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Technische vragen Lijst Ger de Neve 

1. pag. 21/22 betreft het Cromwiel:de lasten worden voor 2013 0 63.000.- lager begroot, doordat de 
gemeente zelf de exploitatie doet zijn de kosten 0 33.000.- omlaag, is dit incl. of excl. de eerder 
genoemde 0 63.000.-? 
De lagere kosten exploitatiekosten van 6 33.000,- maken onderdeel uit van de totale bezuiniging van 
663.000,-

2. pag. 44 betreft verkoop molens: in de tabel is jaarlijks een bezuiniging van C 20.000.- opgenomen, 
waarom is er bij 2013 nog geen bedrag opgenomen? 
Omdat de verwachting is dat de molens in de loop van 2013 verkocht zullen worden is er voor 2013 
nog geen rekening gehouden met een bezuiniging. 

3. pag. 45 betreft integrale handhaving: graag verklaring waarom er C 8.000.- meer kosten worden 
geraamd en 0 10.000.- minder aan inkomsten worden opgenomen? 
Aan de hand van het handhavingsbeleid wordt jaarlijks een handhavings- c.q controleprogramma 
vastgesteld. Het aantal bedrijven dat per jaar gecontroleerd moet worden varieert en dus varieert ook 
het benodigde bedrag per jaar. Er is niet gekozen voor een systeem van gemiddelden. 
Aan de hand van ervaringen de laatste jaren (2011Z2012) is besloten de post inkomsten uit 
dwangsommen met 6 10.000 te verlagen. 

4. pag. 49 betreft vervanging zieke kastanjebomen: u geeft 4 straten aan waar dit probleem zich 
voordoet, in welke zeer bepalende bomenlanen in de gemeente staan er nog zieke kastanjebomen? 
De vier lanen die nu zijn aangegeven zijn de belangrijkste. In totaal bezit de gemeente ongeveer 560 
kastanjebomen waarvan het overgrote deel aangetast is door de bloedingsziekte. In de genoemde 
straten staan er hiervan ongeveer 187. Andere straten waar meerdere kastanjebomen staan en de 
ziekte is aangetroffen zijn o.a. : 

Prinses Marijkestraat, Dinteloord, 17 st 
Nieuws tad, Steenbergen 25 st 
Noord wal, Steenbergen 31 st 
Oranjewal, Steenbergen 15 st 
Bovensasweg, Buitengebied Kruisland 22 st 
Ruiterstallen/Rozemarijnstraat 14 st 

Het bedrag van 6 30.000, - geeft de mogelijkheid te komen tot het opstellen van vervangingsplannen 
waarbij een doorkijk wordt gegeven naar de toekomst. Daarnaast geeft dit budget ruimte om reeds 
enkele maatregelen vanuit deze vervangingsplannen te treffen. Dit dient gezien te worden als een 
start. Het budget is zeker niet voldoende om alle (187) kastanje bomen te vervangen. 



5. pag. 51 betreft lasten: in de tabel worden vanaf 2011 bedragen opgesomd: 
rekening 2011 6 499.526.-
begroting 2012 6 2.092.456.-
begroting 2013 6 2.079.496.-
jaarschijf 2014 6 1.065.496.-
jaarschijf 2015 6 51.496.-
jaarschijf 2016 6 51.496.-

graag uitleg hoe deze kosten opbouw tot stand is gekomen. De gemaakte afspraak is, dat de 
gemeente Steenbergen voor de "versnelde"aanleg van de A4 een bijdrage zou betalen à 6 3.000.000.-
mits de autosnelweg voor snelverkeer is opengesteld voor often laatste op 1-1-2014 en dat de 
gemeente Steenbergen een bijdrage à 6 5.000.000.- zal betalen voor het aan te leggen aquaduct. 
In de begroting 2012 en 2013 is 62.000.000, - en in 2014 6 1.000.000, - opgenomen voor de bijdrage 
aan het aquaduct. Daarnaast zijn kosten voor externe deskundigen opgenomen voor het goed 
inpassen van deA4 en de planvorming voorde overname van de N257'en N259. 
De hogere kosten in 2011 betreffen voornamelijk de leges voor het aquduct. 
De bijdrage, adC 3 miljoen, voor de vervroegde aanleg van de A4 loopt rechtstreeks via de provincie. 
Deze loopt buiten de begroting van de gemeente Steenbergen om. 

Technische vragen W D 

1. RUD: genoemd is dat nog niet helemaal bekend is wat de kosten in 2013 zullen zijn. Wanneer wel? 
Wordt er een bedrag in de risicoreserve opnemen? 
Er is nog geen definitieve begroting van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (voorheen 
RUD genoemd). De exacte kosten zijn dan ook nog niet bekend. Binnen onze regio is de afspraak 
gemaakt dat het onderbrengen van taken binnen de Omgevingsdienst budgettair neutraal zou 
verlopen. 
Omdat wij uitgaan van deze budgettaire neutraliteit is geen bedrag opgenomen in de risicoreserve. Wij 
houden het proces en de kostenbesteding van de omgevingsdienst nauwlettend in de gaten. Wanneer 
er daartoe aanleiding is, zullen wij het risico dat de RUD niet budgettair neutraal werkt in de 
risicoreserve opnemen. 

2. Contract afval tot 2017 met Attero omdat dat "tegen aanzienlijk lager tarief'? Wat waren de oude en 
zijn de nieuwe tarieven? 
De dienstverleningsovereenkomst met Attero voor de verwerking van het GFT- afval liep tot 6 mei 
2012. Tot deze datum zouden wij eigenlijk, conform het oude tarief C 83,48per ton moeten betalen. 
Bij het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst voor het GFT-afval vooreen periode van 
5jaar tot 1 februari2017gelden de volgende tarieven: 
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 C 55,—per ton. Vanaf 1 januari2012 6 45,—per ton. 

3. Graag ontvangen wij een winst en verlies rekening van beide openluchtzwembaden in de gemeente. 
Voor de zwembaden kennen wij geen VenW-rekening zoals dat in het bedrijfsleven gebruikelijk is. 
De administratie van de beide zwembaden is opgenomen onze begroting. In de programmabegroting 
kunt u zien dat het totaal aan lasten van beide zwembaden C 635.400, - (De Meermin 6 354.906, - en 
Aquadintel 6280.492,-) bedraagt en datdaarĉ235.429,-aan inkomsten tegenover staan (De 
Meermin 6 153.334, - en Aquadintel C 82.094, -). 

4. In de begroting wordt gesproken over veilige honken voor de scholieren die naar Bergen op Zoom 
fietsen. Hoe zijn deze honken zichtbaar. Op welke wijze wordt dit naar ouders en scholieren 
gecommuniceerd? 
Veilig Honk is een project van een zelfstandige stichting. Op de meest gangbare routes naar de 
middelbare scholen hebben zij adressen waar kinderen in geval van pech of andere nood kunnen 
stoppen. Deze adressen, meestal boerderijen of woningen zijn aangegeven met een herkenbaar 
bordje met het logo van veilig honk. Ouders en kinderen krijgen bij de start van de middelbare school 
informatie van de mensen van de stichting. Doormiddel van een brief of informatie op de eerste 
ouderavond wordt verteld wat veilig honk is. De diverse scholen in de regio werken enthousiast mee. 
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WİİÊĚÊĚÊĚÊ-

Alle informatie over de routes, de stichting en het doel hiervan kan op de website van de stichting 
worden gevonden, www.sovh.nl 

5. Wat is het actuele beeld in de gemeente Steenbergen op het gebied van huisvesting 
arbeidsmigranten? Om hoeveel personen gaai het. Op welke wijze zijn deze personen gehuisvest. 
Hoeveel arbeidsmigranten zijn inmiddels in de GBA opgenomen? Op welke w\\ze worät gehandhaafd? 
Er wordt vanuit gegaan dat erbinnen de gemeentegrenzen, exclusief het AFC Nieuw Prinsenland, 
ongeveer 1.000 arbeidsmigranten werkzaam zijn. Er moet worden opgemerkt dat het hierbij zowel 
gaat om structurele als tijdelijke arbeidsplaatsen. Er wordt geschat dat er in het piekseizoen ongeveer 
700 arbeidsmigranten worden gehuisvest in Steenbergen. De arbeidsmigranten worden gehuisvest in 
de woonwijken, op het Sunclasspark (ongeveer 250personen), op Stella Maris (ongeveer 100 
personen), op het agrarische bedrijf waar men werkt (ongeveer 60 personen), in pensions (ongeveer 
20 personen) en elders in het buitengebied. Er staan ongeveer 300 arbeidsmigranten ingeschreven in 
het GBA. Het grootste gedeelte van deze arbeidsmigranten verblijft in woningen. Op Stella Maris staan 
ongeveer 80 personen ingeschreven. Op het Sunclasspark staan enkele personen ingeschreven. De 
handhaving gebeurt primair naar aanleiding van klachten. 

6. Bij de uìïleg over de onúerzoeken wordt aangegeven dat de laatste monitoring pas in 2015 plaatsvindt. 
Houdt dit ook in dat er voor deze laatste monitoring verder niets gedaan kan worden aan het 
ontwikkelen van de oostelijke ontsluiting van Dinteloord? 
Er zal pas een duidelijk beeld zijn van eventuele verkeershinder als de resultaten van de monitoring 
in 2015 bekend zijn. Zolang nut en noodzaak niet vaststaan zullen wij niet starten met een 
ontwikkeling van een Oostelijke ontsluiting. 

7. Wat zijn de directe gevolgen voor de gemeente Steenbergen van de ontstane situatie binnen de 
Woningstichting Geertruidenberg? Lopen er momenteel nog ontwikkelingen in samenwerking met 
WSG? 
Dat is momenteel nog niet duidelijk. Het bestuur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft 
besloten Woningstichting Geertruidenberg (WSG) een renteloos voorschot te verstrekken van 6 21 
miljoen. Met de toekenning van dit voorschot ontstaat er financiële ruimte voor uitvoering van een fase 
waarin de focus komt te liggen op het zoeken naar kandidaten die bereid zijn om de activa en passiva 
van WSG over te nemen, waarna de corporatie kan worden opgeheven. Het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting (CFV) neemt de regie in dit overname proces. Uit onderzoek van het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting is gebleken dat een zelfstandig voortbestaan van WSG geen verstandige optie is. 
Ten einde het beheer van ondermeerde sociale woningvoorraad van WSG veilig te stellen, wordt de 
oplossing gezocht in samenwerking met andere corporaties. Hiertoe heeft het CFV verkennende 
gesprekken gevoerd met enkel Brabantse corporaties. Uit deze gesprekken is gebleken dat deze 
corporaties onder voorwaarden bereid zijn een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen 
van WSG. Voorde gemeente Steenbergen is er interesse geuit vanuit Woningstichting Stad/ander om 
het bezit over te nemen. Het bezit betreft de woonzorgappartementen aan de Oost-Havendijk, het 
appartementencomplex Buiten de Veste, het restaurant en de daarboven gelegen appartementen in 
het oude postkantoor aan de Kaaistraat en het nog grotendeels te ontwikkelen plan Couveringepark. 
Couveringepark is dus een ontwikkeling die nog loopt met WSG. 



8. Welke risico's zijn weggevallen uit de risicoreserve waardoor de ratio opeens is gestegen naar 1,88? 
De belangrijkste mutatie betreft de wijziging van het risico "bijdrage aquaduct". Bij de vorige 
risicosimulatie was nog de totale bijdrage van C 5 miljoen als opbrengst uit het AFC meegenomen. 
Inmiddels is de eerste bijdrage van C 2 miljoen al betaald en is al een onttrekking van C 1 miljoen voor 
2013 geraamd uit de risicoreserve. Als risico is nu nog een te ontvangen bijdrage van het AFC van 
C 2 miljoen meegenomen in de risicosimulatie. 

9. Waarom wordt voor het opvangen van liquiditeitsproblemen gebruik gemaakt van vreemd vermogen? 
Is het niet goedkoper het eigen vermogen hiervoor te gebruiken? 
Het eigen vermogen dat op de balans staat is een ander financieel begrip als het vermogen dat op de 
bank staat; met andere woorden onze reserves hebben we niet op de bank staan. 
Het geld dat op de bank staat (het overschot aan liquide middelen) raakt in 2013 op en daarom 
moeten we een geldlening aantrekken om uitgaven in 2013 te betalen. 

10. Blz 95. Is het overschot van 475.000 euro inclusief of exclusief de bestemmingsreserve voor 
werkzaamheden? 
Na de vorming van de bestemmingsreserve hebben we een overschot van ĉ 475.000,-. 

11. Waarom wordt er geld gereserveerd voor het bouwrijp maken van een extra deel op Buiten de Veste 
en wordt er een opbrengst meegenomen in de begroting, terwijl er nog bijna 8.000 m2 bouwrijpe grond 
is waar geen belangstelling voor bestaat? 
De exploitatie is gebaseerd op het gehele plan Buiten de Veste waarin ook voorzieningen zijn 
opgenomen buiten het plan ten behoeve often gevolge van het plan. In de begroting 2013 zijn kosten 
gereserveerd voor de aanleg van de noord-oostelijke ontsluiting en het inrichten van de openbare 
ruimte rondom de Brede School. 
In de begroting is ervan uitgegaan dat de bouwrijpe grond langs de Oosthavendijk in 2013 wordt 
verkocht. 

12. Is het te overwegen om de verkoopprijs van de grond te laten zaken, tot het minimaal bedrag om de 
grond zonder verlies te verkopen. 
Wij pleiten niet voor gronden te verkopen tegen kostprijzen omdat dit in strijd is met het door de raad 
vastgestelde grondbeleid. Dit grondbeleid gaat uit van marktconforme prijzen. Als de marktprijzen 
omlaag gaan, gaat ook de prijs mee omlaag. De prijs automatisch verlagen tot de kostprijs vormt geen 
optie omdat: 

» Er dan sprake kan zijn van ongerechtvaardigde staatssteun; er wordt immers meer waarde 
weggegeven dan er betaald wordt; 

» Dit tot ongewenste verschillen kan leiden tussen bouwlocaties. De kosten bepalen namelijk 
niet de waarde van de grond. Minder aantrekkelijke locaties zouden dan veel duurder kunnen 
worden dan de beste locaties; 

» Dit tot ongewenste concurrentie leidt met het bestaande woningbezit dat te koop staat. Nieuwe 
woningen zouden daardoor onevenredig goedkoper kunnen worden dan bestaande waarvoor 
immers ook een marktconforme, of zelfs hogere grondprijs is betaald. 

13. Is er vooruitlopend op een toekomstig exploitatieverlies op de grond van VV Dinteloord al een deel van 
dit verlies via de risicoreserve opgenomen? Is dit een gebruikelijk handeling of is dit gedaan om de 
rentelast te drukken? 
In de risicoreserve is een post opgenomen voor mogelijke verliezen op bouwgrondexploitaties. 
Wanneer wij een exploitatieverlies verwachten moeten wij op basis van de voorschriften dit verlies 
gelijk afboeken. Dit is voor het bestemmingsplan Oostgroeneweg ook gebeurd bij de jaarrekening 
2011. 
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14. Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van Reinierpolder 1 en 2 door de vertraging van de A4. 

De vertraging in de aanleg van de A4 heeft geen gevolgen voor de ontwikkeling van de 
bedrijfsterreinen Reinierpolder. De planprocedure zal gewoon zo voortvarend mogelijk worden 
voortgezet. De daadwerkelijke aanleg is in het begin nog niet aan de orde. Zodra dat wel het geval is 
en er ook aan de snelweg nog flink gewerkt wordt op deze plaats zal er misschien behoefte bestaan 
aan afstemming zodat wel elkaar niet in de weg zitten, maar in de praktijk zal dit naar onze mening 
probleemloos worden opgelost. 

15. Heeft het college al in beeld wat alle negatieve gevolgen zijn van de vertraging van de A4? 
Ja uitstel reconstructie N257binnen de bebouwde kom, uitstel reconstructie N259. 

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

3 è 
drs. S.C.C.M. Bolten r. J.M.W.H. Leloux 
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