. Beheer openbare ruimte
Nieuw saldo begrotingNadelig saldo

-50.000
20.000

65.000

15.000

-5.524.575

-5.144.819

-5.117.678

Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2015

2016

Aanvullend wegenonderhoud
Geraamd begroting 2012

125.000

125.000

125.000

Vanaf 2014 zal een investering worden gevraagd voor aanvullend onderhoud bij een gebiedsgerichte aanpak.
Vervanging waarschuwingsborden
Geraamd begroting 2012

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Gerealiseerd t/m 2012

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Geraamd begroting 2012

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Gerealiseerd t/m 2012

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Schrappen kwaliteitsimpuls openbaar groen

In 2012 is nog eenmalig de kwaliteitsimpuls opgenomen. Gedekt uit het voordelig saldo 2010 (motie bij perspectiefnota 2011)
Inkoop materiaal en onderhoud speeltuinen
Geraamd begroting 2012
Nieuwe raming perspectiefnota

35.000

35.000

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

In 2013 zal worden bekeken op welke wijze de bezuiniging kan worden gerealiseerd.
Verhoging tarief volkstuinen
Geraamd begroting 2012

1.300

2.600

3.900

3.900

3.900

Gerealiseerd t/m 2012

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

5.000

10.000

10.000

Vanaf 2012 wordt de huur jaarlijks verhoogd, zodat de opbrengst met € 1.300,- stijgt.
Afstoten woonwagencentra
Geraamd begroting 2012

2.500

In 2012 zal worden bekeken of de voorgestelde bezuiniging gerealiseerd kan worden door de onderhoudskosten te verlagen.
Afstoten algemene begraafplaats Steenbergen
Geraamd begroting 2012

10.000

10.000

10.000

In 2012 wordt gestart met projectmatige aanpak, inventarisatie, optimalisatiescan en plan van aanpak.
Verkoop stadhuis/stadskantoor
Geraamd begroting 2012

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Gerealiseerd t/m 2012

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

De raad heeft in februari 2011 besloten om het stadhuis en stadskantoor te verkopen. In de begroting 2012 zijn geen
exploitatielasten meer opgenomen.
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Inzameling grof vuil en tuinafval
Geraamd begroting 2012

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Gerealiseerd t/m 2012

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Geraamd begroting 2012

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

Gerealiseerd t/m 2012

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

Stortkosten puin milieustraat
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Programma Financiering
Portefeuillehouder: Wethouder P.J.H.M. de Koning

Beleidsprioriteiten 2012
Opleggen aanslagen reclamebelasting

maart 2012

Bijstelling bestaand beleid
Dividend NV Bank Nederlandse Gemeenten (€ 13.400,- N structureel)
In het persbericht van de Bank Nederlandse Gemeenten bij de jaarcijfers over 2011 is aangekondigd,
dat aan de aandeelhouders wordt voorgesteld de winstuitkering over 2011 te halveren.
De reden hiervoor is dat de bank voor Europese regelgeving wordt gedwongen een hoger eigen
vermogen aan te houden als percentage van het balanstotaal. De bank heeft geconcludeerd dat de
noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van
de winst in te houden. In de aandeelhoudersvergadering van 23 april is ingestemd met de halvering
van de winstuitkering over 2011. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit een lagere uitkering van
€ 13.400,-.
Het beleid van de Bank Nederlandse Gemeenten is om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% (2010: 50%) van de nettowinst. Dit
beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel
voor de gehele overgangsperiode tot 2018. Zodra duidelijkheid wordt verkregen over de definitieve
vorm en hoogte van de leverage ratio, zal het dividendbeleid worden heroverwogen. Heroverweging
van het dividendbeleid zal ook plaatsvinden bij het onverhoopt niet uitkomen van verwachtingen ten
aanzien van groei en/of resultaatontwikkeling.
Algemene uitkering (2012 € 157.800,- V, 2013 € 291.200,- V,2014 308.000,- V, 2015 en 2016
€ 305.500,- V)
Volgens de decembercirculaire gemeentefonds 2011 dient de uitkering 2012 verhoogd te worden in
verband met de verhoging van de uitkeringsfactor met 2 punten en de doorwerking van de verhoging
van de hoeveelheidaantallen voor de maatstaven lage inkomens en uitkeringsontvangers. Daarnaast
wordt in 2012 een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de invoeringskosten van decentralisatie
van de jeugdzorg . De positieve verschillen voor de volgende jaren betreft de doorwerking van de
hogere hoeveelheidaantallen voor de eerder genoemde maatstaven.
Tevens is het verwacht tekort in verband met decentralisatie rijkstaken lager ingecalculeerd, voor
2013 € 180.000,- en voor volgende jaren € 200.000,-.
Hondenbelasting (€ 37.400,- V structureel m.i.v. 2013)
In verband met een huis aan huis controle voor de hondenbelasting zijn er 551 nieuwe aanmeldingen,
hetgeen een hogere belastingopbrengst genereert van € 37.400,-.
In 2012 is de hogere belastingopbrengst benodigd voor de dekking van de kosten van de huis aan
huis controle.
Kapitaallasten investeringen 2012-2016 (2012 € 4.600,- V/2013 € 19.400,- V,2014 € 24.800,V,2015 € 20.900,- V, 2016 € 11.100,- V)
Het aanpassen van de rotonde Zeelandweg Oost zal niet in 2012 in die hoedanigheid plaatsvinden als
aanvankelijk gepland. Het aanpassen van de Zeelandweg Oost zal plaatsvinden na realisatie van de
A4 in 2014. De geraamde investering hiervoor in 2012 ad € 232.000,- kan worden doorgeschoven
naar 2014.
De investering in 2013 met betrekking tot de bouw van de brandweerkazerne in Dinteloord
ad € 400.000,- wordt doorgeschoven na 2016. In eerste instantie was er interesse om op korte termijn
woningbouw te plegen op de locatie van de brandweerkazerne en het naast gelegen terrein. Gezien
de ontwikkelingen op de woningmarkt zal hier echter op korte termijn geen sprake van zijn. Vanuit de
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brandweer is er geen noodzaak aanwezig om de brandweerkazerne te vernieuwen en/of te
verplaatsen. Het gebouw is nog in een redelijke staat en zal de komende jaren op een adequate wijze
worden onderhouden.
De investering vervanging switches in 2013 ad € 40.000,- wordt doorgeschoven naar 2016.
Voor de investeringen 2013 op ICT gebied ad € 65.000,- wordt een dekkingsreserve gevormd ten
laste van het voordelig rekeningsaldo 2011.
Juridisch control (€ 14.000,- N eenmalig)
Onlangs is er een analyse gemaakt van de juridische knelpunten en risico ’s die binnen de organisatie
momenteel aanwezig zijn. Uit de analyse blijkt dat de gemeente Steenbergen op diverse gebieden
niet in control is. Om de risico ’s in beeld te brengen dient een nulmeting uitgevoerd te worden. De
nulmeting, genaamd Legal Quick Scan (LQS), geeft inzicht in de huidige juridische kwaliteit van de
verschillende producten en diensten van de organisatie. Ook geeft het uitvoeren van een LQS
antwoord op de vraag op welke gebieden de gemeente de meeste juridische risico ’s loopt. Zodra dit
in beeld is gebracht kan, aan de hand van de aanbevelingen die worden gedaan, een start gemaakt
worden met het implementeren van juridische kwaliteitszorg binnen de organisatie.
De kosten van de LQS bedragen € 14.000,-.
Aanschaf IWriter (€ 10.000,- N eenmalig)
De leverancier heeft aangegeven dat de ondersteuning en verdere ontwikkeling van het product MITOffice ten behoeve van standaarddocumenten/-sjablonen beëindigd zal gaan worden. Het opvolgende
product is iWriter. Eind vorig jaar (2011) is door MIT een aanbieding gedaan waarbij een aanzienlijk
korting verkregen kon worden door in de actieperiode te bestellen. Aangezien we toch over moeten
stappen op het nieuwe product en de korting dermate interessant was, is besloten om de bestelling te
plaatsen. Op deze wijze kan de beschikbaarheid van standaarddocumenten/-sjablonen gegarandeerd
worden en kan er een verdere ontwikkeling plaats vinden in een verdere integratie met Corsa.
Horizontaal toezicht en herijking mengpercentage btw (€ 200.000,- V eenmalig)
In de najaarsnota 2011 is een voordeel van € 200.000,- opgenomen in verband met herijking van het
mengpercentage btw. Het adviesbureau dat de herziening van het mengpercentage uitvoert heeft
meer tijd nodig dan aanvankelijk was gedacht. Hierdoor zal het voordeel dat is berekend niet in 2011
maar in 2012 worden verantwoord. Het budget voor de kosten van de ondersteunende
werkzaamheden van het adviesbureau ad € 24.300,- dient eveneens nog op de begroting 2012
gebracht te worden (kosten zijn opgenomen onder programma bestuur en veiligheid).
Deze kosten kunnen worden gedekt uit het voordeel van de herziening van het mengpercentage.
Salariskosten (€ 230.500,- N 2012/ € 229.900,- N 2013/ € 305.100,- N 2014/€ 343.800,- N 2015,
€ 373.800,- N 2016)
Door een aantal oorzaken nemen de salariskosten voor 2012 en volgende jaren toe. De salarisstijging
komt door:
2012
2013 ev jaren
Verhoging pensioenpremie
€ 114.500,€ 152.700,CAO-verhoging
€ 98.300,€ 85.600,Periodieke verhogingen
€ 17.700,-,
€ 66.700,-,
Lagere wachtgeldverplichtingen wethouders
- € 75.100,Formatie
Uitbreiding ondersteuning griffie 0,5 fte (€ 25.000,- N m.i.v. 2013)
De griffie heeft in het presidium aangegeven te kampen te hebben met onderbezetting. Een aantal
taken, zoals inhoudelijke beoordeling van stukken, maar ook het bijhouden van overzichten met
betrekking tot bijvoorbeeld de uitvoering van aangenomen moties en het verder vorm geven van het
nieuwe vergadersysteem komen hierdoor onvoldoende tot stand. De taken van de extra medewerker
zouden moeten bestaan uit met name secretariële ondersteuning in de vorm van het vullen van het
RIS en de agendabeheer. Voor deze werkzaamheden zou 0,5 fte toereikend moeten zijn.
Liquidatiebijdrage IZA Nederland
Met de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel is per 1 januari 2006 de (gemeenschappelijke)
IZA-Nederland-regeling opgeheven. Besloten is daarop om het resterend vermogen van IZAe
Nederland in liquidatie uit te keren in 2 tranches. Bij de 1 tranche, in 2009, heeft onze gemeente een
bedrag van € 186.756,00 ontvangen. Via de najaarsnota 2009 is dat bedrag toen in een
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bestemmingsreserve HRM gestort. Inmiddels kunnen we de uitbetaling van de 2 tranche tegemoet
zien. Voor onze gemeente is de uitkering vastgesteld op € 20.310,00. Dit bedrag kan worden
toegevoegd aan de eerdergenoemde bestemmingsreserve.
Uit deze reserve kunnen, in overleg met de medezeggenschapsorganen Georganiseerd Overleg en
Ondernemingsraad, in de toekomst HRM-gerelateerde activiteiten worden bekostigd, zoals
opleidingen en cursussen.
Bezuiniging bedrijfsvoering (2013 € 5.500,- V,m.i.v.2014 € 22.000,- N structureel)
In 2013 wordt een bezuiniging van 0,1 FTE gerealiseerd, welke wij pas hadden begroot voor 2014. Dit
levert een voordeel op van € 5.500,-.
In het raadsprogramma was een bezuiniging opgenomen op milieubeheer en gemeentelijk minimabeleid. Deze beide bezuinigingen heeft uw raad teruggedraaid. Hierdoor kan de bezuiniging op de
formatie die met deze taken samenhangt ook niet worden gerealiseerd. In totaal betreft het 0,4 FTE of
€ 22.000,-.

Wat gaan we doen in 2013
In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:
Aanscherpen budgetdiscipline (€ 250.000,- V structureel)
Door alle (deel-)budgetten goed te onderbouwen verwachten wij daar waar wat ruimte zit in de
budgetten deze budgetruimte te kunnen verminderen.
Beveiligingsaudit ICT (€ 40.000,- N structureel)
Wethouder P.J. H.M. de Koning
Vanaf 2013 dient elke gemeente een jaarlijkse ICT-beveiligingsaudit te ondergaan. Hierbij wordt met
name naar beveiliging van de webapplicaties gekeken.
In de eerste helft van 2012 wordt er een impactanalyse door KING bij een aantal gemeenten
uitgevoerd. Daarna zal definitief vastgesteld worden hoe en in welke mate zaken geregeld dienen te
zijn. In 2013 moeten alle gemeenten de eerste beveiligingsaudit doorlopen hebben.
Op 16 maart is tijdens het Landelijk ICT Beraad (regiovertegenwoordigers gemeenten, VIAG, KING)
ook aandacht aan dit onderwerp geschonken. Uren zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. Naar
verwachting is er een externe inzet benodigd van 100 tot 125 uur (uurtarief € 100 t
ot € 150) en een penetratietest (test om de webapplicaties te hacken) ad € 40.000,-.
Onderhoud GBI software (€ 9.000,- N structureel)
Wethouder P.J. H.M. de Koning
De komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de reden dat het huidige GBI
pakket, integrale beheerpakket van Oranjewoud, niet meer gaat voldoen aan de nieuwe standaarden.
Om op de nabije toekomst voorbereid te zijn heeft Oranjewoud dit pakket aangepast. Overstappen op
een ander pakket is geen optie omdat er reeds veel geld is geïnvesteerd om er goed mee te kunnen
werken (o.a. opleidingen, verwevenheid met andere applicaties waaronder Klic meldingen).
Oranjewoud biedt de opties: aanschaf, of leasen d.m.v. verhogen jaarlijks onderhoud. De keuze is
gevallen op het verhogen van het jaarlijks onderhoud met € 9.000,-, omdat bij aanschaf de kosten van
afschrijving en onderhoud veel hoger liggen dan de lease-optie.
Herstructurering taken R&B
Wethouder L.C.M. Heijmans
De kerntaak van Operationeel beheer komt te liggen in de flexibele kleinschalige, wijkgerichte
onderhoudswerkzaamheden alsmede klachten en calamiteiten. Volumewerk alsmede incidenteel
specialistisch werk wordt in de markt gezet. De aanpak bestaat in elk geval uit de volgende
onderdelen:
A. Privatisering onderhoud/storingen openbare verlichting. Remplace vervangen.
B. Gehele of gedeeltelijke privatisering vegen van de weg.
C. Het herstructureren en (gedeeltelijk) privatiseren van het (service) onderhoud rollend
materieel.
D. Het efficiënter afstemmen van de openingstijden milieustraat in relatie tot beschikbare
bemensing.
E. Het efficiënter onderhouden van het openbaar groen (10% efficiencywinst dient behaald te
worden).
F. Het efficiënter inkopen van het groenonderhoud bij WVS (netto € 20.000,-).
De netto besparing op de onderdelen A t/m D dient minimaal € 127.500,- te bedragen.
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Basisregistratie Grootschalige Topografie
Wethouder P.J. H.M. de Koning
Het project is bedoeld om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te implementeren, een
van de vier basisregistraties waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
Het eindresultaat van dit project is dan ook: het opleveren van een digitale objecten landkaart die
gekoppeld is aan de andere basisregistraties (WOZ, BAG), waarbij de organisatie is aangepast om
deze basisregistratie goed te kunnen beheren. (eventueel functie aanpassing en nieuwe
werkprocessen). Uiterlijk 1 januari 2016 moet er een aansluiting met de Landelijke Voorziening BGT
gerealiseerd zijn, waarbij er een minimale gegevensset doorgegeven kan worden, conform IMBGT.
Uiterlijk 1 januari 2020 moet deze gegevensset uitgebreid zijn met extra gegevens.
Informatiestructuur/MID Office/ Balie Informatie Systeem
Wethouder P.J. H.M. de Koning
Vanuit het project MidOffice/ Zaakgericht Werken worden twee deelprojecten gefaciliteerd die de
gehele organisatie raken.
Het eerste deel kent met name een technische component. Hierbij zal binnen de kaders van de
geldende landelijke en regionale architectuurstandaard (Gemma) een technische component
geïnstalleerd worden die alle communicatie gaat verzorgen. Hierbij wordt volgends landelijk
vastgestelde standaarden gecommuniceerd tussen de verschillende lokaal gevoerde basisregistraties
(BAG, GBA (straks BPR) en WOZ), de verschillende landelijke basisregistraties (BGT, NHR etc.) en
de aanwezige applicaties binnen de gemeente. Het principe eenmalige gegevensverstrekking en
meervoudig gebruik kan hierdoor (als de vak-applicaties gekoppeld zijn) gehanteerd worden. Het
gebruik van eigen lijstjes met NAW-gegevens gaat dan tot het verleden behoren daar gebruik van
gegevens uit basisregistraties een wettelijke verplichting is.
Het tweede deel raakt met name de bedrijfsprocessen. Er wordt een blauwdruk ontwikkeld inzake
Zaakgericht Werken, wat betekent dit voor Steenbergen, hoe gaan we het inzetten? Door zaakgericht
te werken wordt de klantvraag (burger, bedrijf) centraal gesteld en kan de voortgang ook de klant zelf
gevolgd worden. Daarnaast biedt dit alle medewerkers binnen de organisatie inzicht in de lopende
processen van een klant waardoor een beter klantbeeld ontstaat en er pro-aktiever gereageerd kan
worden.
Procesbeschrijvingen (€ 20.000,- ten laste van reserve eenmalige zaken 2013)
Wethouder P.J. H.M. de Koning
In toenemende mate worden op een aantal terreinen praktisch toepasbare procesbeschrijvingen
gemist. Niet alleen om het betreffende proces zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, maar ook om
andere redenen, zoals een goede beheersing van procesrisico’s, het voldoen aan wettelijke
verplichtingen (bijvoorbeeld BAG en GBA) en de verdere ontwikkeling van workflow in de organisatie.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de beschrijvingen lean en mean zijn.
In de regio is een initiatief om de procesbeschrijvingen van publiekszaken regionaal op te pakken. Wij
willen naast de processen van publiekszaken ook de andere processen gaan beschrijven. Onderzocht
worden of ook andere gemeenten alle processen willen beschrijven en dat er wellicht mogelijkheden
zijn in dit verband te leren van en/of samen te werken met andere gemeenten.
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Wat mag het kosten?
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen
2012
2013
Saldo primaire begroting
Begrotingswijzigingen 2012

2014

2015

2016

24.518.520

23.912.663

23.386.398

22.703.516

22.703.516

111.800

98.700

98.700

98.700

98.700

Bijstelling bestaand beleid
Geldleningen en beleggingen

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

-13.400

Algemene uitkering

157.800

291.200

308.000

305.500

305.500

Gemeentelijke belastingen

-100

37.400

37.400

37.400

37.400

Algemene baten en lasten

4.600

19.400

24.800

20.900

11.100

11.500

-247.200

-355.100

-397.800

-429.800

-20.300

6.500

13.000

13.000

13.000

Algemene baten en lasten

250.000

250.000

250.000

250.000

Saldo kostenplaatsen

-69.000

-49.000

-49.000

-49.000

23.722.798

22.990.816

22.949.016

Saldo kostenplaatsen
Mutaties reserves
Nieuw beleid

Mutaties reserves
Nieuw saldo begrotingPositief saldo

20.000
24.770.420

24.300.763

Investeringen
Vervanging New Holland + fronthef (+ € 4.000,-)
Op de investeringsstaat 2012 is de vervanging van de New Holland opgenomen voor € 34.000,-.
De vervanging van de fronthef voor € 4.000,- dient nog in de raming opgenomen te worden.
In de berekening van de lasten is hiermee wel rekening gehouden.
Aanschaf SAP server ten behoeve van vervanging Civision applicaties (- € 31.200,-/
lasten - € 2.200,-)

Bezuinigingen raadsprogramma
2012

2013

2014

2015

2016

Tarief hondenbelasting
17.500

17.500

Gerealiseerd t/m 2012
17.500
17.500
17.500
17.500
De bezuiniging is op basis van een verhoging van 13% van het tarief 2010. Het tarief 2010 was € 57,- en het tarief
2011 is € 66,-, een verhoging van 13% vermeerderd met inflatiecorrectie.

17.500

Geraamd begroting 2012

17.500

17.500

17.500

Besparing van 10% op apparaatskosten
Geraamd begroting 2012

554.660

678.800

909.600

909.600

909.600

Nieuwe raming perspectiefnota

554.660

684.300

887.600

887.600

887.600

Gerealiseerd t/m 2012

554.660

554.660

554.660

554.660

554.660

63

Financiering

64

Financiële samenvatting 2012 - 2016
Financiële samenvatting 2012 – 2016

Meerjarenperspectief begroting 2012
e

Mutaties t/m 5 begrotingswijz 2012
Uitgangspositie perspectiefnota
Programma Bestuur en veiligheid
Bijstelling bestaand beleid
Programma Dienstverlening
Bijstelling bestaand beleid

2012

2013

21.700

-61.900

2014

2015

264.800

-187.000

2016
-187.000

-30.800

-50.800

-50.800

-50.800

-50.800

-9.100

-112.700

214.000

-237.800

-237.800

-43.300

30.600

75.600

119.800

88.900

-9.800

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-23.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

5.000

5.000

-67.300

-67.300

-67.300

-144.300

-204.600

-219.200

-227.600

-238.600

-87.700

-298.000

-371.700

-330.400

Programma Sport en cultuur
Bijstelling bestaand beleid
Programma Onderwijs
Bijstelling bestaand beleid
Programma Zorg
Bijstelling bestaand beleid
Nieuw beleid
Programma Economie en recreatie
Bijstelling bestaand beleid
Programma Ontwikkeling openbare
ruimte
Bijstelling bestaand beleid
Programma Beheer openbare ruimte

65.000

-600

-600

-600

-600

4.000

-16.000

4.000

4.000

4.000

Bijstelling bestaand beleid
Programma Financiering

-7.000

108.000

-7.000

-7.000

-7.000

93.900

14.700

-34.400

-76.200

201.000

201.000

201.000

201.000

12.400

-87.300

-626.100

-668.500

Vast bedrag onvoorziene lasten

100.000

Bijstelling bestaand beleid

140.100

Nieuw beleid
Begrotingssaldo

77.100
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Sluitend maken begroting
Zoals uit de financiële samenvatting blijkt, sluit de lopende begroting 2011 en de begroting 2012 en
volgende jaren op basis van de voorstellen uit de perspectiefnota met een tekort.
Begroting 2012
Het positieve saldo van de begroting 2012 neemt na de perspectiefnota af met € 13.800,-.
Het positieve saldo bedraagt nu € 90.900,-.
Wij zullen de resterende maanden van dit jaar terughoudend omgaan met activiteiten welke extra
uitgaven dit jaar met zich meebrengen. Alleen wanneer de uitgaven onvoorzien, onuitstelbaar en
onvermijdelijk zijn, zullen de activiteiten doorgaan.

Begroting 2013 - 2016
Hieronder volgt een overzicht van het meerjaren verloop van de jaarschijven 2013 – 2016:
2013
Begroting 2012
Begrotingswijzigingen 2012
Mutaties perspectiefnota
Begrotingssaldo

- 61.900
- 50.800
-861.400
- 974.100

2014

2015

264.800
- 187.000
- 50.800
- 50.800
-789.300
-851.300
- 575.300 - 1.089.100

2016
- 187.000
- 50.800
-893.700
- 1.131.500

Om het tekort voor 2013 terug te brengen stellen wij u voor om de eenmalige zaken in 2013 te dekken
t.l.v. het voordelig saldo jaarrekening 2011. Het totaal van de eenmalige zaken in 2013 bedraagt
€ 325.000,-. In 2012 en 2014 wordt voor het verkeersonderzoek in Dinteloord respectievelijk
€ 20.000,- en € 15.000,- gedekt ten laste van het voordelig saldo 2011. In 2014 wordt ten behoeve
van de Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer € 10.000,- gedekt ten laste van het
voordelig saldo 2011.
Daarnaast stellen wij u voor om een drietal ICT-investeringen tot een totaal bedrag van € 65.000,- te
dekken uit het voordelig saldo jaarrekening 2011. Dit levert in 2013 een voordeel op van € 6.500,- en
in de volgende jaren € 13.000,-.
Het tekort van het WVS mag gedekt worden uit de rijksbijdrage voor begeleiding naar werk (W-deel
participatiebudget). Daarnaast bekijkt het WVS nog of zij haar reserves kan inzetten om het tekort van
de WVS te verkleinen. Wij rekenen hier voorlopig, inclusief een gedeelte ten laste van het W-deel
€ 75.000,- voor in voor 2013.
In de begroting 2012 hadden wij een korting toegepast op de algemene uitkering i.v.m. de
decentralisatie operaties die op ons afkomen. Voor 2013 was dit € 180.000,- en voor 2014 en
volgende jaren € 600.000,-. De bedragen voor de herstructurering van de WVS (welke verband
houden met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen) zijn nu bekend. Hiervoor zetten we in
2013 € 180.000,- in en vanaf 2014 € 200.000,-. De resterende € 400.000,- dienen om de eventuele
tekorten die voortkomen uit de overgang van de AWBZ naar de gemeente op te vangen.
Wij ontvangen een subsidie voor de herstructurering in Dinteloord. Hierdoor kan de storting in het
aanvullend wegenfonds in 2013 met € 150.000,- worden verlaagd.
Bij de jaarrekening worden de verschillen boven de € 25.000,- toegelicht. De kleinere verschillen laten
bij de jaarrekening 2011 per saldo een positief resultaat zien van € 250.000,-. Door bij het opstellen
van de begroting 2013 de budgetten zoveel als mogelijk te onderbouwen (prijs maal hoeveelheid) en
hierbij nog meer dan gebruikelijk de resultaten van de jaarrekening 2010 en 2011 hierbij betrekken,
verwachten wij een bezuiniging te kunnen realiseren van € 250.000,-.
Deze maatregelen leveren het volgende meerjaren verloop op:

Begrotingsaldo
Eenmalige zaken 2013
Lasten ICT-investeringen
Tekort WVS
Algemene uitkering
Storting aanvullend wegenonderhoud
Budgetteringregel (pxq)
Begrotingssaldo

2013

2014

2015

-974.100
325.000
6.500
75.000
180.000
150.000
250.000
12.400

-575.300 - 1.089.100
25.000
13.000
13.000

2016
-1.131.500
13.000

200.000

200.000

200.000

250.000
-87.300

250.000
-626.100

250.000
-668.500
67

In het meerjaren verloop hierboven zijn al wel de nog te realiseren bezuinigingen uit het raadsprogramma opgenomen. Zoals in het eerste hoofdstuk reeds is toegelicht zal er in 2013 € 404.100,- aan
bezuinigingen gerealiseerd moeten worden. Voor 2014 is dit € 1.002.900,- en voor 2015 € 51.300,-.
Zoals in het algemene deel al aangegeven, hopen wij dat de mei-circulaire duidelijkheid zal geven
over de gevolgen van het Lente-akkoord voor gemeenten het het controversieel verklaren van
dossiers.
Om de noodzakelijke bezuinigingen in 2013 in te kunnen vullen, stellen wij voor om de kerntaken
keuzelijst te actualiseren. Deze willen wij u aanbieden bij de begroting 2013. Daarna willen wij met uw
raad in overleg treden hoe de bezuinigingen ingevuld gaan worden.
Tussen de perspectiefnota en de begroting komen er altijd nog financiële mutaties. Wij zullen in ieder
geval een sluitende begroting 2013 aan u aanbieden en wij zullen trachten om de jaarschijven 2014
t/m 2016 zo mogelijk positief te laten sluiten en anders met een zo klein mogelijk negatief saldo.
Bij het sluitend maken van de begroting zal de OZB, conform het raadsprogramma, niet met meer dan
het inflatiepercentage worden verhoogd.
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Projecten per kern in 2013
Steenbergen

Project Buiten de Veste 2
Bestemmingsplan Buiten de Veste 2 komt oorspronkelijk voort uit de Woonvisiedoelstelling om 100
woningen per jaar te bouwen en de wens om in dit plangebied een Brede School te bouwen voor de
huidige Maria Reginaschool.
Omdat in en bij het plangebied ook diverse andere ontwikkelingen plaatsvinden, heeft het college in
juni 2010 besloten om het plan integraal op te pakken en er het stempel “project” op te plakken.
Project Buiten de Veste behelst de volgende deelactiviteiten:

Woningbouwplan voor 220 woningen;

Civiel ontwerp/inrichtingsplan;

Ecologische verbindingszone

Bouw van een Brede School (inclusief Maria Regina, Peuterspeelzaal en Kinderopvang);

Duurzaamheid

Herbestemming van de 2 vrijkomende locaties;

Verbreding en herinrichting van de Oostgroeneweg;
Het bestemmingsplan voor de locatie Buiten de Veste is in 2010 onherroepelijk geworden. De Brede
School zal naar verwachting na de herfstvakantie 2013 in gebruik genomen worden. Vooruitlopend
daarop wordt de verbreding en herinrichting van de Oostgroeneweg gerealiseerd. De herontwikkeling
van de vrijkomende locaties sluit direct aan op de ingebruikname van de Brede School in plan Buiten
de Veste. De verkoop van bouwgrond in Buiten de Veste 1 stagneert. De ontwikkeling van Buiten de
Veste 2 zal getemporiseerd worden.
De investering voor de Brede School is ca. € 5.2 miljoen De kosten voor de ontwikkeling van de
bestemmingsplannen en de noordelijke ontsluitingen komen ten laste van de exploitatie van Buiten de
Veste II.
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StadHaven
Onderhoud
Sportaccommodaties

Autovrije markt ?

Ontwikkeling
Haven

Ontwikkelgebied
StadHaven (2010-2016)

Beeldbepalende
elementen
Parkereerruimte / route !

Het project StadHaven beoogt de duurzame ontwikkeling van het centrum van Steenbergen.
Aangenaam wonen, werken, winkelen en verblijven. In het hele centrum; van haven tot Hervormde
Kerk. Binnen het project is aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte, economische
ontwikkeling en profilering van cultuurhistorische elementen.
Dit project raakt op een aantal punten het raadsprogramma 2010 - 2014. Het betreft de volgende
punten:
 Plan StadHaven is belangrijk voor de leefbaarheid van Steenbergen
 Inwoners en ondernemers worden betrokken bij herinrichting van straten/openbare ruimte
(RPS en KHN zijn projectpartners)
 Multifunctioneel gebruik van de Markt mogelijk (blijven) maken
 Bij herinrichting straten groene aankleding conform Groenplan
 Handhaving gratis parkeren
 Opstelling beleid om vestiging kleine en grote winkels in centrum van Steenbergen te
stimuleren
 Spoedige uitwerking economisch beleidsplan
Het project omvat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied van Steenbergen en
het vergroten van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied in Steenbergen.
Per 1 januari 2012 is reclamebelasting in het gebied van toepassing. Daarmee wordt een aantal
projecten uit het uitvoeringsprogramma gefinancierd. Een traject Kwaliteitskeurmerk Veilig
Ondernemen maakt hiervan onderdeel uit.
Ook is de herinrichting van de Markt en het gebied daar omheen gestart. Inmiddels is de Markt
(vrijwel) gereed en wordt de ring rond de Gummaruskerk aangepakt. Deze delen (rond
Gummaruskerk) worden (fasegewijs) uiterlijk 31 oktober 2012 afgerond. Bij akkoord door de
gemeenteraad vindt de herinrichting van de Kaaistraat/Grote Kerkstraat plaats tussen 13 februari
2013 en 12 juli 2013.
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Plaatje Couveringenpark

In de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Centrum Steenbergen is gekozen voor een
nieuwe bestemming van de voormalige bedrijfslocatie aan de Molenweg, een unieke, dicht bij het
centrum gelegen locatie van behoorlijke omvang welke veel mogelijkheden biedt om een aantal
functies en kwalitatieve verbeteringen met elkaar te combineren.
Deze locatie kan bovendien ideaal gecombineerd worden met het aangrenzende schoolgebouw
(voormalige agrarische school), het stadspark en het Wit- gele kruisgebouw.
In het gebied kan ruimte worden geboden voor een behoorlijk aantal nieuwe woningen van
verschillende typen, een nieuw woonzorgcomplex (welke dient voor de extramuralisering van Onze
Stede) een gezondheidscentrum (gezondheidscentrum= een combinatie van allerlei verschillende
instanties die actief zijn in de gezondheidszorg, zoals bijv. een huisartsenpost, tandarts,
fysiotherapeut).
Bovendien was het hard nodig dat de doorstroming van de Zuidvest verbeterd wordt. De Boomvaart is
inmiddels uitgebaggerd.
Daarna, in 2015, kan het geheel worden afgesloten met de renovatie van het stadspark.
Een unieke kans dus om een grote kwalitatieve verbetering aan te brengen dicht bij het stadshart van
Steenbergen. Om dit alles tot een goed einde te brengen zal er vanuit alle verschillende disciplines en
met externe partijen nauw worden samengewerkt.
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en de eerste woningen zijn in 2011 gereedgekomen.
De woningbouw zal gefaseerd plaatsvinden.
Door financiële problemen bij de woningbouwcorporatie die contractspartner en gedeeltelijk eigenaar
e
is van de gronden is er onduidelijkheid over de verdere voortgang. In de 2 helft van 2012 zal er meer
duidelijkheid komen.
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Dinteloord

Het plan Oostgroeneweg, invulling sportvelden is planologisch opgepakt. In 2011 is het
bestemmingsplan vastgesteld. In 2012 kunnen de eerste percelen worden verkocht. De uitgifte zal
gelet op de omvang van het terrein gefaseerd plaatsvinden. Het plan is in samenhang met de
omgeving bekeken (waarbij met name specifieke aandacht zal zijn voor een goede afstemming op de
omliggende bedrijven en een goede verkeersafwikkeling.).
In het plan is ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een Jongerenontmoetingsplaats.
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In samenwerking met de woningstichting Dinteloord is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak
omgeving ’t Steen/Papiermolen. Hiervoor is in 2012 provinciale subsidie toegekend. De
reconstructie/herbestrating omgeving Oldenbarneveldtstraat is afgerond.

Kruisland

Een nieuwe MFA Kruisland zal gefaseerd worden gebouwd. De aanbesteding en
opdrachtverstrekking voor de bouw is in mei 2012 afgerond. De oplevering van de nieuwe MFA
(multifunctionele accommodatie) staat gepland voor juni 2013.

Momenteel wordt een studie verricht naar de haalbaarheid van een dorpsbos.
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De Jop (jongeren ontmoetingsplaats) is gerealiseerd. Ten aanzien van de laatste fase Den Darink en
de ontwikkeling van de Brugweg is het wachten op een reactie van de initiatiefnemer.

De Heen

Overige items
Leefbaarheidsagenda
Ontwikkeling recreatieve
zone rondom Jachthaven
(2009-2010)
Zuiderhoeve (2011)

Opstellen Accommodatieplan Dorpshuis
en voetbalvereniging (2013-2015)
Verhuizing Van Trier (?)

Ontwikkeling brede school
(2013-2015)

Helenahoeve (?)

Voor de Heen wordt een relatief grote woningbouwlocatie (Helenahoeve) ontwikkeld, dat ruimte biedt
voor de bouw van maximaal 14 woningen waaronder starterswoningen en levensloopbestendige
woningen. Dit plan is in 2010 onherroepelijk geworden. Een private partij heeft de woningen op de
markt gebracht. Ontwikkeling is afhankelijk van de concrete verkoop. De firma Van Trier is in 2010
vertrokken. De herontwikkeling laat nog op zich wachten., Het maken van een recreatieve zone rond
de Jachthaven is opgepakt in het kader van het regionale project Waterpoort. Verdere besluitvorming
en uitvoering staat gepland voor de periode 2013-2015. In 2013 wordt een onderzoek opgestart naar
de leefbaarheid in De Heen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan zal nadere besluitvorming over
de toekomst van de school en het dorpshuis plaatsvinden.

74

Nieuw-Vossemeer

In woningbouwplan Beltmolen zijn in 2011 de eerste 12 woningen gebouwd en opgeleverd. Een
belangrijke impuls vormde de maatschappelijk gebonden eigendomsregeling die woningcorporatie De
Thuisvester bood en de startersleningen van de gemeente. Bestemmingsplan Beltmolen zal in de
komende jaren in kleine bouwfases verder worden ontwikkeld. De belangrijkste ontwikkeling is het
centrumplan Nieuw-Vossemeer op de locatie van de huidige De Vossemeren en de aangrenzende
percelen van Stadlander. In dit plan wordt voorzien in de bouw van ouderenwoningen in verschillende
segmenten en bijbehorende maatschappelijke en centrum voorzieningen. In 2012 zal de
gebiedsgerichte aanpak van de Lijsterbeslaan en omgeving gereed komen.

Welberg
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In het dorpsontwikkelingsplan Welberg is vastgesteld welk beleid en welke projecten uitgevoerd
zouden moeten worden om de kern sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar te houden. De
speerpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn vermeld in de leefbaarheidsagenda.
Eén van de speerpunten waar al aangewerkt wordt is de realisatie van een nieuw sportpark voor SC
Welberg. Het kunstgrasveld en het natuurgrasveld met bijbehorende infrastructuur zijn inmiddels
aangelegd. Voetbalvereniging Sc Welberg is zelf verantwoordelijk voor de realisatie(uitvoering +
financiering) van de kantine en kleedaccommodatie. In de raadsvergadering van 1 maart 2012 is
besloten dat de gemeente garant staat voor een lening van maximaal € 156.000,- en daarnaast ook
een renteloze lening geeft van maximaal € 82.000,- De financiering wordt geregeld via het
Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten. Verwacht wordt dat de werkzaamheden
medio 2013 zijn afgerond.
Daarnaast zullen de komende jaren ook de overige zaken uit het DOP Welberg worden onderzocht.
De volgende ontwikkelingen staan hierbij op stapel:
Bouw/renovatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (evt incl woonzorg)
Realisatie plein
Mogelijk nieuwe ontsluiting voor de basisschool
Nader onderzoek naar de haalbaarheid van bovenstaande drie punten stond in eerste instantie voor
2013 gepland. In verband met de beperkte ambtelijke capaciteit is dit onderzoek doorgeschoven naar
2014.
Vanwege de aanleg van de A4 gaat de functie van de N-259 die tussen Welberg en
Steenbergen loopt, wijzigen. Het viaduct zou kunnen vervallen, waarbij ook gekeken kan
worden naar de aanleg van een ontbrekend stukje fietspad Dinteloord-Halsteren. In 2013
vindt hierover nader onderzoek en besluitvorming plaats
Kleinschalige bouwlocatie voor Ruimte-voor-Ruimtewoningen aan de Hoogstraat.
Bestemmingsplan hiervoor is reeds vastgesteld.
Zonder dat bovenstaande punten verder zijn uitgewerkt zal duidelijk zijn dat hiermee hoge
investeringskosten gemoeid zijn. Buiten de middelen die opgenomen zijn voor de realisatie van het
nieuwe sportpark is in de begroting of de investeringsstaat nog geen rekening gehouden met
investeringen voor bovenvermelde ontwikkelingen
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BIJLAGEN
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Bijlage 1

Netto lasten van op de investeringsstaat 2012 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m april 2012)

Product Omschrijving
Programma beheer openbare ruimte
6140 Bergbezinkbassin
6140 Uitvoering ambities VGRP
6038 Aanpassen Zeelandweg Oost
Totaal

Bedrag
Kap.lasten Kap.lasten
investering
2012
structureel
169.790
63.676
232.000
465.466

9.622
3.608
4.600
17.830

9.622
3.608
9.300
22.530

60 jaar
60 jaar
25 jaar

1)

Voor deze investering uit het informatieplan is een dekkingsreserve gevormd.
Netto lasten van op de investeringsstaat 2011 of eerder opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan
(t/m april 2012)

Product Omschrijving
Programma beheer openbare ruimte
6140 Bergbezinkbassin Molenkreek (t.l.v.egalisatieonds
riolering)
Aanpassen overstortvijvers (t.l.v. egalisatiefonds
riolering)
Werkzaamheden blusvijver te Nieuw-Vossemeer
(t.l.v. egalisatiefonds riolering)
Verbetering riolering
Bergbezinkbassin
Uitvoering ambities vgrp
Programma Financiering
1)
Basisregistratie personen (I-plan)
Totaal

Bedrag
Kap.lasten Kap.lasten
investering
2012
structureel

442.000
136.000
40.000
118.830
312.120
62.424

6.700
17.700
3.500

6.700
17.700
3.500

60 jaar
60 jaar
60 jaar

90.000

9.000

18.000

5 jaar

1.201.374

36.900

45.900

1)

Voor deze investeringen uit het informatieplan is een dekkingsreserve gevormd.

78

Bijlage 1

Investeringsstaat 2013
Bedrag
investering

Product Omschrijving
Programma beheer openbare ruimte
6140 Vervanging gemalen riolering (v)
6140 Vervanging riolering (v)
6140 Uitvoering HWA beleid
6140 Bergbezinkbassin
6140 Uitvoering ambities VGRP
6140 Klachtenregistratiesysteem (grond)waterloket
6038 Herinrichting Kaaistraat, Grote Kerkstraat,
Kerkplein
Kpl Rollend materieel
Ransomes maaimachine (5104)
Klepelmaaier (5123)
Vervanging rioolreiniger
Vervanging Ford Transit (5117)
Vervanging Ford Transit (5119)

140.002
517.186
10.824
216.487
64.946
32.473

Kap.lasten
2013

Kap.lasten
structureel

14.900
29.300
600
12.300
3.700
6.500

14.900
29.300
600
12.300
3.700
6.500

15 jaar
60 jaar
60 jaar
60 jaar
60 jaar
5 jaar

40.000
14.000
14.000
35.000
35.000

4.000
1.400
700
2.500
2.500

8.000
2.800
1.400
5.000
5.000

5 jaar
5 jaar
10 jaar
7 jaar
7 jaar

25.000
15.000
25.000

2.500
1.500
2.500

5.000
3.000
5.000

5 jaar
5 jaar
5 jaar

2.276.318

84.900

102.500

1.091.400

Kpl ICT
Vervanging 3 servers (T&T, AV, MAS)
1)
Vervanging back-up server
1)
Vervanging tape-unit
Totaal

1)

1)

Voor deze investeringen is een dekkingsreserve ICT investeringen 2013 gevormd.
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Investeringsstaat 2014
Product Omschrijving
Programma beheer openbare ruimte
6038 Aanpassen Zeelandweg Oost
6139 Vervanging 2 containers milieustraat
6140 Vervanging gemalen riolering (v)
6140 Vervanging riolering (v)
6140 Herziening VGRP
6140 Uitvoering HWA beleid
6140 Uitvoering ambities VGRP
6038 Ombouw N259 tot gebiedsontsluitingsweg
6140 Maatregelen instellen 60km-zone
erftoegangswegen
6140 Uitbreiding fietsinfrastructuur langs de N259
Kpl Rollend materieel
Ford Transit met opbouw (5090)
Ravo veegmachine (5099)
Ford Transit (5108)
Ford Transit (5120)
Ford Transit (5121)
Sneeuwploeg
Sneeuwploeg
Hyundai met opbouw (5139)
Vervanging New Holland (5113)

Bedrag
investering

Kap.lasten
2014

Kap.lasten
structureel

232.000
20.000
142.802
527.530
33.122
11.041
66.245
1.000.000
58.000

4.600
1.000
15.200
29.900
7.900
600
3.800
20.000
1.200

9.300
2.000
15.200
29.900
7.900
600
3.800
40.000
2.300

25 jaar
10 jaar
15 jaar
60 jaar
5 jaar
60 jaar
60 jaar
25 jaar
25 jaar

232.000

4.600

9.300

25 jaar

38.000
120.000
35.000
35.000
35.000
12.000
12.000
38.000
34.000

2.700
7.500
2.500
2.500
2.500
600
600
2.700
2.800

5.400
15.000
5.000
5.000
5.000
1.200
1.200
5.400
5.700

7 jaar
8 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar
10 jaar
10 jaar
7 jaar
6 jaar

10.000
15.000
40.000

1.000
1.500
4.000

2.000
3.000
8.000

5 jaar
5 jaar
5 jaar

2.746.740

119.700

182.200

Kpl ICT
Vervanging firewall
Vervanging 2 servers (camera, rioolgemalen)
Vervanging 4 servers (cluster SAN)
Totaal
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Bijlage 1

Investeringsstaat 2015
Bedrag
investering

Product Omschrijving

Kap.lasten
2015

Kap.lasten
structureel

Programma beheer openbare ruimte
6140 Vervanging gemalen riolering (v)
6140 Vervanging riolering (v)
6140 Verbetering riolering

145.658
472.971
78.831

15.500
26.800
4.500

15.500
26.800
4.500

15 jaar
60 jaar
60 jaar

Kpl Rollend materieel
Toro Groundmaster (5103)
Ford Transit (5109)
Ford Transit (5116)
Smid veegmachine (5140)

59.000
35.000
35.000
110.000

5.900
2.500
2.500
5.500

11.800
5.000
5.000
11.000

5 jaar
7 jaar
7 jaar
10 jaar

90.000

9.000

18.000

5 jaar

1.026.460

72.200

97.600

Kpl ICT
Vervanging schijvenkabinet
Totaal

Investeringsstaat 2016
Product Omschrijving
Programma beheer openbare ruimte
6139 Vervanging 2 containers milieustraat
6140 Vervanging gemalen riolering (v)
6140 Vervanging riolering (v)
6140 Verbetering riolering
Kpl Rollend materieel
TS houtversnipperaar (5102)
Renault bus (5106)

Bedrag
investering

Kap.lasten
2016

Kap.lasten
structureel

20.000
148.571
482.431
80.408

1.000
15.800
27.300
4.600

2.000
15.800
27.300
4.600

10 jaar
15 jaar
60 jaar
60 jaar

30.000
35.000

3.000
2.500

6.000
5.000

5 jaar
7 jaar

40.000

4.000

8.000

5 jaar

836.410

58.200

68.700

Kpl ICT
Vervanging switches
Totaal
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Bijlage 2

Overzicht post onvoorzien t/m raadsvergadering april 2012
Wijz. Raadsvergadering
Omschrijving
Saldo post onvoorzien primitieve begroting
1
10 november 2011
Duurzaamheidslening
5
1 maart 2012
Milieujaarprogramma 2012

2012
-750
-14.061

Totaal
e

Saldo na 5 begrotingswijziging

-14.811

Structureel

Saldo
105.720

-750

-14.811
90.909
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Bijlage 3

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening

Saldo per
1 januari 2013

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per 31
december 2013

A. Algemene dienst
1. Vrije reserves
Risico reserve

6.195.808

1.000.000

5.195.808

Algemene reserve

3.417.210

219.900

3.197.310

Totaal vrije reserves

9.613.019

1.219.900

8.393.119

1.335.000

233.510

9.100

9.100

0

828.645

43.445

785.200

67.000

214.582
987.001

1.454.545

2.220.293

2. Bestemmingsreserves
Reserve bovenplanse verevening
(Voorm.natuurfonds/bovenw.voorz.)
Reserve wachtgeld voorm.
wethouders
Egalisatiereserve riolering

427.055

1.141.455

HMR reserve
Reserve openbare verlichting

214.582
1.054.001

Totaal bestemmingsreserves

2.533.383

1.141.455

Algemene dekkingsreserve
Res.begr.pl Steenbergseweg

9.782.500
166.001

17.194

Res. begraafplaats Zuideinde
Reserve liquidatie Kragge

42.975
33.151

33.151

42.975
0

223.283

56.000

167.283

6.291

6.291

0

3. Dekkingsreserve

Res. winstuitkering HNG
Res. afkoopsom woonwagens en
standplaatsen
Reserve BTW-compensatiefonds

9.782.500
183.195

257.958

61.631

196.327

Res gemeenschapshuis D'loord
Reserve huisvesting

719.818
7.318.345

23.169
291.161

696.649
7.027.184

Res herinrichting bibliotheek
Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel

190.569
1.385.285

11.911
45.059

178.658
1.340.226

62.643

20.882

41.761

2.227.481

62.779

2.164.702

333.811
50.030

113.164
7.129

220.647
42.901

24.354

6.150

18.204

446.121

54.800

391.321

306.000

68.000

238.000

Reserve inrichtingskosten 't Cromwiel
Reserve sportpark Noordlangeweg
Dinteloord
Reserve ICT invest. Informatieplan
Reserve JOP Nieuw-Vossemeer
Terrein Wipstraat Steenbergen
Reserve kredieten investerings-staat
2009
Reserve ICT investeringen 2012
Totaal dekkingsreserves

23.576.618

17.194

861.277

22.732.534

Totaal reserves

35.723.019

1.158.649

3.535.722

33.345.946
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Naam reserve/ voorziening

Saldo per
1 januari 2013

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per
31 december
2013

4. Voorzieningen
Fonds onderhoud wegen
Fonds onderhoud kunstwerken

6.516.319
56.872

2.459.493
110.032

723.897
133.585

8.251.915
33.319

Fonds aanvullend wegenonderhoud
Fonds onderhoud gebouwen

304.496
603.189

182.717
290.911

182.717
284.837

304.496
609.263

Onderhoudsfonds sportparken
Fonds onderhoud scholen bbo

-35.942
136.971

107.795
96.062

13.986
91.680

57.867
141.353

Fonds onderhoud o.b.s.
Baggerfonds

-3.411
150.000

13.826
50.000

4.578

5.837
200.000

1.242.972
13.817

58.908
276

Pens. Fonds wethouders
Voorz. spaarverlof personeel
Voorz.afgesloten bestemmingsplannen
Totaal voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen

1.301.880
14.093

533.213

533.213

9.518.495

3.370.020

1.435.280

11.453.236

45.241.515

4.528.669

4.971.002

44.799.182
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Totaaloverzicht bezuinigingen
Oorspronkelijke
bezuiniging
Programma bestuur en
veiligheid
Representatie
Rekenkamercommissie
Vergoeding raadsfracties
Verslaglegging raad en
commissies
Bezwaarschriften
commissie
Bijdrage Veiligheidsregio
Programma
dienstverlening
Verkiezingen
Infopagina
Leges bouw- en
woningtoezicht
Leges openbare orde en
veiligheid
Programma sport en
cultuur
Privatiseren tennisparken
Hogere netto opbrengst
sportparken
Exploitatie zwembaden
Verzelfstandigen
sporthallen
Netto kosten bibliotheek
Verzelfstandigen
gemeenschapshuizen
5 jaar uitstel Jeugdwerk
Welberg
Programma onderwijs
Eigen bijdrage
leerlingenvervoer
BTW-voordeel
leerlingenvervoer
Exploitatie De Nieuwe
Draaikolk
Subsidie peuterspeelzalen
Programma zorg
Algemeen maatschappelijk
werk
Ouderenwerk
Zorgvuldig indiceren
voorziening gehandicapten
Zorgvuldig indiceren
huishoudelijke zorg
Minder maatwerk openbare
gezondheidszorg
Minder maatwerk
jeugdgezondheidszorg
Afbouwen gemeentelijk
minimabeleid

2011

2012

2013

2014

2015

7.000
5.000
4.000

7.000
5.000
4.000

7.000
5.000
4.000

7.000
5.000
4.000

7.000
5.000
4.000

7.000
5.000
4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.750
100.000

0
0

0
23.300

0
69.100

0
113.900

0
160.000

6.000
15.000

3.000
13.000

0
14.000

0
14.000

0
14.000

0
14.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

11.000

5.500

11.000

11.000

11.000

11.000

15.000

0

7.500

15.000

15.000

15.000

55.000
50.000

0
30.000

15.000
65.000

35.000
65.000

55.000
65.000

55.000
65.000

150.000
34.000

12.555

19.357

24.752

150.000
35.065

150.000
34.000

161.681

0

0

0

161.681

161.681

22.750

0

22.750

22.750

22.750

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

35.000

0

0

0

0

0

13.000
250.000

13.000
0

13.000
60.000

13.000
118.000

13.000
177.700

13.000
177.700

75.000
60.000

0
0

33.941
15.490

53.914
41.290

80.871
61.935

80.871
61.935

100.000

30.000

85.000

85.000

100.000

100.000

200.000

70.300

86.100

140.000

200.000

200.000

50.000

0

15.000

30.000

50.000

50.000

25.000

0

8.000

16.000

25.000

25.000

45.000

0

0

0

0

0

11.375
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Oorspronkelijke
bezuiniging
Rentedragend maken
krediethypotheken
Programma economie en
recreatie
Kostendekkend maken
kermissen
Programma ontwikkeling
openbare ruimte
Verkoop molens
Programma beheer
openbare ruimte
Aanvullend
wegenonderhoud
Vervanging
waarschuwingsborden
Schrappen kwaliteitsimpuls
openbaar groen
Inkoop materiaal en
onderhoud speeltuinen
Verhoging tarief
volkstuinen
Afstoten woonwagencentra
Afstoten algemene
begraafplaats Steenbergen
Verkoop stadhuis/
stadskantoor
Inzameling grof vuil en
tuinafval
Stortkosten puin
milieustraat
Programma financiering
Tarief hondenbelasting
Bedrijfsvoering
TOTAAL

2011

2012

2013

2014

2015

2.400

0

0

0

2.400

2.400

5.300

0

0

0

5.300

5.300

20.000

0

0

0

20.000

20.000

125.000

0

0

0

125.000

125.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

35.000

0

0

0

35.000

35.000

3.900
10.000

0
0

0
0

1.300
2.500

2.600
5.000

3.900
10.000

10.000

0

0

0

10.000

10.000

75.000

0

40.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

17.500
900.000

17.500
360.000

17.500
554.660

17.500
684.300

17.500
887.600

17.500
887.600

2.859.781

682.355

1.277.723

1.681.906

2.684.802

2.736.137
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