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Technische vragen DOOR!
1.

Nadere uitleg over de zinsnede op pagina 28 (herstructurering SW): De herstructureringsfaciliteit van
400 miljoen is overgeheveld naar de reguliere financiering van de SW.
De omvang en voeding van de herstructureringsfaciliteit was gerelateerd aan een aantal maatregelen
(de efficiencykorting op de WSW), over de periode 2012 tot en met 2018. De Tweede Kamerfracties
van VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christenunie hebben in het begrotingsakkoord 2013 afgesproken
dat de Wet Werken naar vermogen geen doorgang vindt. De efficiencykorting op de WSW zal niet
doorgaan, de 400 miljoen euro blijft derhalve beschikbaar voor de reguliere financiering van de SW.
Pagina 33 Wet Werken en Bijstand. Met hoeveel is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen en wat
zijn de voornaamst aanwijsbare redenen?
Steenbergen aantal klanten 2007- 2012
215
197

232

236

2011

2012

195

į
2007

2008

2009

2010

2012 (tot 01-10)

2011

Toename in 'fa
Bergen op Zoom
Steenbergen
Woensdrecht

-5^o

11

0

2 Zo

«Zo

o

0 7o

o

0 Zo

Het aantal uitkeringsgerechtigden is inde gemeente Steenbergen gestegen van 209 op 31-12-2010 n aar
232 op 31-12-2011. Deze stijging in 2011 is volledig te wijten aan de economische situatie.
Waar gemeente Steen bergen in 2009 en 2010 een redelijk goede score had v. w. b. de effecten van de
economische situatie, in tegenstelling tot de extreme toename in Bergen op Zoom en Woen sdrecht, is
Steenbergen in 2011 aan de beurt. Het landelijk gemiddelde over2009 tot en met 2011 is een toename van
30 Zo. De toename van de gemeente Steen bergen over de jaren 2009-2011 blijft ver achter in positieve zin
op het landelijk en regionale gemiddelde.
Op 1-10-2012 telt de gemeente Steen bergen 236 uitkerin gsgerechtigden .
o

m Aanvragen Levensonderhoud
109
74

„

m Uitstroom (beëindigingen)
112

71

1

0

......

2

US

İİIİ

74

We zien in de figuur hierboven dat er in 2011 74 uitkeringen zijn beëindigd, voornamelijk het gevolg van reintegratieactiviteiten.
Zoals gesteld zijn er 74 uitkeringen zijn beëindigd. Wat hebben we dan concreet gedaan om deze uitstroom
te bewerkstelligen:
»
»
«
»
»

Het project Stichting Kans is totjuli 2011 voortgezet, dit project is gericht op opleiding en uitstroom
naar een reguliere dienstbetrekking.
Het project Altijd Kansrijk is voortgezet, dit project is gericht op de maatschappelijke participatie
van 30 mensen met een lichamelijke en/ofpsychische beperking.
We voorkomen instroom door onze werkmakelaar direct aan de poort te laten bemiddelen.
Het participatiebudget nagenoeg volledig benut 98 Zo.
Er zijn in 2011 uiteindelijk 43 uitkeringsgerechtigden geplaatst bij de Stichting Samenwerken waar
zij werken aan hun re-integratietraject.
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3.

Nu de A4 met 15 maanden is uitgesteld betekent dit dat ook de overdracht van wegen (N259) met
vijftien maanden uitgesteld wordt?
Dit is voor de N259 inderdaad het geval.

4.

Aanpak verouderde plantvakken: 20.000 euro voor de verwijdering en vervanging van plantsoenen.
Staat daar ook een besparing tegenover met betrekking tot (groot) onderhoud?
Door de huidige toestand van de plantvakken moet er onevenredig veel energie gestopt worden in het
noodzakelijk onderhoud. Metals gevolg dat het beoogde onderhoudsniveau voor betreffende
plantvakken niet bereikt wordt. Bij vervanging kan met de normale tijdsbesteding het
onderhoudsniveau bereikt worden. Bij vervanging wordt in algemene zin gekozen voor beplanting die
zo efficiënt mogelijk te onderhouden is.

5.

Onderzoek inbesteding Attero: wat wordt bedoeld met de zinsnede: Bovendien zet Attero in op
duurzame verwerking van het GFT-afval?
Attero zet zich steeds meer in vooreen duurzame verwerking van het afval. Dit geldt ook voor het
GFT-afval. Het verwerkingsproces wordt geoptimaliseerd zodat er een hoogwaardigere kwaliteit van
het compost wordt gerealiseerd. Verder zal Attero waar mogelijk meer biovergistingsinstallaties
bouwen. Dit is afhankelijk of zij in aanmerking komt voor SDE (rijks)-subsidie. Bij verwerking van GFTafval in een biovergistingsinstallatie wordt groen gas geproduceerd, hierbij wordt de kwaliteit van het
compost nog verder verbeterd.

Overzicht incidentele baten en lasten:
6.

Waarom staat 25.000 euro voor de toekomstvisie De Heen niet bij de bijstellingen bij het programma
Sport en cultuur.
Onder de bijstellingen van de begroting is vergeten op te nemen het project Toekomst visie De Heen.
Wel staat het toegelicht onder wat gaan we doen.
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7.

Nadere uitleg over het opstellen leerlingenprognose (4. Programma onderwijs).
De prognoses worden voornamelijk gebruikt voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen met
betrekking tot huisvesting van onderwijs. In het basisonderwijs is de laatste jaren weinig ontwikkeling
geweest. Het opstellen van prognoses kost ongeveer C 3.500,00per keer. Om deze redenen laten wij
nietjaarlijks prognoses opstellen. De laatste prognose dateert van 2007. Omdat het nu ook al weer 5
jaar geleden is, willen wij in 2013 opnieuw prognoses op laten stellen om de ontwikkelingen in het
onderwijs in beeld te brengen en waar nodig te anticiperen op die ontwikkelingen.

8.

Hoe is het bedrag van 42.500 voor transitie decentralisatie awbz (5. Programma zorg) opgebouwd?
Dit is gelijk aan het invoeringsbudget AWBZ dat wij vanuit de Rijksoverheid hebben ontvangen. Er ligt
nog geen bestedingsplan onder dit bedrag. Lopende 2013 zullen hieruit activiteiten worden bekostigd
om de invoering van de begeleiding vorm te kunnen geven

9.

Nadere uitleg over Ouderenzorg Anders, bijdrage in kosten begeleidingsactiviteit Cromwiel (5.
Programma zorg)
Het bedrag dat wij in de begroting opgenomen hebben is bedoeld om diverse initiatieven op het terrein
van begeleidingsactiviteiten te ondersteunen en niet zoals de lijst doet vermoeden alleen voor
Ouderenzorg Anders.Op dit moment zijn er 2 initiatieven bij ons bekend:
Vanuit Ouderenzorg Anders is het verzoek gekomen voor een financiële bijdrage in de
huisvestingskosten bij het opstarten van een dagbestedingsactiviteit voor dementerende ouderen en
andere, niet zorgbehoevende ouderen in 't Cromwiel. De gedachte is om zowel een aanbod van
activiteiten aan te bieden aan personen met een indicatie voorzorg als niet-geïndiceerde mensen.
Waarbij de niet-geïndiceerde personen wel behoefte hebben aan contact, een activiteit, een kopje
koffie etc. Het is een mooi initiatief dat aansluit bij de gedachte van de overheveling van de
begeleiding, waarbij gemeenten gaan compenseren en zorgen dat personen kunnen blijven
deelnemen aan de samenleving.
Inmiddels zijn er ook gesprekken gevoerd met SDW uit Roosendaal. Zij zijn zich aan het oriënteren in
onze gemeente en onderzoeken of er op het gebied van dagbesteding lokaal een aanbod
gerealiseerd kan worden.

10. Is de bijdrage over de jeugd- en verslavingsproblematiek eenmalig?
De bijdrage overjeugd- verslavingsproblematiek is budget voor extra activiteiten. Erwordtzo veel als
mogelijk naar bestaande budgetten gekeken om deze specifiek in te zetten voorjeugd en
verslavingsproblematiek. Het bedrag wordt ingezet op extra activiteiten die nu nog niet aangeboden
worden. Het (extra) budget is alleen in 2013 opgenomen; dus eenmalig.
11. Kostenplaats l&A: Luchtfoto's in kader van Basisregistratie Grootschalige Topografie?
In het kader van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) zijn wij als gemeente verplicht om
een topografische kaart bij te houden. Deze wordt vanaf luchtfoto's bijgewerkt. Daarnaast worden de
luchtfoto's op vele andere terreinen ingezet, zoals. WOZ/OZB, BAG, vergunningverlening en
handhaving, beheer openbare ruimte.
12. Nadere uitleg over 45.000 inhuur tbv huisvesting arbeidsmigranten/diverse projecten.
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. voorde projecten
Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten, uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme,
Waterpoort en bestemmingsplan Buitengebied extra capaciteit benodigd.
13. Wanneer is besloten om 1 euro per inwoner beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
strategische agenda west brabant?
Er wordt binnen de Regio West Brabant nagedacht over de financiering van de uitvoeringsprogramma
behorende bij de Strategische Agenda voor2012-2020. Bekend is dat men overweegt om voorstellen
te doen aan het dagelijks bestuur (en indien dat bestuur instemt) aan het algemeen bestuur om de
participerend gemeenten te vragen om een storting te doen van C 1,- per inwoner in het Regiofonds.
Tot besluitvorming is het nu nog niet gekomen.
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14. Wat houden de pilotprojecten overheveling AWBZ naar WMO in?
Op dit moment zijn er nog geen projecten anders dan Ouderenzorg Anders (zoals hierbo ven uitgelegd)
benoemd voor de overheveling A WBZ. Wel wordt bekeken of het mogelijk is om pilots uit te voeren
zodat de gemeente en aanbieders ervaring met elkaar kunnen opdoen en dat de invoering
vergemakkelijkt wordt. De pilots zullen gericht zijn op minder regels, ervaring op doen met de nieuwe
cliëntgroepen, indicaties stellen etc.
15. Waarom is er 61.000 euro voor bijzondere bijstand niet uitgegeven?
Ondanks dat door de ISO Brabantse Wal de website rechtop.nl in de lucht is gebracht met het
minimabeleid van de gemeente Steenbergen blijven het aantal aanvragen onveranderd. De aanvragen
zijn de afgelopen jaren sterk vereenvoudigd (alleen een handtekening bij activiteitenregeling ipv op
declaratiebasis een aanvraag indienen). Het bedoelde effect is een toename van het aantal
aanvragen. Er is echter geen toename, het blijft stabiel en we houden wederom onbedoeld bijzondere
bijstand middelen over.

Technische vragen CDA
1.

blz 8; graag een korte uitleg over de extra storting in het wegenfonds van C 109.000 (per jaar).
Het wegenfonds kent een periode van 15jaar. Bij elke begroting schuift het laatste jaar 1 jaar op. De
benodigde storting om, voor het onderhoud voorde komende 15jaar voldoende middelen te hebben,
wordt bij elke begroting opnieuw berekend. Vanwege de toename in het onderhoud aan de wegen,
moet de storting voor het wegenfonds in 2013 met ruim 6 100.000, - worden verhoogd.

2.

blz 15; hoe komt het dat het wachtgeld van de gewezen wethouders lager uitkomt en welke gewezen
wethouders hebben thans nog wachtgeld?
Doordat het wachtgeld van voormalige wethouders is beëindigd en de verdiencapaciteit is
toegenomen, komt het wachtgeld lager uit. Welke voormalige wethouders thans nog wachtgeld
hebben, kunnen wij u in het kader van de privacy niet mededelen.

3.

blz 38; de begrotingslast van de post recreatie is 0 602.828. Hoe is deze opgebouwd.
De post recreatie is als volgt opgebouwd:
» Havens (met name exploitatie haven Steenbergen)
6 176.532, » Openluchtrecreatie (incl uitvoeringsprogramma recreatie)
6 322.005, « Regionale toeristische samenwerking (incl VW)
C 71.916,» Kermissen
C 29.875,» Project Waterland
6 2.500.Totaal
6602.828,-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,

J.M.W.H. Leloux

