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1 Algemene inleiding

Inleiding
De jaarstukken bestaan uit een algemene inleiding, de programmaverantwoording, de paragrafen en
de jaarrekening. Als laatst is nog de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa-bijlage)
opgenomen.

Er is een overzicht van het huidige bestuur en van de opbouw en personele omvang van de organisatie.
Daarnaast is een overzicht van enkele kerngegevens opgenomen. In de programmaverantwoording wordt
per programma aan de hand van teksten uit de begroting verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid
en op de financiële aspecten van de uitvoering hiervan. Daarna volgen de paragrafen met onder andere
informatie over onze lokale heffingen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, grondbeleid en grote projecten.
De jaarstukken eindigen met de jaarrekening waarin de balans met toelichting en de programmarekening zijn
opgenomen.

De indeling van de programma's wijkt af van die van het voorgaande begrotingsjaar omdat met ingang
van de begroting 2012 gekozen is voor een andere programmaindeling. Daarnaast is de analyse op de
programmarekening in afwijking van vorig begrotingsjaar opgenomen onder de programmaverantwoording.



1 Algemene inleiding

4

Jaarrekeningsaldo
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo na bestemming van € 2.197.200,--. Het saldo van de begroting
is het saldo van de post onvoorzien € 362.054,--. Het rekeningsaldo is € 1.835.146,-- positiever dan de
begroting na wijziging.

Een overzicht van de opvallendste verschillen (afwijkingen > € 50.000,--) luidt als volgt: 

€
Nadelig:
Voorziening dubieuze debiteuren 234.000,--
Voorzieningen gehandicapten/leasekosten rolstoelen/
scootmobielen

135.000,--

369.000,--
Voordelig:
Ruimtelijke ordening/advies inzake structuur- en
bestemmingsplannen

65.000,--

Bouwleges 100.000,--
Leerlingenvervoer 90.000,--
Algemene bestaanskosten WWB 148.000,--
Verkoop grond Ravelijnstraat 152.000,--
Verkoop grond Laurentiusdijk 112.000,--
Batig saldo afsluiting bestemmingsplan D'n Darink 484.000,--
Lagere toevoeging reserve Ruimtelijke Ontwikkeling ivm
lagere opbrengst uit grondverkopen

117.000,--

Voorzieningen gehandicapten/woonvoorzieningen en
woningaanpassingen

88.000,--

Vrijval voorziening Baggerfonds 144.000,--
Corr. diverse ontvangen bijdragen (zie voor een nadere
toelichting resultaatbestemming)

503.000,--

2.003.000,--
Een groot aantal hier niet nader genoemde positieve en
negatieve verschillen lager dan € 50.000,-- (per saldo
voordelig)

201.000,--

Totaal 1.835.000,--

Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar de in de programmaverantwoording
opgenomen toelichtingen.

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het voordelige resultaat ad € 2.197.200,-- als volgt te bestemmen:

1. Algemene reserve
Een bedrag van € 1.492.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

2. Technische correctie Baggerfonds € 143.900,--
Sinds 3 jaar wordt jaarlijks € 50.000,- gedoteerd aan de voorziening Baggerfonds. Tot op heden ontbreekt
het echter aan een onderbouwing van de toekomstig benodigde middelen. Volgens het Besluit Begroting
en Verantwoording mag dit dan ook niet onder de voorzieningen worden opgenomen. Het per 31
december 2012 in de voorziening aanwezige bedrag van € 143.900,-- is in de jaarrekening ten gunste
van het resultaat gecorrigeerd. Om deze middelen toch beschikbaar te houden voor toekomstige kosten
voortkomend uit baggerwerkzaamheden, door met name het Waterschap, wordt voorgesteld hiervoor een
bestemmingsreserve te vormen.

3. Overheveling budgetten € 58.500,--
Regionaal project Mark-Vliet-Dintel € 38.100,--
De oorspronkelijke planning van dit project voorzag in realisatie in 2012. Onder meer door interne problemen
bij één van de projectpartners is hierin vertraging opgelopen. Volledige afronding (incl. eindverantwoording
richting subsidieverlener) van het project is nu voorzien in het najaar 2013. In de begroting 2013 zijn geen
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middelen opgenomen voor de uitvoering van dit project. De in 2012 vrijvallende middelen, per saldo €
38.100,--, zouden hiervoor beschikbaar moeten blijven.

Werkprogramma duurzaamheid 2012 € 20.400,--
Omdat de duurzaamheidsnota pas op 31 mei 2012 is vastgesteld, kon pas laat in het jaar worden begonnen
met de uitvoering hiervan. Het gevolg was dat niet alle in het uitvoeringsprogramma opgenomen zaken
konden worden uitgevoerd. Omdat in de begroting 2013 hiervoor geen middelen zijn opgenomen, wordt
verzocht het niet bestede gedeelte van het budget, ad € 20.400,--, beschikbaar te houden voor verdere
uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2012 in 2013. Samen met de nog niet bestede SLOK-
middelen ad € 40.000,-- is dan een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar voor uitvoering van o.a. de volgende
projecten: Communicatieactiviteiten duurzaamheid, zonnepanelen voor een gemeentelijke accommodatie en
energiebesparing voor middelgrote bedrijven.

4. Bestemmingsreserve € 502.800,--
Tot op heden werden niet bestede door het rijk beschikbare middelen via de balanspost "vooruitontvangen
bedragen" beschikbaar gehouden voor besteding in toekomstige jaren. Informatie van de commissie die
toezicht houdt op de juiste naleving van de verslagleggingsvoorschriften voor gemeenten en provincies
(BBV) geeft aan dat dit echter niet de juiste wijze van verantwoording is. Deze middelen kunnen wel
beschikbaar gehouden worden voor besteding in toekomstige jaren, maar dit zou moeten geschieden
middels vorming van een bestemmingsreserve. In de begroting 2013 en verder wordt er rekening mee
gehouden dat deze middelen voor dat betreffende jaar beschikbaar zijn. Daarom wordt nu geadviseerd
deze, in de jaarrekening 2012 ten gunste van het resultaat gebrachte, middelen, totaal € 502.700,--, toe te
voegen aan een hiervoor te vormen bestemmingsreserve. Hierna worden de betreffende zaken afzonderlijk
toegelicht:

Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin € 197.400,--
De Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin was een uitkering met een specifieke besteding. Per 31
december 2011 niet bestede middelen moeten aan het rijk worden terugbetaald. Als bestedingsdoel mogen
ook structureel in de begroting opgenomen zaken die betrekking hebben op jeugd worden meegenomen.
Hierdoor kan een volledige besteding van de ontvangen middelen worden aangetoond en valt een bedrag
van € 197.400,-- vrij. Een gedeelte van dit bedrag, ad € 60.000,--, is bij raadsbesluit van 31 januari 2013
aangewezen als dekking voor de kosten van de huisvesting van het consultatiebureau in de bibliotheek
te Steenbergen. Daarnaast zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De
invoering van deze transformatie van de jeugdzorg zal naast het nodige werk ook de nodige kosten met zich
mee brengen die nu nog niet te zijn overzien. Of de middels de algemene uitkering beschikbaar gestelde
middelen hiervoor toereikend zullen zijn is niet duidelijk. Voorgesteld wordt de resterende middelen, ad €
137.400,--, hiervoor beschikbaar te houden.

Ambtelijke kosten AFCNP € 123.100,--
Onderdeel van de met de provincie Noord-Brabant gesloten overeenkomst betreffende de ontwikkeling van
het AFCNP was een vergoeding van de ambtelijke kosten. Hiervoor is ruim € 400.000,-- ontvangen, waarvan
per 31 december 2012 nog € 123.100,-- resteerde. Zowel in de begroting 2013 als 2014 wordt er rekening
mee gehouden dat minimaal een gedeelte van de ambtelijke kosten uit dit bedrag kunnen worden gedekt.
Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag hiervoor te bestemmen om te voorkomen dat voor komende jaren
geen dekkingsmiddelen meer beschikbaar zijn.

Combinatiefunctionaris € 63.700,--
Middels de algemene uitkering wordt vanaf 2011 de Decentralisatie-uitkering Impuls Brede Scholen, sport
en cultuur voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen ontvangen. In zijn vergadering van 27 oktober
2011 heeft de gemeenteraad met ingang van 2012 invulling gegeven aan deze functies. Onderdeel van het
raadsbesluit is om de decentralisatie-uitkering 2011 in te zetten voor in de komende jaren te maken kosten
voor kosten van werving en selectie en voor diverse activiteitenkosten van de combinatiefunctionaris. Per 31
december 2012 resteerde hiervan nog € 63.700,--.

Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO € 48.500,--
Bij de septembercirculaire 2011 zijn voor de jaren 2012 en 2013 middelen beschikbaar gesteld om
gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de
functie begeleiding uit de AWBZ. Door de val van het kabinet is de geplande overheveling per 2013 niet
doorgegaan. Volgens het regeerakkoord Rutte II gaan de AWBZ-functies Begeleiding en Persoonlijke
Verzorging per 1 januari 2015 over naar gemeenten. In vervolg op dit uitstel is ook de voorbereiding van
de transitie opgeschoven. De beschikbaar gestelde middelen worden echter in de reeds aangegeven jaren
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beschikbaar gesteld. Van de in 2012 ontvangen middelen is per 31 december 2012 nog € 48.500,-- niet
besteed. Het bedrag is zeker nog nodig voor in 2013 en 2014 te maken transitiekosten.

SLOK middelen € 40.100,--
Over de periode 2009-2011 wordt via de algemene uitkering een decentralisatie-uitkering Regeling
Stimulering Lokale Klimaatïnitiatieven (SLOK) opgenomen. Omdat pas bij de septembercirculaire 2009
bekend was welke bedragen de gemeente Steenbergen hiervoor zou ontvangen is hierop pas in 2010
beleid ontwikkeld. Op dit moment worden deze middelen aangewend voor projecten uit het Werkprogramma
duurzaamheid (zie ook bovenstaande toelichting bij Werkprogramma duurzaamheid 2012). Deze projecten
zijn niet allen in 2012 tot uitvoer gebracht. Om dit in 2013 te kunnen doen dient ook het nog niet bestede
gedeelte van de SLOK-middelen, ad € 40.000,--, beschikbaar blijven.

Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten € 30.000,--
In de decembercirculaire 2012 is een bedrag opgenomen voor compensatie van transitiekosten van de
vorming van de RUD's. In het raadsvoorstel van 28 februari 2013 is onder andere opgenomen dat de
deelnemers in de nieuwe RUD een startkapitaal wordt gevraagd. Voor de gemeente Steenbergen zou dit
gaan om ongeveer een bedrag van € 25.000,-- en wordt de eenmalige bijdrage compensatie transitiekosten
RUD's genoemd als mogelijke dekking. Het is zinvol deze middelen apart ze zetten voor als het verzoek
mocht worden gedaan. Het in de algemene uitkering opgenomen bedrag hiervoor bedraagt € 30.000,--.
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Bestuur en organisatie

Het bestuur
College van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en doet
de voorbereiding en uitvoering van gemeentebesluiten. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf
beslissingen te nemen, zoals het aangaan van contracten. Het college van Steenbergen bestaat naast de
burgemeester uit vier wethouders.

Het college zag er per 31 december 2012 als volgt uit:

Burgemeester Saskia
Bolten

• Algemeen bestuurlijke en
kabinetszaken

• Openbare orde en
veiligheid

• Regionale samenwerking
• Communicatie
• Personeel en organisatie
• Integrale handhaving
• Vergunningverlening

APV
• Evenementen
• Coördinatie van beleid en

besluitvorming

Gemeentesecretaris Ans
Leloux

• Algemeen directeur
ambtelijke organisatie

• secretaris college B&W

Wethouder Cor van Geel
(CDA)

Wethouder Leo Heijmans
(D66)

Wethouder Bert van
Kesteren (Steenbergen
Anders)

Wethouder Mirjam
Termeer (VVD)

• Welzijn
• Agrarische zaken
• Kunst- en cultuurbeleid
• Bouwen en wonen
• Maatschappelijke

ontwikkeling
• Volksgezondheid
• Sport
• Onderwijs
• Kernwethouder Nieuw-

Vossemeer/De Heen
• Projecten

• Beheer openbare ruimte
• Milieu
• Monumenten
• Kernwethouder Welberg
• Projecten

• Ruimtelijke ontwikkeling
• Dienstverlening
• Bestuurlijke ontwikkeling

(participatie)
• Kernwethouder

Steenbergen/Kruisland
• Projecten

• Bedrijfsvoering
• Beheer accommodaties
• Economische zaken
• Kernwethouder

Dinteloord
• Projecten
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De organisatie
De ambtelijke organisatie vormt het werkapparaat van het college en staat onder leiding van de algemeen
directeur, tevens gemeentesecretaris.

Personeelsbezetting (in aantallen formatieplaatsen)

Rekening 2011 Begroting
2012

Rekening 2012

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris 1,00 1,00 1,00
.
Stafafdeling 6,78 6,78 6,34
.
Afd. Maatschappelijke ontwikkeling 22,83 14,15 14,94
.
Afd. Publiekszaken 16,63 17,94 16,82
.
Afd. Eigendom en beheer 17,22 17,14 15,10
.
Afd. Ruimtelijke ontwikkeling 10,98 11,40 11,48
.
Afd. Ondersteuning 24,49 25,59 28,87
.
Afd. Realisatie en beheer 43,91 44,25 42,53
.
Griffier 1,00 1,00 1,00
.
Totaal 144,84 139,25 138,08
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Kerngegevens
2012 2011 2010

Sociale structuur
Aantal inwoners 23.354 23.357 23.275
0 t/m 19 jaar 5.069 5.073 5.195
20 t/m 64 jaar 14.007 14.008 14.032
65 jaar en ouder 4.278 4.276 4.048
.
Aantal
uitkeringsgerechtigden

234 237 204

- WWB/Bz/WIJ 214 220 188
- Ioaw 19 16 14
- Ioaz 1 1 2
.
Aantal WSW'ers 149 167 163
.
Fysieke structuur
Oppervlakte in ha. 15.915 15.878 15.878
-waarvan binnenwater 1.249 1.221 1.221
Aantal kernen 8 8 8
.
Woonruimten 10.488 10.463 10.339
-woningen 10.009 9.984 9.860
-recreatiewoningen 89 89 89
-capaciteit bijzondere
gebouwen

388 388 388

-wooneenheden 2 2 2
.
Lengte van de wegen (km) 356 356 356
-wegen buiten de bebouwde
kom

258 258 258

-wegen binnen de bebouwde
kom

98 98 98

.
Oppervlakte openbaar groen
(ha binnen bebouwde kom)

110 110 110

.
Lengte historisch water
(meters)

6.200 6.200 6.200

.
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P r o g r a m m a

B e s t u u r  e n  v e i l i g h e i d

Portefeuillehouder: Burgemeester S. Bolten

Wat willen we bereiken?
• Verbetering van de burgerparticipatie bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid waarbij we willen

doorgroeien van overheid naar tussenheid
• Een goede communicatie tussen bestuur, ambtelijke organisatie en burgers wat leidt tot een

aantrekkelijk en open politieke omgeving
• Het behoud van een veilige en rustige woon- en werkomgeving en het (subjectieve) gevoel van

veiligheid bevorderen door meer zichtbaar toezicht en handhaving

Bestuurlijke kaders:
• Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
• Reglement van orde voor de vergaderingen van het college
• Commissieverordening
• Organisatieverordening
• Inspraakverordening
• Verordening klachtrecht
• Verordening behandeling bezwaarschriften
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
• Verordening Burgerinitiatief
• Verordening op het referendum
• Verordening rekenkamercommissie
• Financiële verordening
• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
• Controleverordening
• Het Communicatiebeleidsplan gemeente Steenbergen 2009-2012
• Coalitieakkoord / raadsprogramma 2010-2014
• Plan Crisismanagement Steenbergen 2005
• Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2011-2015

Raadsprogramma 2010-2014
Er zullen geen concessies worden gedaan aan de slagvaardigheid en de professionaliteit van medewerkers
en bestuurders. Het ingezette proces van bestuurlijke vernieuwing wordt versterkt voortgezet. De werkgroep
bestuurlijke vernieuwing is het forum waar verbeteringen worden besproken en na akkoord verankerd.

Om de efficiëntie te vergroten en kosten te besparen wordt de digitalisering van de raad verder ter hand
genomen. Coaching en training voor bestuurders wordt serieus opgepakt.

Stand van zaken: De raad werkt inmiddels papierloos. Via www.raadsteenbergen.nl kunnen alle stukken
geraadpleegd worden.

De verwachting is dat in 2013 het nieuwe reglement van orde voor de raad en commissie ingevoerd wordt.
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De burgerparticipatie wordt verbeterd door inwoners actief te betrekken bij het voorbereiden, het vaststellen
en het uitvoeren van beleid. Het gemeentebestuur staat open voor ideeën en initiatieven van burgers,
ondernemers en verenigingen. In dit kader zal de rol van de dorpsraden worden versterkt.

Stand van zaken: De raad werkt aan het invoeren van het BOB (beeldvormend, opiniërend en
besluitvormend) vergaderen. De ingezette pilot zal in 2013 voortgezet worden. Binnen de ambtelijke
organisatie worden binnen de diverse vakgebieden regelmatig burgers en belanghebbenden betrokken
bij het op te stellen beleid en de inrichting van het openbaar gebied. Hiertoe zijn er diverse inloop- en
inspreekavonden georganiseerd naast de wettelijk daartoe aangewezen inspreekmogelijkheden.

Het gebruik van de zogenaamde participatieladder is een telkens terugkomend aandachtspunt voor
de ambtelijke organisatie. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de burger meer
te betrekken bij de besluitvorming. Zo zal het komend jaar o.a. de visie op zorg worden opgesteld in
samenspraak met het maatschappelijk middenveld.

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Bestuur en veiligheid Portefeuillehouder Voortgang

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

Bolten Naar 2013

Aanpassen APV Bolten Naar 2013
Burgerparticipatie Van Kesteren Naar 2013
Kadernota integrale veiligheid 2012-2016 Bolten Gereed
Nieuw vergadersysteem gemeenteraad met bijbehorende
verordeningen

Bolten Gereed

Lid college actief verantwoordelijk maken voor
innovatiebeleid (motie P2012/5)

Termeer Gereed

Zorgdragen voor voldoende aanplakborden voor de
verkiezingen (motie 1 mrt 2012)

Bolten Gereed

Beleidsprioriteiten 2012
Basisregistratie personen
De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wordt momenteel gemoderniseerd. Deze
moderniseringsslag resulteert in de nieuwe wet BRP, Basisregistratie Personen.
De BRP maakt het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens betrouwbaarder, sneller, eenvoudiger
en goedkoper. De komst van de BRP heeft consequenties voor gemeenten. Het betekent onder meer
vervanging van ons huidige burgerzakensysteem (Cipers). Voor aansluiting op de BRP is verweving van
nieuwe Burgerzakenmodules nodig. Elke gemeente zal opnieuw een keuze moeten maken met welke
software leverancier we gaan samenwerken in het gehele aansluitingstraject. Gelet op de kosten van dit
traject dient er een compleet aanbestedingstraject te worden doorlopen. Gelet op de complexiteit van dit
traject biedt het ministerie van Binnenlandse zaken extra ondersteuning aan in de vorm van begeleiding door
KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Het aanbestedingstraject zal naar alle waarschijnlijk
regionaal worden opgepakt, waarin de BERM gemeenten het voortouw zullen nemen. Vanaf 2014 zullen in
ieder geval alle gemeenten en afnemers in een zo kort mogelijke periode te zijn aangesloten op het nieuwe
stelsel. Het ministerie van Binnnelandse Zaken heeft op dit moment als uiterlijke datum voor aansluiting op
de BRP genoemd 1 juli 2016. Wij hebben op verzoek van het ministerie een beoogd aansluitmoment ( 4e
kwartaal 2015) doorgegeven aan het projectbureau BRP.

Uitvoeren informatiebeveiligingsbeleid
Uit het integrale informatiebeveiligingsbeleid, de risico-inventarisatie t.b.v. de GBA-audit en de
aanbevelingen uit de externe audit voor de afgifte van reisdocumenten is gebleken dat er o.a. stappen gezet
moesten worden op het terrein van het voorkomen en omgaan met agressie. In aansluiting op de in 2011
gestarte agressietrainingen is in kaart gebracht welke aanpassingen er bouwkundig en organisatorisch voor
de alarmopvolging nodig zijn. De daadwerkelijke uitvoering hiervan loopt door in 2013.
De eerst voor 2012 vanuit de rijksoverheid verplicht voorgeschreven DigiD ICT assessment is
doorgeschoven naar 2013. Het is de bedoeling dat naast onze twee DigiD aansluitingen de veiligheid van de
hele keten wordt getest en dat de noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd. Voor onze gemeente
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gaat het om het E-loket (waarmee diverse formulieren ter beschikking van de burgers worden gesteld) en het
GT-loket dat toegang verschaft tot de taxatiegegevens (WOZ-waarde).

Basisregistratie Grootschalige Topografie
Begin 2012 is, volgens planning,  de projectgroep BGT opgericht en is een start gemaakt met het opbouwen
van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Door goedkeuring in maart van het BGT-voorstel
door de raad, is het krediet van € 250.000,- beschikbaar gekomen. Voor de BGT is begonnen met het
actueel maken van de gegevens in Beheer Openbare Ruimte (groen, wegen en riool), omdat deze
data onderdeel is van de BGT. Daarnaast is de Gis-omgeving geüpgrade, zodat het BGT data kan
ontsluiten. Tevens is er een quickscan uitgevoerd om te achterhalen wat er nog gedaan moet worden, om
de beschikbare data om te zetten naar BGT. Ook de opdrachten voor de implementatie van de nieuwe BGT
applicatie en het upgraden van de software voor het beheerpakket van de openbare ruimte, zijn verstrekt.
Begin 2013 zal hier een start mee worden gemaakt.

Burgerparticipatie
In 2012 is een notitie over Burgerparticipatie aangeboden aan de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.

Agenda van Steenbergen en Promotie Steenbergen
Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van toekomstige ontwikkelingen. Afhankelijk van de
keuzes die naar aanleiding hiervan worden gemaakt, kan de agenda van Steenbergen verder worden
uitgewerkt in 2013.

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
Er is een nieuw Regionaal Crisisplan in werking getreden per 1 december 2012.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
raad en ondersteuning 670.858 0 670.858 0 692.302 0
college van b&w en ondersteuning 1.885.437 0 1.885.738 0 1.644.848 0
regionale samenwerking 157.103 0 118.872 0 135.044 0
brandweer en ghor 1.272.262 0 1.265.762 0 1.257.941 0
openbare orde en veiligheid 284.518 0 292.018 0 294.923 -90
mut.res.progr.bestuur en veiligheid 0 -108.100 0 -108.100 0 -86.100
Totaal 4.270.178 -108.100 4.233.248 -108.100 4.025.056 -86.190
Nadelig saldo 4.162.078 4.125.148 3.938.866

Het werkelijk resultaat op het programma "Bestuur en veiligheid" ten opzichte van het begrote resultaat (na
wijziging) bedraagt
€ 186.282,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

College van B&W en ondersteuning € 241.000 voordelig
Bestuursondersteuning € 146.000 voordelig
Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat minder uren van de diverse afdelingen zijn doorbelast.
De doorbelasting vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling bedraagt 652 uur (= € 49.000,--)
minder dan begroot. In de begroting worden op deze post mede de uren geraamd voor diverse, vaak in
opdracht van burgemeester en wethouders uit te voeren, projecten die vooraf niet zijn te voorzien. Werkelijk
bestede maar niet voorziene uren worden echter op het betreffende product verantwoord. Bij de producten
ontstaan hierdoor tegengestelde verschillen.
De doorbelasting vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling was ten opzichte van de raming 852 uur (=
€ 72.000,--) lager. Voor deze afdeling geldt hetzelfde als is vermeld bij de toelichting bij Maatschappelijke
Ontwikkeling.
De doorbelasting vanuit de Staf is € 25.000,-- lager uitgekomen dan waar in de begroting rekening mee
was gehouden. De staf bestaat uit diverse afzonderlijke onderdelen (Bestuurszaken/Concerncontrol). Door
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langdurige ziekte (16 weken) van een beleidsmedewerker van de staf zijn er in totaal minder uren besteed
aan deze post.

Opstellen productramingen en -realisatie € 67.000 voordelig
Hierbij valt met name de lagere doorbelasting van werkvoorbereiding op van 561 uur (= € 44.000,--) ten
opzichte van de begroting. Gezien de toerekening in 2011 van 78 uur kan gesteld worden dat de raming voor
dit product, in relatie tot de werkelijkheid, veel te hoog is. Voor 2013 is de raming dan ook aangepast en naar
beneden bijgesteld.

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Rekenkamercommissie € 5.000- € 5.000- 0
Het budget voor de rekenkamercommissie is met € 5.000,- verlaagd. In 2012 bedroeg het budget € 18.043. De
werkelijke uitgaven 2012 zijn iets lager uitgekomen dan de begrote uitgaven.
Vergoeding raadsfractie € 4.000- € 2.500- 0
De vergoeding voor de raadsfracties op basis van de verordening wordt vanaf 2011 niet meer uitbetaald. In de
begroting 2010 was nog een vergoeding opgenomen van € 2.500,-. De maximaal mogelijke bezuiniging is dus behaald.
Verslaglegging raad en commissies € 4.000- € 4.620- 0
Het videoverslag is per 1-1-2011 opgezegd. De totale kosten zijn teruggebracht van € 14.000,- naar € 9.380,-
Bezwaarschriftencommissie 0 0 € 4.750-
Bij de behandeling van de perspectiefnota 2011-2015 is besloten om deze bezuiniging te schrappen.
Representatie € 7.000- € 7.000- 0
Het budget voor een aantal activiteiten is versoberd en op deze wijze is de bezuiniging gerealiseerd. De werkelijke
uitgaven voor representatie voor 2012 zijn binnen het begrote budget gebleven.
Brandweer € 23.300- € 23.300- € 136.700-
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is verlaagd.

Investeringen
In 2012 zijn er geen investeringen geweest.
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P r o g r a m m a

D i e n s t v e r l e n i n g

Portefeuillehouder: Burgemeester S. Bolten / Wethouder B. van Kesteren

Wat willen we bereiken?
• Het op adequate en klantgerichte wijze verstrekken van producten en diensten via de diverse

toegangskanalen ( post, email, website, telefoon, balie) van de burger naar de gemeente toe (commissie
Jorritsma).

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Dienstverlening Portefeuillehouder Voortgang

Evaluatie communicatiebeleid Bolten Naar 2013
Wijziging huisstijl Bolten Naar 2013
Terugdraaien besparing verandering indeling stembureaus
(motie 29 mrt.2012)

Bolten Gereed

Zorgdragen voor voldoende aanplakborden voor de
verkiezingen (motie 1 mrt. 2012

Bolten Gereed

Lobby VNG + Ned.gemeenteraden herinvoering
elektronisch stemmen (motie sept.2012)

Bolten Gereed

Evaluatie evenementenbeleid (motie jan. 2012) Bolten Gereed
Aandringen op kinderpardon volgens
"wortelingswet" (motie 26 april 2012)

Van Geel Gereed

Speerpunten van beleid
Dienstverlening
Gelet op de inmiddels verstreken periode van de visie op dienstverlening was het noodzakelijk om
te bezien of deze geactualiseerd moest worden. Het afgelopen jaar is er dan ook gewerkt aan  een
geactualiseerde visie op dienstverlening.  In het begin van dit jaar is een trainee  begonnen met een
inventarisatie van de op dat moment actuele situatie. In het 2e kwartaal is er een workshop georganiseerd
om de positie van Steenbergen te bepalen ten aanzien van het antwoord@ concept. De hieruit verkregen
informatie is meegenomen bij het schrijven van een geactualiseerde visie op dienstverlening. Ook zijn
hierbij meegenomen de uitkomsten van de Benchmarking Publiekszaken 2011 en 2012 en zijn diverse
ontwikkelingen van regionale samenwerking op diverse gebieden meegenomen. Dit alles heeft geresulteerd
in een nieuwe geactualiseerde visie.

Het klantcontactcentrum
Tot op heden is er geen aanleiding geweest om  in 2012  de organisatie verder te kantelen en producten
over te hevelen naar het KCC. Er is besloten geen pilot te draaien met een extra avondopenstelling
gedurende de zomermaanden omdat deze pilot niet budgettair neutraal kan worden ingevoerd zonder
afbreuk te doen aan onze huidige kwaliteit van dienstverlening.
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De digitale dienstverlening
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de vervanging van de website. Wij hebben gekozen
om de nieuwe website af te nemen van “Gemeenteoplossingen” De leverancier die al eerder ons
raadsinformatiesysteem heeft geleverd. Eind december hebben we in een testomgeving proef gedraaid
en in januari 2013 zijn we on air gegaan. Door de drukke werkzaamheden die hiermede gepaard ging zijn
andere voorgenomen acties op deze vorm van dienstverlening achter gebleven. De realisatie van het PIP
(persoonlijke internet pagina) is mede afhankelijk van het nog in te voeren zaaksysteem. Een visiedocument
hieromtrent is in voorbereiding. De realisatie van het PIP is hierdoor doorgeschoven naar 2013.

Benchmarking dienstverlening
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan 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 is  er een link aan onze digitale producten gekoppeld waardoor er het gehele jaar
een tevredenheidsmeting plaats kan vinden. Helaas werkt deze koppeling niet voor  alle digitale producten.
Tot op heden is dit een technisch probleem dat nog niet is opgelost.

Ondanks dat de scores van onze klanten voor onze dienstverlening niet veel afwijken van voorgaande
jaren zijn we in de uiteindelijke ranking lager geëindigd. Dit heeft er onder meer te maken dat  andere
gemeenten een inhaalslag hebben gemaakt. Uit het overzicht kan worden opgemaakt dat met name onze
bereikbaarheid (uren vrij inloop/afspraak/openingsuren telefonie) minder is dan bij andere gemeenten.
Opgemerkt moet worden dat het afhalen van documenten gedurende de gehele werkdag niet tot de
openingsuren worden gerekend. Onze gastvrijheid (hostmanship) aan de balie wordt nog steeds  hoog
gewaardeerd (8,6).

Het doel van de deelname aan de Benchmarking Dienstverlening is om kennis op het gebied van
kwaliteitsverbetering en efficiënt werken in de gemeentelijke dienstverlening te verwerven en te delen.
Hierdoor kunnen verbeteringen in de dienstverlening sneller en effectiever worden waargemaakt: meten,
vergelijken en verbeteren!

Beleidsprioriteiten 2012
Dienstverlening/werkgroep KCC
In de notitie “Inrichting dienstverlening gemeente Steenbergen 2008 – 2011” en in het “Informatiebeleidsplan
2008 – 2012” is de routekaart geschetst  voor de inrichting van een Klantcontactcentrum (KCC) om een
eigentijdse dienstverlening te realiseren over de diverse dienstverleningskanalen aan balie, telefoon, post,
email en digitaal via de website. Voor de uitwerking zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen.

De werkgroep KCC zou in 2012 het volgende voor zijn rekening nemen:
1) Bezien welke producten en diensten overgedragen kunnen worden naar het KCC en ontwikkelingen
volgen voor regionale samenwerking dan wel initiatieven hiervoor nemen. Dit is een continue proces en geldt
voor heel 2012.
2) Zorgdragen dat alle kanalen (website, e-mail, post, telefoon, balie) voor beide ingangen het “zachte” loket
(vraagwijzer/cjg/sociale zaken) en het “harde” loket uniform toegepast kunnen worden voor in ieder geval de
gemeentelijke taken. De realisatie van het "zachte"loket zal eind juli 2012 gereed zijn.
3) Borging van de kwaliteit van de dienstverlening: door het 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. Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012.

In 2012 zijn geen producten en diensten overgedragen aan het KCC. Ontwikkelingen in de regio worden
nauwlettend in de gaten gehouden maar hebben vooralsnog geen aanleiding gegeven tot nadere acties.
De afstemming tussen het harde en zachte loket voor de gemeentelijke taken is gerealiseerd. Ook het
afgelopen jaar zijn er kennismiddagen geweest en worden de baliemedewerkers intern opgeleid tot allround
baliemedewerkers. Daarnaast hebben een groot aantal medewerkers in samenwerking met de gemeente
Tholen externe opleidingen gevolgd.

Werkgroep kwaliteit (dienstverleningsconcept)
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de dienstverlening door het
beoordelen en sturen van monitoringsinstrumenten, zoals de benchmark publiekszaken. Voor 2012 zijn de
volgende acties gepland:

• Het doorvoeren van verbeteringen is gepland in het laatste kwartaal van 2012.
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• 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). Gelet op de implementatie van een nieuwe website wordt verwacht dat dit in het
laatste kwartaal van 2012 gereed zal zijn.

• Onderzoek doen naar mogelijke uitbreiding/verschuiving van openingstijden in de voorjaars- dan wel
zomerperiode (bijv. middels een extra avondopenstelling of zaterdagmorgenopenstelling). Dit onderzoek
zal gelet op de beoogde periode rond het voorjaar klaar zijn.

• 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. Voor de deelname aan de Benchmark dienen de gegevens voor 1 maart uiterlijk gereed
te zijn. Voor de managementsrapportages is dit afhankelijk van de door het MT te maken planning.

Een van de belangrijkste verbeteringen uit de benchmarking is de registratie van relevante informatie
over alle kanalen. Dit is nog niet gelukt omdat deze gepaard gaan met organisatorische en financiële
consequenties. Er is besloten geen pilot te draaien met een extra avondopenstelling gedurende de
zomermaanden omdat deze pilot niet budgettair neutraal kan worden ingevoerd zonder afbreuk te doen aan
onze huidige kwaliteit van dienstverlening. Het afgelopen jaar zijn er geen servicenormen op procesniveau
toegevoegd aan het kwaliteitshandvest. De processen zullen eerst LEAN moeten worden ingericht alvorens
servicenormen op te kunnen stellen.

Werkgroep website (dienstverleningsconcept)/Vervanging website
Voor 2012 e.v. staan in het kader van de gemeentelijke website en digitale dienstverlening diverse acties
gepland met als doel:
• Ervoor zorgdragen dat de nieuwe website de klant actuele informatie biedt over gemeentelijke

producten en gemeentelijk beleid; Gelet op de implementatie van de nieuwe website wordt dit eind 2012
opgeleverd.

• Een website waarbij de klant zoveel mogelijk producten kan aanvragen: via DigiD, internetkassa,
elektronische formulieren; Met de nieuwe website willen we in ieder geval de digitale aanvraag met 10
producten uitbreiden. Gereed eind 2012.

• Een website waarin een ondernemersloket; een omgevingsloket, een waterloket en een verenigingsloket
is geïntegreerd; De nieuwe website zal al deze onderdelen digitaal moeten ontsluiten aan het einde van
2012.

• Het blijven voldoen aan de webrichtlijnen; Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012.
• Het blijven voldoen aan de burgerservicecode; Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012.
• Zorg dragen dat de sociale media gemeengoed wordt; Aan het einde van 2012 zal er op grote schaal

gewerkt worden met sociale media.

Doordat de leverancier van onze website overging naar een nieuwe versie en deze overgang gepaard
zou gaan met hoge kosten is besloten over te stappen naar een nieuwe website die voldoet aan alle
webrichtlijnen (laatste versie http://versie2.webrichtlijnen.nl). De nieuwe website was eind 2012 in een
testomgeving operationeel. In 2013 zijn we met de website live gegaan. De digitale producten zijn niet
uitgebreid omdat hiervoor nog geen nieuwe producten geschikt waren. Alle loketten zijn op de website te
vinden en te benaderen.

Het invoeren van sociale media binnen de gemeente is naar nu blijkt iets omslachtiger dan het lijkt.
Aan de ene kant is het bijzonder eenvoudig om sociale media kanalen op te zetten maar daarna moet
er ook iets mee gebeuren. Er is voor gekozen om een koppeling te leggen met de evaluatie van het
communicatiebeleid. Hieruit volgt een nieuw beleid waarin de sociale media een onderdeel zullen vormen.
In het beleid zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt en een plan worden opgesteld. Hiermede
wordt een goede en noodzakelijke voorbereiding op de inzet van sociale media bereikt. Doelstellingen
worden verhelderd en er wordt duidelijk gemaakt hoe deze in de organisatie wordt weg gezet.

Evaluatie evenementenbeleid
Het in 2011 vastgesteld evenementenbeleid is in 2012 geëvalueerd.

Aanpassing APV
In verband met de voorbereiding van nader uitvoeringsbeleid rond de nieuwe drank- en horecawet
(paracommercie en handhaving daarvan) schuift dit punt door naar juni 2013.

Evaluatie communicatiebeleid
Het nieuwe beleidsvoorstel wordt in het najaar van 2013 verwacht.
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Wijziging huisstijl
In 2012 is een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Gevraagd is om met een door de gemeenschap breed
gedragen voorstel te komen en te bespreken. De burgemeester heeft dit opgepakt in haar werkbezoeken
met de verschillende kernen. Gebleken is dat er draagvlak is voor de "meerminnen" op formele documenten
zoals oorkondes en zwemabonnementen. Ook is er draagvlak voor de nieuwe huisstijl omdat deze een
zakelijke uitstraling heeft. Gelet hierop en mede gelet op het economische tijdperk waarin we verkeren is er
geen nieuw voorstel tot het wijzigen van de nieuwe huisstijl gemaakt.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
burgerzaken 649.953 -391.216 675.549 -397.041 734.278 -352.697
dienstverlening 245.646 0 253.606 0 238.544 0
vergunningen 888.853 -747.856 733.853 -533.256 706.674 -641.100
mut.res.programma dienstverlening 0 -4.000 0 -22.200 0 0
Totaal 1.784.452 -1.143.072 1.663.008 -952.497 1.679.496 -993.797
Nadelig saldo 641.380 710.511 685.699

Het werkelijk resultaat op het programma "dienstverlening" ten opzichte van het begrote resultaat (na
wijziging) bedraagt € 24.812,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting op de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Burgerzaken € 103.000 nadelig
Overige werkzaamheden burgerzaken € 84.000 nadelig
Deze post kan in relatie gezien worden met de doorbelasting vanuit publiekszaken naar reisbescheiden.
Doordat er minder reisbescheiden zijn aangevraagd, en hiervoor dus minder baliewerkzaamheden zijn
verricht, heeft een verschuiving plaatsgevonden van reisbescheiden naar overige werkzaamheden
burgerzaken.
Daarnaast vond er in het verleden om de drie jaar door een extern bureau een audit plaats hetgeen extra
uren met zich meebracht. Nu dienen we jaarlijks zelf voor een audit van de GBA zorg te dragen waardoor
meer uren zijn gemaakt dan geraamd.

Vergunningen € 135.000 voordelig
Wabo bouwvergunningen € 61.000 voordelig
Dit voordeel is grotendeels veroorzaakt doordat minder uren van de diverse afdelingen zijn doorbelast. Deze
post moet in relatie gezien worden met Bouw- en woningtoezicht en overige posten welke betrekking hebben
op vergunningen van de Wabo. Waar op de post Bouw -en woningtoezicht sprake is van een overschrijding
van ruim 1.100 uur, zijn er op de Wabo bouwvergunningen bijna 1.100 uur (= € 76.000,--) minder besteed
dan geraamd. In de urenverantwoording vanuit afdeling publiekszaken heeft er onderling een verschuiving
plaatsgevonden tussen deze posten.
Vanuit de afdeling ondersteuning zijn er ruim 400 uur meer doorbelast aan de Wabo bouwvergunningen
dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het
feit dat de applicatiebeheerder extra tijd heeft besteed aan het opstellen van de applicatie voor de
omgevingsvergunning. Deze uren zijn meteen functioneel geboekt en hierdoor is dus tijd verschoven van
applicatiebeheer naar de Wabo.

Bouwleges € 100.000 voordelig
Het overschot aan leges komt doordat er inkomsten zijn verkregen vanuit de in 2011 verleende
vergunningen op het AFC terrein. De in 2012 opgelegde leges zijn hoger dan was geraamd in verband met
het feit dat de door ons berekende bouwkosten hoger zijn dan de opgegeven bouwkosten.
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Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Verkiezingen € 3.000- 0 0
Bij de evaluatie van de verkiezingen van provinciale staten is besloten om geen stembureau te sluiten en met 4
stembureauleden te blijven werken.
Voorlichting € 14.000- € 14.000- 0
In 2011 is het contract voor de infopagina opgezegd. Voor enkele besluiten wordt nog wel een advertentie geplaatst in
een huis aan huisblad. Daarmee is de taakstellende bezuiniging van € 15.000 nagenoeg gehaald.
Leges omgevingsvergunning € 20.000- € 20.000- 0
De leges van de omgevingsvergunning worden kostendekkend berekend en hierin worden ook de kosten voor de
WABO-manager meegenomen.
Leges openbare orde en veiligheid € 11.000- € 12.400- 0
De leges zijn meer kostendekkend gemaakt waardoor de gestelde bezuiniging wordt gerealiseerd.

Investeringen
Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2012 Restant krediet
Implementatie
omgevingsvergunning 50.000 44.284 5.716
Toelichting:
De gemeente is in 2012 naar digitaal toezicht wabo overgegaan. Dit krediet is ultimo 2012 afgesloten.
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P r o g r a m m a

S p o r t  e n  c u l t u u r

Portefeuillehouder: Wethouder C. van Geel / Wethouder M. Termeer

Wat willen we bereiken?
• Versterken sociale samenhang en in stand houden van voorzieningen
• Stimuleren van sport en bewegen in brede zin
• Een meer verzelfstandigd beheer van gemeenschapshuizen en binnensportaccommodaties
• Efficiëntere exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties
• Passende en toegankelijke bibliotheekvoorzieningen
• Stimuleren van muziekbeoefening
• Bevorderen van lokale kunst- en cultuuruitingen en cultuureducatie

Bestaande kaders:
• Kunst en cultuurbeleid 2008-2011
• Sportbeleidsplan 2010-2014

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• Bibliotheekbeleid
• Herziening van het kunst en cultuurbeleid
• Beleid verzelfstandiging gemeenschapshuizen
• Verbeterd beheer gemeenschapshuis en sporthal 't Cromwiel
• Privatisering Tennisparken
• Beleid verhuur buitensportaccommodaties
• Haalbaarheid beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten

Raadsprogramma 2010-2014
Er zal onderzoek worden gedaan naar de optimalisering van de exploitatie van de dorpshuizen en
sportaccommodaties.

Stand van zaken: Het onderzoek naar de optimalisering van de exploitatie van de dorpshuizen en
sportaccommodaties is in 2011 opgestart. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2012 met de
gemeenteraad gedeeld. In februari 2013 is dit voorstel in de gemeenteraad vastgesteld.

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Sport en cultuur Portefeuillehouder Voortgang

Verzelfstandiging gemeenschapshuizen (motie P2012/11) Termeer Naar 2013
Verzelfstandiging sporthal de Buitelstee/gymzaal Merijntje Termeer Naar 2013
Beleidsnota bibliotheek Van Geel Gereed
Nota subsidiebeleid 2012-2015: beeldvormende
vergadering

Van Geel Gereed

Nota subsidiebeleid 2012-2015: vaststelling Van Geel Gereed
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Programma Sport en cultuur Portefeuillehouder Voortgang

Privatisering tennisparken Termeer Naar 2013
Verzelfstandiging sportparken (motie P2012/12) Termeer Naar 2013
Beleidsnotitie verlagen exploitatietekort
buitensportaccommodaties

Termeer Naar 2013

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

Termeer Naar 2013

Beleidsprioriteiten 2012
Combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur
De financiering van de combinatiefuncties is 100% voor het eerste jaar, daarna is cofinanciering vereist van
60%. Hiervan mag 20% van derden afkomstig zijn, de overige 40% betaalt de gemeente. Naar aanleiding
van het haalbaarheidsonderzoek in 2011 zijn er in 2012 combinatiefunctionarissen aangesteld. Het gaat
dan om 3,3 fte combinatiefunctionarissen die in Steenbergen actie zijn gestart op de terreinen sport en
cultuur. De functionaris voor cultuur is georganiseerd via de marktplaats cultuur. De functionarissen sport
zijn in dienst bij Sportservice Noord-Brabant en voor het voorgezet onderwijs bij 't Ravelijn. 2012 was een
aanloopjaar waarin aan de hand van een nulmeting het beweeggedrag van de jeugd en de wensen in beeld
zijn gebracht. Aan de hand van deze gegevens wordt bij de organisatie van beweegactiviteiten gericht
ingezet op de vraag en kan aangesloten worden bij de beweegbehoefte van de jeugd. Daarnaast zijn er
in 2012 al diverse beweegactiviteiten buiten schooltijd georganiseerd in de kernen. Gedacht moet dan
worden aan de straatspeeldag, tennistoernooien, sportclinics e.d. Ook tijdens schooltijd ondersteunen de
combinatiefunctionarissen de lessen lichamelijke opvoeding en bieden hierin aantrekkelijke sportvormen
aan. De samenwerking met de scholen verloopt naar volle tevredenheid en de deelname van jeugd aan de
sportactiviteiten mag goed genoemd worden.

Bewegingshappening 2012

Verzelfstandiging gemeenschapshuizen en sporthallen
De huidige beheerconstructie van de gemeenschapshuizen en sporthallen verdient aanpassing. Dit als
gevolg van de ontstane beheersituatie bij gemeenschapshuis 't Cromwiel en de bezuinigingstaakstelling
voor gemeenschapshuizen en sporthallen. Vanuit het bezuinigingstraject van de gemeenschapshuizen
is uit onderzoek gebleken, dat de beheersconstructie bij deze voorzieningen erg doelmatig is en feitelijk
niet op een betere wijze georganiseerd kan worden. De kracht ligt in het feit dat lokale vrijwilligers zich erg
verbonden voelen met de voorziening. Vooralsnog heeft het niet de voorkeur om hier verandering in aan te
brengen.

Onderzoek vorming beheerstichting voor sport en welzijnsactiviteiten
De gemeente is verantwoordelijk voor het aansturen van een grote diversiteit van sport- en
welzijnsactiviteiten. Hiervoor stelt de gemeente de nodige faciliteiten beschikbaar. Streven is om vraag en
aanbod van alle activiteiten en de beschikbaarheid van accommodaties en begeleiding zo optimaal mogelijk
op elkaar af te stemmen. In 2012 is gekeken of er nauwere samenwerkingsmogelijkheden waren tussen de
verschillende gemeenschapshuizen, dit bleek maar in beperkte mate mogelijk. In 2013 zal verder gezocht
worden welke mogelijkheden er zijn voor het op afstand brengen van sport-/welzijnsaccommodaties met
koppeling naar Sportplatform, combinatiefuncties en projecten sociale zaken. Het één en ander zal ook
nader bekeken worden in relatie tot de keuzes welke nog gemaakt moeten gaan worden m.b.t. verdere
bezuinigingen.
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Verzelfstandigen sporthal De Buitelstee / gymzaal Merijntje
In het coalitieakkoord is voor de sporthallen een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 150.000,-- in
2014.  Voor sporthal De Buitelstee zal evenals voor sporthal ’t Cromwiel de mogelijkheden van een meer
verzelfstandigd beheer onderzocht worden. De planning was dat in de raad van december een voorstel zou
worden gedaan waarin duidelijkheid werd gegeven m.b.t. de haalbaarheid van een meer verzelfstandigd
beheer. Dit was echter niet haalbaar.
Afgelopen jaar is een juridisch traject doorlopen waardoor pas recent duidelijkheid werd verkregen
in de exacte gebruiksmogelijkheden van sporthal “De Buitelstee”. Rekening houdend met deze
gebruiksmogelijkheden (bestemmingsplanvoorwaarden) kan nu een voorstel verder uitgewerkt worden.
Derhalve is aanbieding van een nota aan uw raad in december niet meer haalbaar en zal dit in juni 2013
plaats vinden.

Verbeterd beheer ’t Cromwiel
Door overname van het beheer van 't Cromwiel door de gemeente kan geconcludeerd worden dat er al
gesproken kan worden van een verbeterd beheer. Bedrijfsmatig vindt er een doelmatiger afstemming
plaats van personele inzet en activiteiten in sporthal en ontmoetingscentrum. Vanaf juli 2012 is het beheer
in gemeentelijke handen. Dit half jaar is belangrijk geweest om, vooruitlopend op planvorming voor een
toekomstig beheer, meer inzicht te krijgen in de diverse exploitatieaspecten van deze voorziening. Op deze
manier is het mogelijk met meer kennis te komen tot een voorstel voor het toekomstig beheer van deze
voorziening.

Multifunctionele accommodatie Kruisland
De raad heeft op 16 december 2010 besloten om een nieuw MFA te ontwikkelen op de locatie van de
huidige Siemburg. De planvorming hiervoor is voortvarend opgepakt. In 2011 is samen met de betrokken
partijen het definitief ontwerp vastgesteld. In 2012 is gestart met de bouw van deze voorziening. Om de
lessen lichamelijke opvoeding in de bestaande sportzaal doorgang te laten vinden wordt er gefaseerd
gebouwd. Dit houdt in dat eerst de nieuwe sportevenementenzaal en het Zorgpunt worden gebouwd. Eind
2012 was de bouw wind- en waterdicht en mag geconcludeerd worden dat de realisatie van het MFA goed
op schema ligt.

Kunst en cultuurbeleid
In 2012 stond het herzien van het kunst en cultuurbeleid op de agenda. Dit jaar bleek juist een jaar te
worden van de uitvoering van het kunst en cultuurbeleid. Doordat het kunst en cultuurplatform eind 2011
het initiatief heeft genomen voor het organiseren van een Uitmarkt in Steenbergen is gekozen om hier tijd
in te investeren. Het realiseren van een groter kunst en cultuurevenement in Steenbergen is een van de
speerpunten geweest van het huidige kunst en cultuurbeleid. Met de organisatie van de Uitmarkt is aan dit
speerpunt voldaan. Vooraf hebben we onderschat hoeveel werk de organisatie met zich mee zou brengen,
hierdoor is alle beschikbare tijd voor kunst en cultuurbeleid in de organisatie van de Uitmarkt gaan zitten. De
eerst Uitmarkt in Steenbergen is met veel enthousiasme ontvangen. Het doel om inzichtelijk te maken dat
de gemeente Steenbergen meer kunst en cultuur kent dan men vaak denkt, is volgens het Platform kunst en
cultuur gehaald. Het platform kijkt tevreden terug op de organisatie, de verbeterpunten worden meegenomen
bij de organisatie van de volgende Uitmarkt in 2014. In 2013 staat het herijken/ vernieuwen van het kunst en
cultuurbeleid opnieuw op de agenda.

Bibliotheekbeleid
In 2012 is samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht een nieuw bibliotheekbeleid
opgesteld. Er was tot op heden geen bibliotheekbeleid en al helemaal geen gezamenlijke richt bepaald. Door
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het opstellen van een gezamenlijk bibliotheekbeleid willen we de bibliotheek een eenduidige richting geven.
Dit beleid is vooral gericht op de basis die we willen van de bibliotheek. De bibliotheek moet weer meer een
instituut worden dat lezen stimuleert, juist in deze digitale en snelle maatschappij. In februari 2013 is het
nieuwe beleid door uw raad vastgesteld.

Nota subsidiebeleid 2012-2015
Het nieuwe subsidiebeleid is in december ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe beleid dat met ingang van 1 januari 2013 voor nieuwe
aanvragen geldt en voor de bestaande subsidierelaties met ingang van 1 januari 2014. In het eerste kwartaal
2013 vinden nog themabijeenkomsten plaats met de verenigingen om met hen activiteiten te benoemen en
hen mee te nemen in de nieuwe manier van aanvragen.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
sportparken 780.197 -102.797 822.617 -91.397 837.133 -91.087
zwembaden 674.175 -258.714 661.485 -258.714 651.474 -238.379
binnensportaccommodaties 564.400 -134.732 503.099 -117.025 459.085 -116.681
kunst en cultuur 156.575 0 166.575 -10.000 183.103 -10.000
openbaar bibliotheekwerk 475.510 -86.423 475.510 -86.423 487.142 -88.479
muziekonderwijs 127.516 0 127.516 0 109.338 0
sociaal maatschappelijke
accommodaties

647.535 -200.359 703.671 -228.202 788.195 -239.974

mut.res.programma sport 0 -194.000 0 -194.000 0 -197.374
Totaal 3.425.908 -977.025 3.460.473 -985.761 3.515.470 -981.975
Nadelig saldo 2.448.883 2.474.712 2.533.495

Het werkelijk resultaat  op het programma "sport en cultuur" ten opzichte van het begrote resultaat (na
wijziging) bedraagt € 58.783,-- nadelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Sociaal maatschappelijke accommodaties € 73.000 nadelig
Het nadelig resultaat is voornamelijk een cumulatie van kleinere verschillen verspreid over de diverse
accommodaties. Het grootste verschil betreft het Multifunctioneel Accommodatiecentrum Kruisland (MFA)
waar de kosten € 32.500,-- hoger geweest zijn dan was geraamd. Het hier ontstane verschil betreft ook
nog voor het grootste deel, ad € 25.500,--, een hogere doorbelasting van de afdeling Eigendom & Beheer.
Bij de begroting 2012 zijn de geraamde uren (500 uur) toegerekend aan het krediet. In 2012 is mede ten
behoeve van subsidieverkrijging voor dit project een afzonderlijke product aangemaakt. De werkelijk bestede
uren zijn daarom hierop verantwoord. Ten opzichte van de geraamde uren zijn er 179 uur minder besteed.
Dit wordt veroorzaakt doordat het MFA gefaseerd moet worden gebouwd en daardoor vertraging heeft
opgelopen. Hierdoor zal het MFA pas op 1 september 2013 gereed zijn in plaats van op 1 april 2013. De
eerste sloopwerkzaamheden zijn begonnen op 4 juni 2012 en inmiddels is er ook al begonnen met de
nieuwbouw.

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Privatiseren tennisparken 0 0 € 15.000-
Hogere netto opbrengst sportparken € 15.000- 0 € 55.000-
Het overleg met de sportverenigingen is nog niet afgerond, waardoor de bezuiniging niet gerealiseerd kon worden in
2012.
Exploitatie zwembaden € 65.000- € 65.000- 0
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Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Door een verhoging van de tarieven op abonnementen en dagkaarten is een hogere extra opbrengst gerealiseerd
dan vanuit de bezuinigingen als doelstelling was bepaald. Door de slechte zomer en de slechte zomer in 2011 zijn de
aantallen achtergebleven bij de begroting.
Verzelfstandigen sporthallen 0 0 € 150.000-
Netto kosten bibliotheek € 19.357- € 19.357- € 16.307-
Rekeninghoudend met de loon- en prijscompensatie waar de bibliotheek voor 2012 recht op had, is de subsidie met €
19.357,- verlaagd. De totale bezuiniging is begroot op € 34.000,-.
5 jaar uitstel jeugdwerk Welberg € 11.375- € 11.375- € 22.750-
De investering in het gebouw van het jeugdwerk Welberg stond origineel gepland voor 2012. De ivestering is nu voor
minimaal 5 jaar uitgesteld. De besparing 2012 betreft een halve jaarlast.
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen 0 0 € 67.226-

Investeringen
Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2012 Restant krediet
Sportaccommodatie SC
Welberg (incl.grond) 1.500.000 1.110.196 389.804
Toelichting:
Nadat de raad in 2010 een krediet beschikbaar heeft gesteld, is in 2011/2012 de grond aangekocht en zijn de velden
aangelegd. Momenteel realiseert de vereniging in eigen beheer de kleedkamers/ kantine/ bestuurskamer. Als dit gereed
is zullen er voor de gemeente nog uitgaven zijn voor infrastructurele werkzaamheden (verharding/verlichting) en aanleg
van groen. De verwachting is dat het sportpark per 1 juli 2013 geheel klaar is en dat het krediet eind dit jaar kan worden
afgesloten.
Nieuwe MFA Kruisland 1.831.351 888.897 942.454
Toelichting:
De gemeenteraad heeft het krediet in 2010 beschikbaar gesteld. De nieuwbouw zal in 2 fases worden gerealiseerd. In
2012 is de eerste fase de nieuwe MF zaal, kleedruimtes, toestelberging en podium in gebruik genomen en is gestart
met de tweede fase de nieuwbouw voor het gemeenschapsgedeelte (het oorspronkelijke dorpshuis). De verwachting is
dat de gehele nieuwbouw in juli/augustus 2013 gereed zal zijn.

SC Welberg van oud........ ........naar nieuw
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P r o g r a m m a

O n d e r w i j s

Portefeuillehouder: Wethouder C. van Geel

Wat willen we bereiken?
• Zorgdragen voor adequate huisvestingsvoorzieningen voor het primair en het voortgezet onderwijs
• Zorgdragen voor de ontwikkeling van minimaal één brede school per kern voor 2015
• In stand houden van het openbaar onderwijs in de kern Dinteloord
• Zorgdragen dat jongeren en volwassenen zich naar hun aanleg en capaciteiten optimaal kunnen

ontwikkelen waarbij schooluitval beperkt wordt en jongeren met een startkwalificatie naar de
arbeidsmarkt kunnen doorstromen

• Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het vervoer van kinderen die aangewezen zijn op het
leerlingenvervoer

• Zorgdragen voor toegankelijke voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang), onder
andere gericht op het voorkomen van onderwijsachterstanden

Bestuurlijke kaders:
• Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen
• Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenbergen
• Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Steenbergen
• Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2006 - 2010
• Budget subsidieovereenkomst Peuterspeelzalen
• Integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs
• Doordecentralisatie overeenkomst met het voortgezet onderwijs

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• Lokale Educatieve Agenda

Raadsprogramma 2010-2014
Op onderwijsgebied zal worden gestreefd naar de realisatie van het Brede Schoolconcept in elke kern en
naar een breder aanbod van het VMBO. Samen met het bedrijfsleven wordt de komst van een groter aantal
stage- en leerwerkplaatsen gestimuleerd. Zowel binnen als buiten de gemeenten zullen schoolroutes naar
de scholen veilig zijn.

Stand van zaken: De realisatie van het Brede Schoolconcept ligt op koers. In de nota Brede scholen in
Steenbergen is afgesproken dat in 2015 in iedere kern een brede school aanwezig moet zijn. Inmiddels is
dat in bijna iedere kern het geval. Ten aanzien van het breder aanbod VMBO is een eerste stap gezet door
de ingebruikname van een hele nieuwe school voor het VMBO onderwijs. Met het OMO schoolbestuur is in
2009 afgesproken dat zij na ingebruikname van het nieuwe gebouw gaan werken aan een breed aanbod.
In 2012 hebben wij hierover met OMO gesproken. Zij gaan dit in hun bestuur bespreken en komen in het
tweede kwartaal 2013 met een terugkoppeling. Verder wordt dit punt ook meegenomen bij de regionale
onderzoeken naar de gevolgen van krimp op het onderwijs. Een van de onderwerpen die daarbij onderzocht
wordt is de toevoeging van onderbouw HAVO bij het VMBO. Half 2013 zal hierover meer bekend zijn. Ten
aanzien van de schoolroutes participeren wij nog steeds in het project veilig honk en zijn op alle schoolroutes
veilige honken gesitueerd.
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Onderwijs Portefeuillehouder Voortgang

Uitwerking en voortgang Lokale Educatieve Agenda (LEA) Van Geel Naar 2013
Regionalisering van de leerplicht: centralisatie
administratie

Van Geel Gereed

Regionalisering van de leerplicht: start nieuw
leerplichtbureau

Van Geel Naar 2013

Havo/VWO in Steenbergen op agenda overleg
schoolbestuur (motie P2012/6)

Van Geel Gereed

Beleidsprioriteiten 2012
Brede school Maria Regina/Buiten De Veste 2e fase
In 2012 is gestart met de voorbereidingen van de bouw van de brede school in Buiten de Veste. Volgens de
planning zal de nieuwbouw begin 2014 in gebruik genomen worden.

Implementatie Wet Oké
De Wet Oké in Steenbergen is in 2012 geïmplementeerd met de vaststelling van het beleid:
Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl. Voorzieningen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden steeds
meer geharmoniseerd. Dit jaar is aan 18 kinderen met een (taal)achterstand (doelgroepkinderen) een
kwalitatief voorschools educatief programma geboden. Peuterspeelzalen worden hierdoor in een betere
positie gebracht om zich als laagdrempelige voorziening al dan niet met voorschoolse educatie te kunnen
handhaven. De gemeente heeft bij uitwerking van de wet in Steenbergen gekozen voor haar wettelijke
verplichting die leidend is. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid oor het bestrijden van
ontwikkelingsachterstanden bij 2-4 jarigen en de financiering daarvan. Dit zal resulteren in een kwalitatief
aanbod van voorschoolse educatie aan kinderen met ontwikkelingsachterstanden zodat zij een doorgaande
ontwikkelgang hebben van voorschool naar basisschool. Evaluatie van de stand van zaken is eind 2012 niet
haalbaar gebleken.  
Toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit Wet Kinderopvang en
peuterspeelzalen. De GGD inspecteert de voorzieningen. Het uitvoeren van de taken is binnen de reguliere
bedrijfsvoering opgenomen van 2013.

LEA (Lokaal Educatieve Agenda)
De LEA heeft tot doel om samen met betrokken partijen zoals onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang
en centrum voor jeugd en gezin constructieve afspraken te maken over verschillende thema’s zoals:
doorlopende leerlijn, vroegsignalering, risicogroepen, brede scholen en andere thema’s die in Steenbergen
actueel zijn. In Steenbergen was er al een werkgroep LEA. Deze werkgroep is opnieuw geactiveerd en
in een praktische structuur ingebed zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. In 2013 wordt u verder
geïnformeerd over de werkzaamheden van deze werkgroep.

Nieuwbouw peuterspeelzaal Pippi
In 2012 is besloten tot nieuwbouw van peuterspeelzaal Pippi bij basisschool Gummarus. In 2013 wordt Pippi
gerealiseerd.

Regionalisering van de leerplicht
In 2012 is met succes de leerplicht administratie van heel West-Brabant ondergebracht in Breda. Na wat
aanloop problemen loopt dit nu goed. Begin 2013 zal ook de samenwerking tussen de leerplichtambtenaren
verder vorm gegeven worden. Hierover wordt u in april 2013 geïnformeerd.

Havo/VWO in Steenbergen op agenda overleg schoolbestuur
In 2012 is gesproken met het bestuur van OMO om HAVO/VWO op te nemen in het Ravelijn. Het
schoolbestuur gaat dit bespreken en komt in het 2e kwartaal 2013 terug. Verder is het onderbrengen
van onderbouw HAVO meegenomen in het onderzoek naar de gevolgen van krimp in het onderwijs. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn in de zomervakantie van 2013 te verwachten.
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Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
openbaar basisonderwijs, excl.onderwhv 4.528 0 4.528 0 2.415 0
onderwijshuisvesting, basisonderwijs 580.675 0 580.675 0 551.719 0
onderwijshuisvesting, voortgezet ow 285.644 0 752.311 -466.667 731.797 -466.667
overige onderwijsaangelegenheden 875.867 -90.829 850.259 -95.829 794.067 -98.313
voorschoolse voorzieningen 490.664 -101.758 520.572 -83.758 529.647 -87.504
mut.res.progr.onderwijs 0 -13.800 0 -13.800 0 -23.800
Totaal 2.237.377 -206.387 2.708.344 -660.054 2.609.645 -676.283
Nadelig saldo 2.030.990 2.048.290 1.933.361

Het werkelijk resultaat  op het programma "onderwijs" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging)
bedraagt € 114.929,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Overige onderwijsaangelegenheden € 59.000 voordelig
Overige voorzieningen € 52.000 nadelig
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van de afdeling maatschappelijke
ontwikkeling van 483 uur (= € 36.500,--). De verklaring hiervoor ligt met name in de regionalisering van de
leerplichtadministratie. Dit zou per 1 januari 2012 ingaan, maar is pas per 1 augustus 2012 gerealiseerd.
Over de periode 1 januari t/m 31 juli 2012 zijn deze werkzaamheden nog zelf uitgevoerd en resulteerde dit
dus in een hoger aantal uren op deze post.

Leerlingenvervoer € 90.000 voordelig
De lagere kosten voor het product "leerlingenvervoer" heeft een drietal oorzaken. Ten eerste is de raming die
is opgenomen inclusief 6% btw. Door een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 23 april 2012 wordt
leerlingenvervoer gezien als een btw-ondernemersprestatie. Op basis van deze uitspraak wordt nu de btw
op de kosten teruggevraagd. Dit betreft een bedrag van € 18.000,--. Daarnaast zijn er tot een bedrag van €
9.800,-- "meevallers" geweest op respectievelijk de afrekening van de Mytylschool en het meebetalen door
de gemeente Bergen op Zoom op een rit naar Middelharnis. Ten derde was de begroting gebaseerd op het
vervoer van 195 leerlingen, terwijl dit in werkelijkheid 165 leerlingen zijn geweest.

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen
raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Eigen bijdrage
leerlingenvervoer € 10.000- € 16.900- 0
In januari 2011 is de verordening vastgesteld, om de eigen bijdrage te gaan heffen vanaf het schooljaar 2011/2012. De
begrote hogere eigen bijdrage in het leerlingenvervoer is gerealiseerd.
BTW voordeel
leerlingenvervoer € 17.500- € 18.000- 0
Door de uitspraak van de rechtbank is er vanaf mei 2012 de mogelijkheid om de BTW terug te vragen. Dit heeft voor
2012 een extra inkomst opgeleverd van € 18.000,-
Exploitatie De
Nieuwe Draaikolk € 13.000- € 13.000- 0
In februari 2011 is het pand verkocht. Daarna zijn er daardoor geen exploitatiekosten meer geweest.
Stoppen met
subsidie
peuterspeelzalen € 60.000- € 60.000- € 117.700-
In december 2011 heeft de raad de invulling van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk vastgesteld.
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Investeringen
Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2012 Restant krediet
Brede School Buiten de
Veste 5.276.101 393.290 4.882.811
Toelichting:
Het krediet is in 2009 door de raad beschikbaar gesteld. Na een lange voorbereiding is eind 2012/begin 2013
daadwerkelijk begonnen met de bouw van de school. De planning is dat het gebouw begin 2014 in gebruik zal kunnen
worden genomen.
Huisvesting
peuterspeelzaal Pippie 200.000 2.643 197.357
Toelichting:
Op 20 december 2012 is door de Raad vastgesteld om € 200.000,- te voteren voor de huisvesting van peuterspeelzaal
Pippie op de locatie bij basisschool Gummarus. De concrete realisatie van hiervan zal in 2013 plaatsvinden.
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P r o g r a m m a

Z o r g

Portefeuillehouder: Wethouder C. van Geel

Wat willen we bereiken?
• Preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders bij problemen bij opgroei- en opvoedvragen
• Het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning
• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
• Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem

• Het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem of psychosociaal  probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of
hun deelname aan het maatschappelijk verkeer

• Het bieden van maatschappelijke opvang
• Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
• Het zorgdragen voor verslavingsbeleid
• Zorg dragen voor zo vroeg mogelijk passende hulp bij jongeren. Hiermee voorkomen dat zij later

onnodig gebruik moeten maken voor zwaardere hulp bij de jeugdzorginstellingen
• Leveren van een bijdrage voor de burgers van Steenbergen aan het beschermen en verbeteren van de

gezondheid
• Aanbieden van doeltreffende preventieprogramma’s gericht op overgewicht, diabetes en depressie, met

daarbij een goed bereikbaar en kwalitatief goed zorgaanbod
• Het aanbieden van goede dagbesteding/dagactiviteiten aan kwetsbare personen met een beperking of

een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem
• Burgers, die vanuit een financieel zelfstandige positie, uit eigen wil en keuze naar vermogen een

opbouwende bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Zij doen dit vanuit de wetenschap en ervaring
dat de gemeenteraad hen voldoende inkomen op minimumniveau garandeert en hen actief begeleidt bij
alle activiteiten die zij verrichten om weer zelf in hun bestaanskosten te voorzien

• Samenhangende zorg rondom jeugd en ouders
• Betere afstemming tussen inkomsten en uitgaven op het gebied van de individuele voorzieningen
• Jeugd- en ouderenraad worden actief betrokken bij het te ontwikkelen beleid

Bestuurlijke kaders:
• Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
• Nota volksgezondheid 2008-2011
• Beleidsplan WMO 2008-2011
• Nota jeugdbeleid
• Verordening voorzieningen maatschappelijke ontwikkeling
• Nota speelruimtebeleid
• Visie jongerenwerk
• Sportbeleidsplan
• Verordening Normen en Toeslagen
• Verordening Afstemming
• Verordening Fraude
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• Verordening Re-integratie

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen 2011-2014
• nota volksgezondheid 2011-2014
• beleidsnota Gemeenschapshuizen
• verordening voorzieningen maatschappelijke ontwikkeling 2011
• participatiebeleid voor de arbeidsmarkt
• Rechtmatigheidsplan 2010-2012
• verplichte verordening categoriale bijstand
• Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De belangrijkste beleidsregels:
• Rechtmatigheidsplan
• Nota minimabeleid gemeente Steenbergen 2009-2012

Raadsprogramma 2010-2014
Werk is de leidraad voor de waarborging van de sociale zekerheid voor onze inwoners. Door samenwerking
met andere instanties zullen extra inspanningen worden geleverd om de werkgelegenheid binnen onze
gemeentegrenzen te blijven bevorderen. Leidraad hierbij is het vastgestelde economische beleidsplan.

Stand van zaken: De Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard en de bezuiniging op de
SW-sector voor 2013 is van de baan (zgn. Lenteakkoord). Ondanks deze ontwikkeling is het noodzakelijk
dat de herstructurering van ons werkvoorzieningschap, langs de lijn van de afgesproken uitgangspunten,
voortvarend ter hand wordt genomen. In de herstructurering willen wij werk dicht bij huis organiseren.
Mensen aan werk helpen bij locale ondernemers is een van de uitgangspunten.

Samenwerking in een regionale sociale dienst moet zowel voor organisatie als klant een duidelijke
meerwaarde hebben.

Stand van zaken: Per 1 januari 2012 is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal gestart. Het
samenwerkingsverband ISD Brabantse Wal wordt vier jaar na inwerkingtreding van de regeling geëvalueerd,
waarbij in ieder geval wordt beoordeeld of de regeling voldoet aan de geformuleerde doelstellingen. In
2013 zal een evaluatie plaatsvinden van de dienstverlening van ISD Brabantse Wal aan Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht.

Het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dat alle inwoners zo lang mogelijk
mee kunnen blijven doen aan het sociale leven. De wijze waarop dit wordt georganiseerd staat in verhouding
met de daarvoor ontvangen rijksvergoeding. Er zal bekeken worden hoe en in welke mate de uitvoerende
instellingen in de beoogde ombuigingen kunnen bijdragen.

Stand van zaken: In 2011 is de nota ombuigingsvoorstellen WMO vastgesteld door de gemeenteraad.
Hierin is een behoorlijk aantal ombuigingsvoorstellen gedaan waardoor de WMO binnen de daarvoor
ontvangen rijksvergoeding gerealiseerd kan worden. Een aantal van deze ombuigingsvoorstellen is
inmiddels gerealiseerd. In 2014 lopen inkomsten en uitgaven in de pas.

Om de jeugd actiever bij de politiek en besluitvorming te betrekken zal de jeugdraad worden gestimuleerd.
Daarnaast zal ook het vrijwilligerswerk, met Vraagwijzer als centrum, worden gestimuleerd.

Stand van zaken: In 2011 is gebleken dat de jeugdraad, ondanks zeer veel ambtelijke inzet, niet
toekomstproof was. Het verloop van de leden van de jeugdraad was dermate hoog dat er geen effectieve
jeugdraad kon worden gerealiseerd. Ten aanzien van het vrijwilligerswerk is de vrijwilligerscentrale een
centrale plaats voor vrijwilligerswerk. Daarnaast bieden wij u in mei 2013 een nieuw vrijwilligersbeleid aan.

Om ouderen zo lang mogelijk actief te laten participeren in onze samenleving zal de gemeenteraad het
ouderenbeleid moderniseren.

Stand van zaken: In 2010 is de nota omtrent een modern ouderenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld.
Inmiddels wordt hard gewerkt om de doelstellingen van het ouderenbeleid te realiseren. De stichtingen
Ouderenwerk Steenbergen en Kultureel Ouderenwerk Steenbergen zijn recent gefuseerd. De naam van de
nieuwe stichting is Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen.
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Zorg Portefeuillehouder Voortgang

Aansluiten CJG zorgstructuur Veiligheidshuis Van Geel Gereed, doorlopend proces
Doorontwikkeling CJG - Vraagwijzer Van Geel Gereed, doorlopend proces
Aansluiten CJG - Zorg adviesteams (ZAT) Van Geel Gereed, doorlopend proces
WMO beleidsplan 2012-2016 Van Geel Gereed
Beleidsplan overheveling dagbesteding+dagbegeleiding
van AWBZ naar WMO

Van Geel Naar 2013

Nota volksgezondheid Van Geel Gereed
Besluitvorming invoering Wet Werken naar Vermogen Van Geel Naar 2013
Verordening op categoriale bijstand Van Geel Naar 2013
Beleidsplan schuldhulpverlening Van Geel Gereed
Integrale jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 19 jaar,
ontwikkelingen 2011

Van Geel Gereed

Integrale jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 19 jaar,
ontwikkelingen 2012

Van Geel Naar 2013

Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door
WVS (motie dec. 2010)

Van Geel Gereed

Bepleiten maximale beleidsvrijheid bij transities jeugd,
AWBZ-begeleiding en Wet Werken naar Vermogen (motie
dec. 2011)

Van Geel Gereed

Aandringen op kinderpardon volgens
"wortelingswet" (motie 26 april 2012)

Van Geel Gereed

Beleidsprioriteiten 2012
Overheveling dagbesteding en dagbegeleiding van AWBZ naar WMO
Half 2011 is gestart met de voorbereidingen van de overheveling dagbesteding en dagbegeleiding van
AWBZ naar Wmo. Dit is in 2012 voortvarend doorgezet. Echter door de val van het Kabinet in mei 2012
is de overheveling van begeleiding controversieel verklaard. de werkzaamheden zijn op een lager tempo
doorgezet en worden met ingang van 2013 verder uitgewerkt zodat we in 2015 gereed zijn om deze taak
over te nemen. Momenteel worden twee experimenten (gericht op: toegang en integraal dagarrangement)
met een groep zorgaanbieders voorbereid die half 2013 in de praktijk getoetst gaan worden.

Transitie Jeugdzorg
Het rijk heeft besloten om de jeugdwet te herzien hiermee de taken van alle onderdelen van de jeugdzorg te
decentraliseren naar de gemeenten. Per 1 januari 2015 worden wij als gemeente verantwoordelijk voor alle
jeugdzorg die nu nog onder de verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie vallen. Om deze transitie
jeugdzorg te kunnen realiseren werken we als gemeente samen met 8 anderen gemeenten: Bergen op
Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.

Als gemeenten doorlopen we het proces om de transitie jeugdzorg te realiseren in drie stappen. Stap 1 is het
richten van het stelsel, stap 2 het inrichten en stap 3 het verrichten.

In 2012 hebben we stap 1 doorlopen het richten. Het resultaat van dit proces is een visie op het nieuwe
jeugdzorgstelsel. Kijkend vanuit de gezamenlijke driehoek ouders/ jeugd, hulpverlening en gemeenten zijn
we samen rond de tafel gegaan om te bepalen hoe het nieuwe jeugdzorgstelsel eruit moet komen te zien.
Opnieuw inrichten van het stelsel waarbij we alle oude instituten en aannames opzij hebben gezet. Het
resultaat van deze fase is een schets van het nieuwe jeugdzorgstelsel om de transformatie van de jeugdzorg
vorm te geven. Leidende principes voor de transformatie zijn: één gezin één plan, Kind centraal, loslaten
zonder het zicht te verliezen en eigen kracht eerst.
De visie op het jeugdzorgstelsel wordt in het eerste kwartaal van 2013 aan de gemeenteraad ter
besluitvorming aangeboden. Meer informatie over de gang van zaken rond de transitie jeugdzorg is te vinden
op de website: www.voordejeugdwestbrabantwest.nl.

Wet Werken naar Vermogen
Vanaf 1 januari 2013 zou de nieuwe wet Werken naar Vermogen van toepassing zijn. Met het Lente-akkoord
is het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) vervallen. De Wwnv was bedoeld om meer mensen met
een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen. Omdat het wetsvoorstel Werken naar vermogen is
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vervallen, verandert er voorlopig niets voor mensen die nu gebruikmaken van de regelingen Wajong, sociale
werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en bijstand (WWB). Het kabinet Rutte-Asscher komt met een nieuw
voorstel dat de eerder voorgestelde Wwnv vervangt: de Participatiewet. Deze wet moet per 1 januari 2014
ingaan. Het kabinet moet deze wet nog uitwerken.

Sociale Werkvoorziening
Met het vallen van het kabinet zijn de voor 2013 aangekondigde bezuinigingen op de SW geschrapt en
is ook de herstructureringsfaciliteit van 400 miljoen EURO komen te vervallen. Het proces om de WVS
te herstructureren kwam daarmee ook in een impasse. Inmiddels hebben we een nieuwe regering en is
duidelijk dat de Wet Werken naar Vermogen voortgaat als de Participatiewet. De Participatiewet is een
samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de huidige
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Kerndoel van de wet is dat meer mensen
met een arbeidsbeperking aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Op 1 januari 2014 wordt de
toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten. Gemeenten kunnen dan zelf beschut werk organiseren.
Concreet komt de nieuwe wet erop neer dat gemeenten verantwoordelijk worden voor een grotere en
bredere doelgroep en dat het participatiebudget met circa 70% afneemt.

Hoewel de Participatiewet nog niet is aangenomen en alleen de contouren bekend zijn, vinden de negen
samenwerkende gemeenten dat het herstructureringsplan van april 2012 de benodigde visie geeft om de
toekomstige tekorten op de uitvoering van de SW te beperken en te komen tot een optimale afstemming in
de keten. De financiële en beleidsmatige noodzaak om de keten omtrent arbeidsontwikkeling te verbeteren
blijft onverkort van kracht. Wel zal uiteraard binnen de keten gezocht moeten worden naar nieuwe
dekkingsmiddelen om de herstructurering uit te kunnen voeren en kunnen de landelijke ontwikkelingen van
invloed zijn op het tempo van herstructurering. Met grote urgentie zal de arbeidsontwikkeling van de SW-ers
vorm gegeven moet gaan worden.

Stichting Samen Werken
Met het vallen van het kabinet verdween ook de directe aanleiding om te kijken naar de toekomst van de
stichting. Wanneer de exacte inhoud van de Participatiewet duidelijkheid geeft over de toekomst van het
sociale domein dan zullen de vragen alsnog worden gesteld. Voldoet de stichting nog aan de doelstellingen
die destijds bij oprichting zijn afgesproken? Is het nog betaalbaar gelet op de verminderde budgetten? etc.
Al deze vragen komen in 2013 op ons af en hebben wellicht gevolgen voor de stichting. De drie gemeenten
Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen zullen dit traject gezamenlijk oppakken.

Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
In december 2011 is het CJG Steenbergen geopend. Voor 2012 stonden diverse acties gepland als
onderdeel van de doorontwikkeling van het CJG. Onder andere aansluiting van de zorgadviesteams (ZAT's)
van de scholen in Steenbergen. Aansluiten op de zorgstructuur van het veiligheidshuis. In 2012 is aandacht
besteed aan al deze onderdelen die samen de doorontwikkeling van het CJG vormen. Er is in 2012 veel
aandacht geweest voor de aansluiting en de bekendheid bij de scholen. Het CJG is een netwerkorganisatie
dat betekent dat er ook veel geïnvesteerd wordt in het netwerk.

Binnen de backoffice van het CJG zijn hulpverleners van diverse instellingen actief om samen de vragen
over opvoeden en opgroeien te kunnen beantwoorden. Er is in 2012 veel aandacht geweest voor een goede
afstemming onderling tussen deze hulpverleners. Streven is om overlappen in de zorg te voorkomen en
goed af te stemmen wie de beste partner is om de juiste ondersteuning te bieden bij een gezin of kind.
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WMO beleidsplan 2012-2016
Het beleidsplan WMO - volksgezondheid 2013 - 2016 is in december 2012 ter vaststelling aangeboden
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het beleid vastgesteld. Het beleid is op basis van een
interactief traject tot stand gekomen. Meerdere partners uit het veld hebben hun inbreng gehad. Tevens is
de adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning gevraagd advies uit te brengen over het beleid. Zij heeft een
positief advies uitgebracht met de kanttekening dat het een heel ambitieus plan is.

Bezuiniging Jeugdgezondheidszorg en integrale jeugdgezondheidszorg
De bezuiniging op de jeugdgezondheidszorg is in 2012 gerealiseerd. De kosten voor de
jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar zijn voor een deel terug gebracht en voor een deel vanuit de middelen van
het CJG gedekt. De Brede Doel Uitkering (BDU) CJG is bedoeld voor alle zorg voor jeugdigen en bevat
ook nadrukkelijk de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is in regionaal verband een traject gestart om te
komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg. Dit traject verloopt zorgvuldig omdat een goede afstemming
tussen alle betrokken partijen zeer wenselijk is. Hierdoor neemt het meer tijd in beslag dan van te voren
gedacht. Het streven was om eind 2012 de IJGZ gerealiseerd te hebben. Eind 2012 werd duidelijk dat goede
gesprekken over de inhoud van de IJGZ nog nodig zijn om te komen tot de IJGZ. We hopen dit proces zo
spoedig mogelijk te hebben afgerond in 2013, maar blijven zorgvuldigheid in dit proces voorop stellen.

Huisvesting Consultatiebureau
Het consultatiebureau in de kern Steenbergen heeft al lange tijd de wens om te verhuizen en heeft diverse
nieuwe locaties bezocht om zich te kunnen vestigen. Tot op heden was geen geschikte locatie gevonden.
De bibliotheek in Steenbergen heeft de wens uitgesproken om kleiner gehuisvest te worden, dit bood
mogelijkheden om deze twee functies te koppelen in één gebouw. Het gebouw waarin de bibliotheek
gehuisvest is, is een pand in ons eigendom. Wij zijn als gemeente aan de slag gegaan om dit project te
realiseren en een passende huisvesting voor beide partijen te realiseren. Begin 2013 heeft u ingestemd met
de benodigde aanpassingen aan het pand aan de Blauwstraat 30. De verwachting is dat halverwege 2013
beide partijen in het vernieuwde pand gehuisvest zijn.

JOP (Dinteloord)
De JOP Dinteloord is gepland bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk aan de Oostgroeneweg. Hiervoor is in
tot begin 2012 een bestemmingsplanprocedure gelopen. Daarbij is geen gebruik gemaakt van het indienen
van zienswijzen. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. De realisatie van de woningen in dit nieuwe
plan gaat minder snel dan oorspronkelijk gepland. Afgelopen zomer hebben we dan ook besloten te wachten
tot meer duidelijkheid zou komen. Dit betekent niet dat er intern geen stappen zijn gezet. Begin 2013 zal
worden gestart met het traject met de burgers om tot een ontwerp te komen.

Nota volksgezondheid
In 2012 is besloten om een gecombineerde nota Wmo – volksgezondheid te maken. Deze beleidsnota
is in december aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De nota is tot stand gekomen via een
interactief traject. Het maatschappelijk middenveld is op twee bijeenkomsten bevraagd naar hun ideeën en
trends in de samenleving. Tevens is de adviesraad Maatschappelijke ondersteuning. 

Inzet vermindering maatwerk GGD
De GGD heeft als een van de Verbonden Partijen de opdracht gekregen 3 x 3% te bezuinigen. De
ontwerpbegroting 2012 die is aangeboden aan de gemeenteraden voor het indienen van hun zienswijze
is opgesteld met 3% bezuiniging. De bezuiniging treft de gehele bedrijfsvoering van de GGD en haar
producten en niet alleen het maatwerk. In de kerntaken bezuinigingslijst is opgenomen dat de bezuiniging
gerealiseerd dient te worden in het maatwerk deel. De GGD kiest ervoor de gehele begroting onderwerp van
de bezuinigingsoperatie te maken. In 2012 wordt de bijdrage aan de GGD met ca. € 15.000,- verlaagd wat in
overeenstemming is met het bedrag genoemd in de bezuinigingen van het raadsprogramma.

Verordening op categoriale bijstand
In december 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de verplichte verordening voor
het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten van maatschappelijke participatie van
schoolgaande kinderen uit arme gezinnen.

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
De gemeenteraad heeft in de raad van september 2012 voor een periode van vier jaren een plan
vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente
Steenbergen.
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Aanpassing kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie
In december 2011 is de aanpaste regeling kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie
vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van deze aanpassing worden de financiële gevolgen voor de
gemeente weer beter beheersbaar.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
maatschappelijke begeleiding en advies 568.774 0 608.374 0 570.527 0
wmo 4.720.645 -386.392 4.628.629 -473.792 4.779.142 -467.442
volksgezondheid 359.755 0 342.230 0 260.394 0
jeugd 1.006.790 0 1.021.605 0 986.792 -236.403
wwb 3.856.619 -2.915.431 4.244.042 -3.163.299 3.985.538 -3.029.069
werkgelegenheid 3.152.595 -3.051.669 3.156.995 -3.051.669 3.182.434 -3.089.416
gemeentelijk minimabeleid 384.028 -40.000 329.808 -27.650 331.738 -35.302
participatiebudget 814.685 -812.374 530.239 -527.928 539.815 -533.802
mut.res.progr.zorg 0 -11.300 0 -15.700 0 -11.300
Totaal 14.863.891 -7.217.166 14.861.922 -7.260.038 14.636.381 -7.402.734
Nadelig saldo 7.646.725 7.601.884 7.233.646

Het werkelijk resultaat op het programma "zorg" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging)
bedraagt € 368.238,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 157.000 nadelig
Voorziening gehandicapten€ 21.000 nadelig
Er zijn in 2012 geen aanvragen ingediend voor grote woningaanpassingen. In de raming was daar wel
rekening mee gehouden. De werkelijke uitgaven zijn hierdoor ruim € 72.000,-- lager uitgevallen. De oorzaak
hiervoor ligt voornamelijk in het feit dat deze grote woningaanpassingen moeilijk voorspelbaar zijn.
Voor 2012 geldt dat ten opzichte van voorgaande jaren een behoorlijk aantal meer aanvragen voor kleine
woningaanpassingen is gedaan (circa 30). Ervaring heeft aangetoond dat er een verband ligt tussen kleine
woningaanpassingen en aanvragen voor rolstoelen. Voor 2012 leidt dit tot een stijging van de kosten met
bijna € 135.000,--.
Daarnaast is de doorbelasting van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling 241 uur (= € 29.300) lager
geweest dan geraamd. Omdat deze post bezien moet worden in samenhang met huishoudelijke zorg, wordt
voor een nadere toelichting hiernaar verwezen.

Huishoudelijke zorg € 150.000 nadelig
Op de post externe deskundigen is het invoeringsbudget voor transitie begeleiding AWBZ=>WMO geraamd.
Mede door de val van het kabinet, waardoor dit beleidsvoornemen vooruit is geschoven, is dit budget in 2012
niet volledig besteed. Het niet bestede budget, ad € 48.500,--, dient wel beschikbaar te blijven voor 2013
zodat de transitie goed kan worden ingevoerd.
De kosten op de post "zorg in natura" zijn € 54.600,-- hoger dan geraamd. Deze overschrijding is gedeeltelijk
ontstaan door indexering van de tarieven per september 2012. Daarnaast is het effect van maatregelen om
de kosten beter in de hand te houden, pas in 2013 volledig zichtbaar.
Daarnaast wordt het nadelige resultaat op het product Huishoudelijke Zorg veroorzaakt door een aantal
hogere doorbelastingen vanuit de afdelingen I&A en maatschappelijke ontwikkeling. In 2012 zijn op basis
van 19 configuraties kosten van de afdeling I&A doorbelast. Dit waren er vijf meer dan geraamd. Rekening
houdend met een tarief van € 5.219,58 per configuratie, is dus ruim € 26.000,-- meer doorbelast aan
Vraagwijzer. De doorbelasting van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling is 1.768 uur (= € 133.400,--)
hoger dan geraamd. De posten voorzieningen gehandicapten en wet maatschappelijke ondersteuning
moeten in samenhang met elkaar bezien worden. Het is lastig om vooraf te bepalen hoeveel uur exact op
het een of op het andere terrein geboekt worden. Daarnaast is er met het oog op de transitie AWBZ in mei
2012 een nieuwe medewerker aangenomen. De uren van deze medewerker waren niet in de begroting



Zorg

41

opgenomen. Daarnaast zijn de uren voor het opstellen van het WMO/Volksgezondheidsbeleidsplan
voornamelijk op dit product verantwoord.

Volksgezondheid € 82.000 voordelig
Openbare gezondheidszorg € 80.000 voordelig
Dit betreft een incidentele meevaller op de bijdrage aan de GGD omdat een aantal afrekeningen over 2011
pas in 2012 hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven voor in de begroting opgenomen
specifieke toezichtstaken peuterspeelzalen, gastouderopvang en kinderopvang ruim € 22.000,-- lager
uitgevallen. De lagere kosten bedroegen in totaliteit € 35.000,--.
Daarnaast is de doorbelasting van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling 419 uur (= € 31.600,--) lager
geweest dan geraamd. Er is gekozen voor een gecombineerd WMO/Volksgezondheidsbeleidsplan. De uren
hiervoor zijn voornamelijk op de post WMO verantwoord.

Jeugd € 271.000 voordelig
Jeugd- en jongerenopvang € 60.000 voordelig
Er zijn 307 minder uren (= € 36.700,--) vanuit de afdeling maatschappelijke ontwikkeling aan dit product
doorbelast dan was geraamd. Een van de twee beleidsmedewerkers belast met jeugd- en jongerenwerk is
langdurig ziek. De beleidsmedewerker die deze taken moest waarnemen, heeft andere prioriteiten moeten
stellen. Een van de verantwoordelijkheden in haar portefeuille is kunst- en cultuurbeleid. Als onderdeel
hiervan is er in 2012 is een eerste uitmarkt georganiseerd. Hierdoor is er minder tijd besteed aan jeugd- en
jongerenopvang.

Centrum voor jeugd en gezin € 233.000 voordelig
Per 31 december 2012 resteert een vrij te besteden bedrag op de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en
Gezin van € 197.400,--. Van dit bedrag is conform het raadsbesluit van 31 januari 2013 € 66.900,-- ingezet
ter dekking van de verbouwingskosten voor huisvesting van het consultatiebureau in de bibliotheek en dient
in een dekkingsreserve te worden gestort. Ook het resterend bedrag van € 130.500,-- dient voor uitgaven
in het kader van jeugd beschikbaar te blijven. Gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening zal een
voorstel voor toevoeging van het restant bedrag aan een te vormen bestemmingsreserve worden gedaan.

Wet Werk en Bijstand € 93.000 voordelig
Algemene bestaanskosten WWB € 117.000 voordelig
Door de Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn op basis van no cure/no pay enkele externe bureaus
ingeschakeld ter bevordering van uitstroom en invordering en verhaal. De kosten hiervan bedroegen €
42.800,--, waarvoor geen specifieke raming op was genomen. De effecten zijn mede terug te zien in de
lagere uitkeringskosten.
De algemene bestaanskosten zijn € 110.700,-- lager uitgekomen. De raming is gebaseerd op de toename
van het Steenbergse klantenbestand over het eerste kwartaal met 1,75% en over het tweede kwartaal
met 1.69%. Tegen de verwachting en de economische ontwikkelingen in hebben er in het derde en vierde
kwartaal van 2012 dalingen plaatsgevonden, waardoor er minder beroep is gedaan op uitkeringen.
Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren opnieuw berekend. Met het samengaan
met de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom in de Intergemeentelijke Sociale Dienst wordt gekozen
voor een eenduidige berekeningsmethodiek (die van de gemeente Bergen op Zoom). Samen met een
daling van de openstaande debiteuren heeft dit tot gevolg dat de voorziening met € 181.400,-- kan worden
verlaagd.
Op basis van bij de najaarsnota bekende cijfers zou aanspraak gemaakt kunnen worden op een
zogenaamde Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) van € 100.900,--. Op basis van de werkelijke cijfers is
dit niet mogelijk. Vandaar dat dit nadelig resultaat op de rijksbedragen gerealiseerd wordt.
De post terugvordering en verhaal is € 30.800,-- lager dan geraamd. Het werkelijke bedrag dat ontvangen
is bedraagt € 56.000,--. Daartegenover staat de mutatie tussen de stand van de debiteuren aan het begin
en aan het eind van het dienstjaar. Deze mutatie bedroeg € 39.800,-- en leidt tot een correctie op deze post.
Met deze correctie is bij de raming geen rekening gehouden.

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Algemeen maatschappelijk werk € 33.941- € 33.941- € 47.730-
Het subsidiebedrag voor 2012 is met € 33.941 verlaagd.
Versobering van ouderenwerk € 15.002- € 15.002- € 60.000-
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Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Het subsidiebedrag aan de St Ouderenwerk Steenbergen en St Kultureel Ouderenwerk Steenbergen is voor 2012 in
totaal met € 15.002,- verlaagd.
Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten € 85.000- € 16.800- € 75.000-
Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg € 86.100- € 202.500- € 150.000-
De budgetten zijn in de begroting 2012 conform de bezuinigingsdoelstelling verlaagd.
Minder maatwerk openbare gezondheidszorg € 15.000- € 14.980- € 35.000-
De bijdrage aan de GROGZ is in 2012 € 14.980,- lager dan in 2010.
Minder maatwerk jeugdgezondheidszorg € 8.000- € 8.000- € 17.000-
De bijdrage aan de GROGZ is in 2012 € 8.000,- lager dan in 2010.
Afbouwen gemeentelijk minimabeleid 0 0 0
Inmiddels heeft uw raad besloten om deze bezuiniging te schrappen.
Rentedragend maken krediethypotheken 0 0 € 2.400-

Investeringen
In 2012 zijn er geen investeringen geweest.
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P r o g r a m m a

E c o n o m i e  e n  r e c r e a t i e

Portefeuillehouder: Wethouder M. Termeer / Wethouder B. van Kesteren

Wat willen we bereiken?
• een goed (vestigings)klimaat voor ondernemers
• zorgen c.q. bijdragen aan bedrijventerreinen die voldoen aan hedendaagse wensen
• ruimte voor woningbouw, vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden voor recreatieve functies en

(andere) bedrijven
• de realisatie van een aantrekkelijk multifunctioneel centrumgebied in de kern Steenbergen
• recreatieve sector zich laten ontwikkelen tot een pijler onder de Steenbergse economie door middel van:

• randvoorwaardenscheppend lokaal en regionaal recreatief beleid (en de uitwerking daarvan)
• sterke(re) lokale en regionale samenwerking (ondernemers, overheden en andere partijen)
• koppeling tussen (commerciële) recreatie en (gemeentelijke) beleidsdoelen realiseren

Bestuurlijke kaders:

Voor het onderdeel recreatie en toerisme zijn de afgelopen jaren een aantal kaders ontwikkeld:

• visie waterrecreatie
• kadernota recreatie en toerisme
• visie landrecreatie
• project StadHaven (inclusief opwaardering jachthaven Steenbergen)
• beleidsplan vanuit overeenkomst Brabantse Wal (met Bergen op Zoom en Woensdrecht)
• toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal (met Bergen op Zoom, Woensdrecht en

Roosendaal)
• intentieovereenkomst Mark, Dintel, Vliet

Raadsprogramma 2010-2014
Iedere kern moet over voldoende ruimte beschikken voor lokale ondernemers. Het in stand houden en
stimuleren van werkgelegenheid is van belang voor de leefbaarheid in de kernen.

Stand van zaken: In de kern Nieuw-Vossemeer is een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd; dit wordt in de
toekomst, indien daaraan behoefte bestaat, mogelijk uitgebreid. In de kern Kruisland is een planologische
mogelijkheid aanwezig aan de Brugweg voor realisatie van  een kleinschalig bedrijventerrein. Voor de
kernen Dinteloord en Steenbergen is een onderzoek verricht naar de behoefte aan uitbreiding van de
bedrijventerreinen op basis waarvan de omvang zal worden bepaald. Bovendien wordt nabij Dinteloord
natuurlijk het Agro Foodcluster ontwikkeld. De verwachting is dat daar ook nog een of enkel bedrijven naar
toe zullen verhuizen waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijven.

Voor de kernen De Heen en Welberg wordt, waar nodig, maatwerk verricht. In de dorpsontwikkelingsplannen
is hiervoor niets opgenomen. Dit is overeenkomstig de wensen van de bewoners en ondernemers van die
kernen.

Recreatie is een andere belangrijke economische pijler. Recreatieve ontwikkelingen dragen bij aan een
prettige woonomgeving, bieden werkgelegenheid en trekken mensen naar onze gemeente toe. De rol van
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de gemeente is hierbij een faciliterende, waarbij ondernemers worden geholpen bij het realiseren van hun
plannen.

Stand van zaken: De gemeente helpt ondernemers met het realiseren van hun recreatieve plannen. Die
hulp vindt met name plaats in de vorm van medewerking bij het doorlopen van benodigde procedures voor
concrete initiatieven, het bewegwijzeren naar recreatieve bedrijven en het onderhouden van wandel- en
fietspaden, informatie- en rustpunten.

De derde economische pijler is de agrarische sector. Behoud en beschikbaarheid van voldoende zoetwater
is voor deze sector van levensbelang.

Stand van zaken: Momenteel loopt de procedure om te komen tot een Rijksinpassingsplan Volkerak
Zoommeer. In dit plan is verzilting van het Volkerak en Zoommeer voorzien. Er is een aantal belangen
welke behartigd moet worden in de totstandkoming van dat plan. Een daarvan is voldoende zoetwater voor
de agrarische sector. Maar er zijn ook recreatieve belangen te behartigen welke beter zijn gediend met
zoutwater. Onze inspanning is er derhalve op gericht te komen tot een verzilting van het gebied met behoud
van voldoende zoetwater voor de agrarische sector. Op dat punt worden echt waarborgen geëist.

Plan Nieuw-Prinsenland (AFC) biedt directe en indirecte werkgelegenheid, stimuleert de lokale economie
en kan een stimulans zijn voor het inwoneraantal. Ook biedt het door de opzet kansen op het gebied van
duurzaamheid. Alleen bedrijven die door samenwerking voordelen opleveren voor elkaar, de natuur, het
milieu en duurzaam en verantwoord ondernemen worden toegestaan. Als voordelen duidelijk opwegen tegen
mogelijke overlast wordt doorontwikkeling van het plan in overweging genomen.

Stand van Zaken: In het plangebied zijn op dit moment nog voldoende mogelijkheden voor het huisvesten
van de gewenste ontwikkelingen. Dat betekent dat er geen sprake is van uitbreiding van het plangebied.

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Economie en recreatie Portefeuillehouder Voortgang

Stadhaven: voorstel herinrichting Kaaistraat/Grote
Kerkstraat

Van Kesteren Gereed

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

Termeer Gereed

Plaatsen openbaar tappunt centrum Steenbergen (motie
26 april 2012)

Van Kesteren Naar 2013

Actieplan realiseren 5,5 ha bedrijventerrein Steenbergen
(motie P2012/4)

Van Kesteren Naar 2013

Speerpunten van beleid
Toerisme en recreatie
De werkzaamheden op het gebied van toerisme en recreatie betroffen projecten uit het
uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en enkele nieuwe ontwikkelingen.

De voortgang van projecten uit het uitvoeringsprogramma is opgenomen bij het onderdeel
'beleidsprioriteiten'.

Naast projecten uit het uitvoeringsprogramma is ook gewerkt aan het opstellen van een investeringsvoorstel
voor Landschappen van Allure. Dit programma beoogt door middel van investeringen in het gebied
Brabantse Wal de natuurlijke, economische en maatschappelijke vitaliteit van het gebied voor langere
periode te stimuleren. Het investeringsvoorstel van de Brabantse Wal speelt daarop in met 4 thema's: de
Steilrand (Woensdrecht), de Zoom (Bergen op Zoom/Roosendaal), De Linie (Steenbergen/Bergen op Zoom)
en Grenzeloos Groen (landgoederen).

De Steenbergse inbreng zit in het onderdeel De Linie. Dit project richt zich op de militaire historie in en
de ontsluiting van het gebied. Vanuit Steenbergen betekent dat de volgende inbreng (vanuit verschillende
partijen): ontwikkeling Benedensas, ontwikkeling Fort Henricus, recreatieve poort Steenbergen (jachthaven)
en het voormalig inundatiegebied (Oudlands- en Halsters Laag + Cruijslandse kreken). Samen met de
projecten uit Bergen op Zoom (Forten de Roovere en Pinssen, het Ravelijn en de Waterschans) en een
verbindende thematische routestructuur wordt een competitief investeringsvoorstel aan de Provincie
voorgelegd. Het antwoord van de Provincie wordt rond de zomervakantie van 2013 verwacht.
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Opening ommettje Nieuw-Vossemeer

Uit de projectenlijst van De Linie verdient het project Benedensas enige toelichting. Na een intensief
voortraject liggen de (particuliere) plannen klaar om per half 2013 op locatie een kleinschalig horecapunt,
verblijfsrecreatie, een theetuin, informatievoorziening, openbaar toilet en nieuwe activiteiten te realiseren.
Voor dit project is een bijdrage toegezegd vanuit Waterpoort en ook uit Landschappen van Allure wordt een
bijdrage voor dit project verwacht. Op die manier kan een deel van de genoemde investeringen worden
gedaan.

Beleidsprioriteiten 2012
StadHaven
Binnen het project StadHaven zijn in 2012 verschillende stappen gezet. Op verschillende terreinen. De Markt
is heringericht, reclamebelasting is ingevoerd, een deel van de jachthaven is aangekocht.

Na een interactief voortraject is de herinrichting van de Markt en omgeving rond de Gummaruskerk in de
zomer 2012 afgerond. Voorzichtig heeft de horeca de nieuwe ruimte gebruikt om door middel van nieuwe
terrassen het gebruik van het plein te veranderen. In 2013 zal dit nog meer gebeuren. Ten gevolge van
de 'zomer/winter' regeling is de Markt enige maanden open geweest voor verkeer en parkeren. Daaraan
gekoppeld is de tijdsduur van de 'blauwe zone' ingekort om beschikbare parkeercapaciteit optimaal te
benutten. De ervaringen van die openstelling van de Markt worden meegenomen in de geplande evaluatie
die eind 2013 met betrokkenen plaatsvindt.

In oktober 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot de aankoop van het resterende deel van de jachthaven
in Steenbergen. Het beheer voor 2013 is uitbesteed aan een derde partij. De eerste maanden van deze
nieuwe constructie laten een stapsgewijze verbetering van de kwaliteit in het gebied zien. In 2013 worden
keuzes over de toekomst van de jachthaven (en haar directe omgeving) aan de raad voorgelegd.

Naast de gebiedsontwikkeling beoogt het project StadHaven ook de (economische) vitaliteit en levendigheid
in het gebied veilig te stellen en te versterken. Dit op basis van het uitvoeringsprogramma StadHaven.
De per 1 januari 2012 ingevoerde reclamebelasting vormt daarvoor de financiële basis. In 2012 zijn deze
middelen besteed aan: een aantal evenementen in het gebied, het tegengaan van tijdelijke leegstand van
winkelpanden, het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied, het invoeren van een 'collectieve
horeca ontzegging', promotiebanieren en het traject Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen.

Brede school Maria Regina / Buiten De Veste 2e fase
In 2012 wordt de nodige tijd ingepland voor de volgende zaken:
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• Woningbouwplan voor 220 woningen in de periode van 2010-2020 met ruimte voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap, een kleinschalig woonzorginitiatief

• Civiel ontwerp/inrichtingsplan
• Bouwgrondexploitatie
• Ecologische verbindingszone (verbinding Steenbergse Haven – Brede Watergang – Cruijslandse

kreken)
• Verkeersverbinding met wijk Noordoost. De verkeersverbinding is gereed voor ingebruikname van de

school

Het bestemmingsplan voor de locatie Buiten de Veste is in 2010 onherroepelijk geworden. Aan het plan
Buiten de Veste II is nog niet toegekomen omdat we eerst het eerste deel (fase I) uitgegeven moeten
hebben. Het Civiel ontwerpinrichtingsplan is gereed. De bouwgrondexploitatie wordt jaarlijks, en is dus
geactualiseerd. De uitvoering van de EVZ is uitgesteld in afwachting van cofinanciering door de provincie.
De school is inmiddels ontworpen, vergund en aanbesteed. In dit jaar is tevens begonnen met het bouwrijp
maken van het perceel waarop de school zal worden gerealiseerd. De gronden zijn inmiddels overgedragen
aan Stadlander en de Lowys Porquinstichting. De verkeersverbinding met de wijk Noordoost is nog niet
ontworpen en uitgevoerd. Dit zal in 2013 plaatsvinden.

Oostgroeneweg Dinteloord
In 2012 zullen de eerste percelen worden uitgegeven en met de bouw van de woningen in eerste fase
worden begonnen. De infrastructuur zal gefaseerd worden aangelegd. De totale exploitatie is berekend tot
2022.

De eerste drie percelen zijn inmiddels uitgegeven. Vanwege de economische crisis loopt uitgifte minder
voorspoedig dan verwacht.                                 
AFC West Brabant
Planning / begroting: Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland biedt kansen om nieuwe grootschalige
werkgelegenheid te creëren. Steenbergen ziet de sociaal economische plus van deze grootschalige
ontwikkeling (kennis en productie-economie), mits de hindereffecten tot een minimum beperkt worden en de
gemeente er op meer fronten beter van wordt.

De komende jaren willen wij de volgende zaken realiseren:
• Projectlocatie glastuinbouw van netto 220 hectare glas. In 2012 is de eerste tuinder in bedrijf, worden er

twee bedrijven gebouwd en is het GasOntvangststation in bedrijf.
• Specifiek bedrijventerrein van 50 hectare netto. De eerste fase en de hoofdontsluitingsweg wordt in 2012

bouwrijp gemaakt.
• Uitbreiding en intensivering bestaande SuikerUniecomplex. De Biomassavergistingsinstallatie levert zijn

eerste m3 gas en de diksapsilo is in bedrijf.
• Parkmanagementorganisatie die de duurzaamheidambities tussen deze 3 plandelen stimuleert

en aanjaagt. De organisatiestructuur en de hierop gerichte gronduitgiftevoorwaarden zijn in 2012
vastgesteld.

Realisatie: In 2012 zijn er twee glastuinbouwbedrijven gevestigd. Hiervoor is ca. 1,5 miljoen aan
bovenplanse bijdragen ontvangen. Die zijn besteed aan de financiële verplichtingen van de gemeente aan
het aquaduct.

Het eerste duurzaamheidverslag is vastgesteld.

Uitbreiding en intensivering van het bestaande Suiker Unie-complex is gestart. De diksapsilo is gerealiseerd
en in gebruik genomen. De voorbereidingen voor de aanleg van de Symbiose zijn gereed. In 2013 wordt
de rotonde aangelegd en is de aansluiting naar onder meer bedrijventerrein Dinteloord (Molenkreek)
gerealiseerd.

De provincie heeft in 2012 een wijzigingsplan voor de realisatie van 7 windturbines op het AFC vastgesteld.
De eerste herziening van het inpassingsplan is vastgesteld door Provinciale Staten. De beheerstructuur
(organisatiestructuur) van het AFC is vastgesteld en in werking. Het 150 kV-station is inmiddels ook in
aanbouw.
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Kassen in het AFC Nieuw Prinsenland
Glastuinbouwgebied Westland
In 2012 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de 7 van de 8 in het gebied betrokken glastuinders.
De eerste betalingen zijn reeds ontvangen en er is goed overleg over rioleringen en wegen.

Biobased economy
Een van de majeure projecten is het project Agro foodcluster Nieuw Prinsenland. In dit project waar de
provincie nauw bij betrokken is en het ook ondersteunt ligt de focus op ontwikkeling en de uitwerking
van de biobased economy. De inzet van de biobased economy West Brabant richt zich op de innovatie
die voortkomt uit de koppeling van de agrosector en de chemie met een focus op de ontwikkeling van
hoogwaardige materialen (bijvoorbeeld plastics), chemicaliën, pesticiden en coatings uit agrorestromen.

Nieuw Prinsenland biedt alle ruimte aan de biobased economy. Nieuw Prinsenland wil vooral een
productielocatie zijn. Er lopen momenteel initiatieven voor restwarmte, CO2, aardwarmte en de Biomassa
vergistingsinstallatie draait al op volle toeren. Naarmate zich meer bedrijven zullen vestigen zullen er ook
extra mogelijkheden voordoen om invulling te geven aan de biobased economy.

Uitvoering acties beleidsnota economie
Het Economisch Beleidsplan is inmiddels vastgesteld en reeds gedeeltelijk uitgevoerd. Voor 2012 zal met
de uitvoering van de acties met name in relatie tot het plan StadHaven en het plan AFC Nieuw-Prinsenland
worden doorgegaan. Met de voorbereiding van de plannen tot de ontwikkeling van bedrijventerrein
Reinierpolder III zal, nu het tracé van de A4 bekend is, worden gestart.

Betreft feitelijk een doorlopend proces; begeleiding / ondersteuning AFC en StadHaven heeft plaats
gevonden. Tot op heden is een plan getoetst door de adviescommissie bedrijfsvestiging AFC. Op alle
bedrijventerreinen zijn alle bedrijven en leegstaande panden geïnventariseerd zodat we nu beschikken over
een actueel bedrijvenbestand. Voor het bedrijfsterrein Reinierpolder III zijn de nodige onderzoeken gedaan
zodat feitelijk een begin gemaakt is met de planvorming.

Uitvoeringsprogramma recreatie
In 2012 stond de uitvoering van relevante delen van het uitvoeringsprogramma recreatie (uit oktober 2011)
centraal. Concreet betrof het de volgende projecten: herstel Fort Henricus, project Waterland, LAW route
Brabantse Wal, recreatieve poorten Brabantse Wal, wandelknooppuntensysteem.

De voorbereidingen van het herstel van Fort Henricus hebben vertraging opgelopen omdat meer
voorbereidingstijd (berekeningen, werkvoorbereiding) was benodigd dan voorziening. De toegekende
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LEADER subsidie wordt verlengd tot einde 2013 zodat realisatie na het broedseizoen mogelijk is. Dan zal
ook de uitkijktoren op het Fort worden geplaatst.

Ook het project Waterland bleek complicaties in de voorbereiding (geschikte locaties, onderzoeken,
medewerking) te kennen. Inmiddels is het bestek uitgewerkt, aanbesteed en gegund. Begin mei 2013
moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Na afronding is de regio (gemeenten Steenbergen, Moerdijk,
Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur) een groot aantal (watersport)voorzieningen op en langs het water
rijker, waaronder nieuwe vislocaties en afmeerplaatsen voor kano's.

In het kader van de (recreatieve) samenwerking op de Brabantse Wal is een verbindend wandelpad
aangelegd: het streekpad Brabantse Wal. Dit pad verbindt alle deelnemende gemeente op de Brabantse
Wal met elkaar. De route is op 15 juni 2012 in gebruik genomen. De wandelgids van deze route is in een
nationale verkiezing van 'beste wandelroutegids van het jaar 2013', verkozen tot de beste van Nederland!

Een ander Brabantse Wal project betreft de recreatieve poorten. In Steenbergen zijn verschillende locaties
aangeduid als recreatieve poort. Op zo'n locaties worden bezoekers op de Brabantse Wal ontvangen,
van informatie voorzien en de mogelijkheid geboden verder het gebied in te gaan. De poorten komen
in twee 'formaten': groot (jachthaven Steenbergen) en klein (andere kernen en enkele locaties in het
buitengebied). Vanuit de Brabantse Wal is de informatievoorziening op deze poorten georganiseerd. De
laatste informatiepanelen worden in de eerste helft van 2013 geplaatst.

Tot slot is het wandelroutenetwerk ook op de Brabantse Wal uitgerold. Dat betekent dat nu (nieuwe)
recreatieve routes op uniforme ondergrond kunnen worden uitgezet.

WIFI punten Steenbergen
Een inventarisatie onder ondernemers heeft uitgewezen dat op verschillende (recreatieve) locaties wifi
wordt aangeboden. In de ontwikkeling van de recreatieve poort Steenbergen (jachthaven) wordt (vrij) wifi als
service aan gasten meegenomen.

Mark-Vliet-Dintel (project Waterland)
Begin 2013 is het definitieve plan voor dit project vastgesteld. Het bijbehorende bestek is gegund. Realisatie
van alle voorzieningen vindt, conform aanbesteding, uiterlijk in mei 2013 plaats. Dan zullen op een aantal
plaatsen in de gemeenten Steenbergen, Moerdijk, Roosendaal, Halderberge en Etten-Leur nieuwe
aanlegsteigers, kanosteigers, visvoorzieningen en rust- en informatiepunten zijn gerealiseerd. Ook wordt de
bewegwijzering langs de vaarwegen vernieuwd.

Actieplan realiseren 5,5 ha bedrijventerrein Steenbergen
Om uitvoering te kunnen geven aan de motie is er eerst onderzoek verricht naar de behoefte aan
bedrijfsterrein (STEC-rapport). Uit genoemd rapport is de behoefte aan bedrijventerrein gebleken. Deze
onderbouwing is noodzakelijk om een bestemmingsplan op te stellen. Nu kan worden besloten tot aankoop
van de benodigde gronden. Daarover bestaat reeds overeenstemming. In de raad van februari zal u
daarvoor een voorstel worden aangeboden.

Nieuwe woonvisie / versnelde realisatie grondgebonden en / of nul-treden woningen
In verband met de onzekerheid omtrent het kabinetsbeleid en de financiële consequenties hiervan
hebben de woningbouwcorporaties besloten om voorlopig geen grote investeringsbeslissingen te nemen
en als gevolg hiervan, buiten de lopende projecten, zoals de Bongerd en het plan de Vossemeren
voorlopig geen nieuwe investeringen te doen. Deze partijen zijn essentieel voor de uitvoering van ons
volkshuisvestingsbeleid en daarom ook voor de inrichting van dat beleid. Zodra we meer duidelijkheid
hebben op dit punt kunnen we ons nieuwe beleid daarop afstemmen. Op dit moment worden er signalen
ontvangen dat wellicht de Eerste Kamer niet akkoord gaat met de kabinetsplannen. Dan zou het er weer wat
rooskleuriger uitzien.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
recreatie 439.484 -44.506 506.055 -97.406 323.917 -88.577
markt 8.811 -3.700 8.811 -3.700 8.620 -4.012
stadhaven 146.071 0 193.699 0 230.782 0
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Begroting
2012

Begr. na
wijz. 2012

Rekening
2012

product lasten baten lasten baten lasten baten
economische bedrijvigheid 149.317 -650 151.317 -650 139.004 -650
agro foodcluster nieuw prinsenland 92.998 -1.092.998 92.998 -1.592.998 69.517 -1.766.619
agrarische zaken 20.580 -450 20.580 -450 328.580 -342
nutsbedrijven 2.717 -225.000 2.717 -225.000 2.717 -222.650
bouwgrondexploitatie 3.853.626 -3.962.009 4.412.246 -4.526.037 4.059.106 -4.181.752
mut.res.progr.economie en recreatie 1.393.955 -2.221.092 1.893.955 -2.299.346 1.848.581 -3.200.984
Totaal 6.107.558 -7.550.405 7.282.377 -8.745.587 7.010.825 -9.465.586
Nadelig saldo -1.442.847 -1.463.210 -2.454.761

Het werkelijk resultaat  op het programma "economie en recreatie" ten opzichte van het begrote resultaat (na
wijziging) bedraagt € 991.551,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Recreatie € 173.000 voordelig
Havens € 58.000 voordelig
Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van het huidige
onderzoeksbudget met € 32.500,--. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen (overgang
en doorstart jachthaven) in 2012. Deze kosten blijken achteraf mee te vallen en het beschikbaar gestelde
budget is niet (geheel) nodig geweest.
Voor het overige betreft het een cumulatie van kleinere verschillen waarvoor geen nadere toelichting voor
gegeven hoeft te worden.

Openluchtrecreatie € 51.000 voordelig
Het voordelige saldo over 2012 is te verklaren uit een voordelig resultaat behaald op de aanleg van het
ommetje Nieuw-Vossemeer (inclusief subsidie) en een onderbenutting van de post werkbudget.

Project Waterland/Mark-Vliet-Dintel € 33.000 voordelig
Het project Waterland kent een vertraging in de uitvoering vanwege complicaties in de
voorbereidingsperiode. Inmiddels is het project aanbesteed en gegund. De verwachting is dat het project in
mei 2013 opgeleverd wordt. De bijbehorende realisatiekosten worden dan ook (pas) in de eerste helft van
2013 gemaakt.

Agro Foodcluster Nieuw-Prinsenland € 197.000 voordelig
Dit verschil wordt mede veroorzaakt door een lagere doorbelasting vanuit de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling. In totaal zijn er 367 uur (= € 31.000,--) minder doorbelast aan het product. Voor dit project
zijn een aantal werkzaamheden verricht welke vallen onder economische zaken (parkmanagement en
acquisitie van bedrijven). Bovendien is in dergelijke projecten de temporisering van de urenbesteding vaak
heel moeilijk in te schatten.
Bij het afsluiten van de exploitatieovereenkomst AFC Nieuw-Prinsenland met de
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en de provincie Noord-Brabant is een bedrag afgesproken als
tegemoetkoming in de (toekomstige) ambtelijke kosten van de gemeente Steenbergen. Per 31 december
2012 resteerde van dit bedrag nog € 123.105,--. Jaarlijks werden de gemaakte ambtelijke kosten hieruit
gedekt en het resterende bedrag bleef via de balanspost "vooruitontvangen bedragen" beschikbaar
voor dekking van ambtelijke kosten in toekomstige jaren. Volgens de voorschriften voor gemeentelijke
verslaglegging (BBV) is dit niet helemaal juist en moet het beschikbaar houden van een resterend bedrag
via een te vormen bestemmingsreserve. In 2012 is dit dan ook gecorrigeerd en zal gelijktijdig met de
vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor toevoeging van het restant bedrag aan een te vormen
bestemmingsreserve worden gedaan.

Agrarische zaken € 308.000 nadelig
Glastuinbouw Westland € 310.000 nadelig
In 2012 is een overeenkomst gesloten met met name de glastuinbouwers over het betalen van een bijdrage
in de kosten van de infrastructurele verbeteringen. Niet de volledige kosten kunnen worden verhaald. Een
bedrag van € 310.800,-- blijft voor rekening van de gemeente. Het risico van een niet verhaalbaar bedrag
was reeds voorzien en afgedekt middels de risicoreserve. Tegenover deze kosten staat een onttrekking uit
de risicoreserve tot hetzelfde bedrag.
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Bouwgrondexploitatie € 9.000 voordelig
Overige gronden € 280.000 voordelig
De hogere opbrengst betreft de verkoop van Laurentiusdijk 14. Minus de kosten van asbestonderzoek
en bodemsanering bedraagt de opbrengst € 112.300,-. Deze opbrengst is toegevoegd aan de algemene
reserve. Tevens wordt de hogere opbrengst veroorzaakt door de verkoop van een perceel grond aan de
Ravelijnstraat ad € 152.400,-.

Bestemmingsplan D'n Darink € 484.000 voordelig
Alle bouwrijpe grond binnen dit bestemmingsplan is verkocht. Eén woning moet nog worden afgebouwd
terwijl er op één kavel nog met de bouw moet worden gestart. Nadat alle woningen zijn bewoond zal het
resterende gedeelte van het plan woonrijp worden gemaakt inclusief het herstellen van schades aan de
omliggende wegen en de totale afronding van het terrein achter het constructiebedrijf van Van Merrienboer.
Voor deze nog te verrichten werkzaamheden is een bedrag geraamd van € 524.000,--. Deze exploitatie
is in 2012 afgesloten met een overschot van  € 484.000,--. Voor bovengenoemde werkzaamheden is een
bestemmingsreserve gevormd.

Project Reinierpolder 2, 2e fase € 178.000 nadelig
Van de in 1998 aangekochte grond is ca. 5.500 m2 nodig ten gevolge van de aanleg van de A4. Dit in
verband met verlegging van de Zeelandweg Oost in zuidelijke richting om aan te sluiten op de toekomstige
A4. De overdracht van deze grond aan Rijkswaterstaat zal in 2013 plaatsvinden en zal ca. € 110.300,--
opleveren. De boekwaarde zal dan uitkomen op ca. € 201.300,--.  Volgend de richtlijnen van de commissie
BBV mag de boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde en dient een verlies direct te worden
genomen. De planning is dat de locatie uitbreiding Reinierpolder I de eerste jaren de voorkeur krijgt voor
de ontwikkeling van een bedrijventerrein en dat de locatie Reinierpolder II, tweede fase de eerste jaren
niet verder ontwikkeld zal worden. De boekwaarde van deze grond dient afgewaardeerd te worden naar
landbouwgrond, welke op dit moment € 5,- de m² bedraagt. Dit betekent dat de waarde van de grond 4.700
m²  x € 5,- is € 23.500,- bedraagt en de boekwaarde met € 177.800,- afgeboekt moet worden ten laste van
de risicoreserve.

Project Lokatie Westdam 22 € 283.000 nadelig
Volgend de richtlijnen van de commissie BBV mag de boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde en
dient een verlies direct te worden genomen. Uitgaande van behoud van het gebouw en maatschappelijke
bestemming wordt de waarde van het gebouw na aftrek kosten upgrading en achterstallig onderhoud
getaxeerd op € 350.000,-. Bij de afboeking van de boekwaarde dient tevens rekening gehouden te worden
met nog te maken kosten. Aan de Belastingdienst dient nog € 13.400,- aan omzetbelasting terugbetaald te
worden in verband met ten onrechte teruggevraagde omzetbelasting over de kosten van de gebouwen aan
de Kaaistraat. Dit betekent dat het te verwachten tekort van € 282.600,- afgeboekt wordt afgeboekt ten laste
van de risicoreserve.

Project Sportpark Oostgroeneweg € 247.000 nadelig
Door de stagnerende vraag naar bouwrijpe grond is er nu vanuit gegaan dat deze exploitatie sluit in
2022 in plaats van 2018. Hierdoor is het niet mogelijk om zonder een nieuwe bijdrage de exploitatie bij
een gemiddelde getaxeerde grondprijs van € 224,--per m2 in 2022 op nul te laten sluiten. In 2012 is het
aanvullend te verwachten tekort van € 247.000,-- ten laste van de risicoreserve gebracht.

Mutaties reserves economie en recreatie € 947.000 voordelig
Toevoeging aan reserves € 45.000 voordelig
De toevoeging aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling (voormalig Bovenplanse verevening) is
afhankelijk van de grondverkopen. In 2012 is € 51.900,-- toegevoegd. Dit is € 117.000,-- lager dan geraamd.
De bijdragen ruimtelijke ontwikkeling (voormalig Bovenplanse verevening) in het kader van de ontwikkeling
van het AFC Nieuw-Prinsenland worden in een afzonderlijke bestemmingsreserve gestort. De ontvangsten
zijn ten opzichte van de raming iets, € 74.000,--, hoger geweest, dus als zodanig ook de toevoeging aan de
bestemmingsreserve.

Beschikking over reserves € 901.000 voordelig
Voor het uitvoeringsprogramma recreatie was in de reserve eenmalige zaken 2012 € 80.000,-- opgenomen.
Hiervan is in 2012 € 33.500,- uitgegeven. De onttrekking aan de reserve is gelijk gehouden met de werkelijke
uitgaven.
In de reserve eenmalige zaken 2011 resteert, € 78.300,--, voor dekking van onderzoekskosten voor de
ontwikkeling van de jachthaven Steenbergen. De hiervoor op dit programma verantwoorde uitgaven
bedroegen € 13.200,--. Ten opzichte van het hier geraamde bedrag zijn deze uitgaven dus € 65.100,-- lager.
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Een gedeelte van de uitgaven is echter gedaan op de kostenplaats maatschappelijke ontwikkeling. Deze
uitgaven bedroegen € 30.700,-- en de onttrekking van dit bedrag is verantwoord op programma Financiering.
In 2012 diende € 2 miljoen betaald te worden als bijdrage in de realisering van het Aquaduct in de A4.
Deze dekking vindt gedeeltelijk plaats ten laste van de risicoreserve en de specifieke reserve ruimtelijke
ontwikkeling AFCNP. Een hogere onttrekking uit de ene reserve heeft een lagere onttrekking uit de andere
reserve tot gevolg. In 2012 is door hogere ontvangen bijdragen een hoger bedrag van ad € 68.000,-- uit de
reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP onttrokken. Hieruit volgde een lagere onttrekking uit de risicoreserve
voor hetzelfde bedrag.
In 2012 zijn voor het Glastuinbouw Westland, project Locatie Wesdam 22 en project Reinierpolder 2, 2e fase
onttrekking aan de risicoreserve plaatsgevonden van respectievelijk € 310.800,--, € 282.600,-- en 177.700,--.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het product.

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Kostendekkend maken kermissen 0 0 € 5.000-
De bezuiniging wordt in 2013 gerealiseerd.

Investeringen
Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2012 Restant krediet
Voorzieningen brug
Benedensas 85.000 21.600 63.400
Toelichting:
Op 15 december 2011 is dit krediet voor het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen aan de voet-/fietsgangersbrug
aan het Benedensas beschikbaar gesteld. Het werk is aanbesteed voor een bedrag van € 126.000,--, waarvan het
waterschap 33% voor zijn rekening zal nemen. De brug is op 16 maart 2013 geopend. Op dit moment (eind maart
2013) moeten er nog enkele termijnen van de aanneemsom worden voldaan. Ook het aandeel van het waterschap is
nog niet geheel ontvangen.
Aankoop jachthaven 565.000 0 565.000
Toelichting:
De aankoop van de haven is in de tweede week van 2013 gepasseerd.
Renovatie jachthaven/
havenkantoor 80.032 0 80.322
Toelichting:
Op 27 september 2012 is een dekkingsreserve van € 1.657.040,-- gevormd, ter dekking van in het kader van uit
te voeren onderhoud en eventuele investeringen. Voor de diverse onderdelen zullen afzonderlijk kredieten aan de
gemeenteraad worden gevraagd. Gelijkertijd met de het raadsvoorstel voor het vormen van de dekkingsreserve is
een bedrag van € 80.000,-- beschikbaar gesteld voor het eerste noodzakelijk onderhoud aan haven en havenkantoor.
Omdat de aankoop van de haven pas in 2013 heeft plaatsgevonden, zijn ook deze uitgaven doorgeschoven.
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P r o g r a m m a

O n t w i k k e l i n g  o p e n b a r e  r u i m t e

Portefeuillehouder:
Burgemeester S. Bolten / Wethouder L. Heijmans / Wethouder B. van Kesteren / Wethouder C. van Geel

Wat willen we bereiken?
• een evenwichtig leefklimaat met een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt geboden waardoor de

leefbaarheid in alle kernen gewaarborgd blijft
• ruimte wordt geboden aan een evenwichtige verdeling van woningbouw, recreatieve functies en

bedrijven om zich te vestigen
• rechtszekerheid en -gelijkheid wordt geboden aan burgers met betrekking tot het gebruik van ruimte
• waardevolle cultuurhistorische belangrijke objecten en stads- en dorpsgezichten worden beschermd
• een maatschappij  waarin men de regels welke nodig zijn voor een harmonieuze samenleving naleeft en

respecteert
• een samenleving waarin alle mensen (incl. bedrijven / instanties) duurzaam handelen vanuit het

bewustzijn dat alleen daarmee de aarde als woonplaats voor mensen een toekomst heeft. Dat wil dus
ondermeer zeggen dat er sprake zal zijn van minder uitputting van grondstoffen (incl. zoet water); meer
sprake is van hergebruik, meer aandacht voor natuur en gezondheid en daarom ook een zeer geringe
verontreiniging van de leefomgeving

• een schoon en veilige en met voldoende natuur ingevulde leefomgeving waarin wel plaats is voor
een grote differentiatie van functies, maar welke zodanig worden ingepast dat het geen gevaar,
verontreiniging of schade oplevert aan die leefomgeving

• Bieden van kaders voor de wijze waarop handhaving als een volwaardig instrument ingezet kan worden
bij het realiseren van beleidsdoelen

• Naast het zorgen voor een adequate uitvoering van de wettelijke milieu-taken uitvoering geven aan de
verklaring van Dussen (reduceren energiegebruik en CO2-uitstoot, bevorderen opwekking duurzame
energie), de Countdownverklaring (bevorderen biodiversiteit) en de millenniumgedachte (bijdragen aan
een duurzame wereld)

Bestuurlijke kaders:

• Bestuursovereenkomst handhaving Omgevingsrecht Provincie Noord-Brabant 2007-2012
• Milieubeleidsplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2008-2012
• (concept) milieujaarprogramma 2012
• Verklaring van Dussen
• Countdown-verklaring
• Millenniumgemeente
• Programma 2012 West-Brabanthuis, Duurzame Ontwikkeling
• Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:
• Nota duurzaamheid inclusief uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode 2012 t/m 2020
• Bestemmingsplannen buitengebied
• Bestemmingsplannen Kom Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen-Zuid en Reinierpolder I, II en III
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Raadsprogramma 2010-2014
Door het maken van prestatieafspraken met de in onze gemeente aanwezige woningbouwverenigingen moet
de leefbaarheid in de kernen minimaal op niveau worden gehouden en bij voorkeur verbeterd. Daarnaast
wordt meer ruimte geboden voor zelfbouw van koopwoningen.

Stand van zaken: Aan de raad is een aparte mededeling gedaan over de prestatieafspraken. De
woningbouwcorporaties zijn op dit moment niet (meer) bereid om prestatieafspraken te maken. Belangrijkste
oorzaak daarvan is dat er geen regionaal volkshuisvestingsplan en - beleid bestaat. In de komende tijd
zullen er dus uitsluitend per project afspraken worden gemaakt. Zowel gemeente als corporaties blijven
onverkort invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel in het plan Buiten de
Veste als in het plan aan de Oostgroeneweg in Dinteloord worden op dit moment kavels uitgegeven voor
particuliere bouwers.

Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie zullen actief worden ondersteund.
Steenbergen werkt als "millenniumgemeente " actief mee aan het behalen van de VN Millennium doelen. De
factor milieu vormt een steeds terugkerende toetssteen bij alle beleidsterreinen. Ondernemers worden actief
betrokken bij duurzaamheidsdoelen.

Stand van zaken: Op deze onderwerpen wordt de laatste jaren steeds meer inzet gepleegd. Over de
stand van zaken en de voornemens wordt elk jaar aan de raad gerapporteerd door middel van het
Milieujaarverslag en Milieuprogramma. Goede voorbeelden zijn vooral de milieujaarverslagen van met name
de jaren 2010 en 2011. Het milieujaarverslag 2012 is inmiddels ook in concept gereed.

Op 31 mei 2012 is onder andere op basis van het raadsprogramma 2010 - 2014 en de Millenniumgedachte
de Duurzaamheidsnota vastgesteld. De onderwerpen die in het raadsprogramma zijn genoemd komen
hierin uitgebreid aan bod. Tevens is er vanaf 2013 een aparte paragraaf duurzaamheid in de begroting
opgenomen waarin een en ander uitgebreider is verwoord. Een recent voorbeeld van inzet op duurzame
energieopwekking is de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen in de regio.

Door meer zichtbaar toezicht en handhaving zal het gevoel van veiligheid worden bevorderd. Enerzijds
door eigen gemeentelijke inzet op preventie, toezicht en handhaving, anderzijds door te streven naar meer
zichtbaar "blauw" op straat.

Verder heeft het gemeentebestuur de inzet om intensiever samen te werken met andere gemeenten op
uitvoeringsniveau daar waar dit efficiency en/of effectiviteitvoordelen oplevert.

Stand van Zaken: In het handhavingsbeleidsplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma staan
exact de werkzaamheden en de taken zijn omschreven, die we in dat betreffende jaar uitvoeren. Naar
aanleiding daarvan is ook de ambtelijke capaciteit verhoogd. Zo is er naast de al aanwezige BOA nu een
tweede Buitenhandhaver RO / BOA aangesteld. Hierdoor is het mogelijk het “blauw op straat” behoorlijk te
laten toenemen. De BOA's werken inmiddels ook in de weekenden en 's avonds. Om de wat ingrijpendere
geconstateerde overtredingen een vervolg te kunnen geven (handhavingprocedures etc.) is tevens de
juridische capaciteit met een halve fte verhoogd.

Samenwerking met andere gemeenten, belastingdienst, politie, arbeidsinspectie, IND (vreemdelingenpolitie)
heeft inmiddels vorm gekregen door het afsluiten van een daartoe strekkend convenant. Er zijn / worden
inmiddels waar nodig integrale acties uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan is de handhaving van het
bungalowpark Sunclass. Op verdere samenwerking in de regio wordt momenteel gestudeerd.

Bovendien wordt er al langer regionaal samengewerkt in het kader van toezicht en handhaving op regionaal
niveau onder begeleiding van het SEPH (servicepunt handhaving). Deze is inmiddels opgegaan in de
Omgevingsdienst Midden West-Brabant.

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Ontwikkeling openbare ruimte Portefeuillehouder Voortgang

Opstellen structuurvisie Van Kesteren Gereed
Bestemmingsplan buitengebied Noord (Dinteloord en
Prinsenland)

Van Kesteren Naar 2013

Actualiseren monumentenverordening Heijmans Naar 2013
Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst) Heijmans Gereed
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Programma Ontwikkeling openbare ruimte Portefeuillehouder Voortgang

Nota duurzaamheid Heijmans Gereed
Onderzoek regelvrij bouwen particulier
opdrachtgeverschap (motie 1 maart 2012)

Van Kesteren Naar 2013

Onderzoek groepsaankoop zonnepanelen door inwoners
(motie P2012/13)

Heijmans Gereed

Nieuwe woonvisie + snelle realisatie grondgebonden en/of
0-treden woningen (motie P2012/7)

Van Geel Gereed

Oplossing (max.draagvlak) ruimtelijke status Sunclass
deelhoeven (motie 3 juli 2012)

Van Kesteren Naar 2013

Speerpunten van beleid
Bouwen van woningen

Visualisatie appartementen Weidemolen
In 2012 zijn er 15 woningen gebouwd en 12 gesloopt. De economische crisis heeft gezorgd voor een
aanzienlijke terugval in de woningbouwproductie. Vanwege de kabinetsplannen wordt de financiële armslag
voor de woningbouwcorporaties om de benodigde nieuwbouw in de huursector te realiseren bovendien
aanzienlijk moeilijker. In dat geval wordt ook in het komende jaar niet veel woningbouw verwacht.

Appartementen Weidemolen in aanbouw

Beleidsprioriteiten 2012
Wabo/Bor
In het jaar 2012 heeft de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensen (RUD's) plaatsgevonden. In West-
Brabant zijn dat 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. In september 2012 heeft de gemeenteraad
ingestemd met het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB).

Onderzoek regelvrij bouwen en particulier opdrachtgeverschap
In het afgelopen jaar is hier het nodige onderzoek naar verricht. Een voorstel hieromtrent zal worden
aangeleverd in de raadsvergadering van maart 2013.
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Aankondiging Paragraaf duurzaamheid
In 2012 is door de raad de nota duurzaamheid inclusief uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen vastgesteld.
Organisatiebreed is daar in het jaar 2012 aan bijgedragen.
Omdat duurzaamheid een onderwerp is dat door alle lagen van het gemeentelijk beleid gaat, is het wenselijk
dat er een aparte paragraaf Duurzaamheid in de begroting wordt opgenomen.
Nu de nota Duurzaamheid is vastgesteld wordt er momenteel gewerkt volgens het daarbij  behorende
uitvoeringsprogramma. In de begrotingen vanaf 2013 is een paragraaf Duurzaamheid opgenomen.

Ecologische verbindingszones (EVZ’s)
In februari 2010 hebben de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten
voor de realisatie van EVZ’s. In deze overeenkomst is een prioriteitstelling aangegeven. Het waterschap
en de gemeente zullen hun pijlen in eerste instantie richten op de ontwikkeling van de Steenbergsche en
Roosendaalsche Vliet en de Cruijslandse kreken.
In 2011 is echter de subsidieregeling stilgelegd waardoor het fundament van die overeenkomst is vervallen.
Er zullen nu nog veel beperkter keuzes moeten worden gemaakt. Bij de keuzes spelen recreatieve aspecten
een belangrijke rol.
Vanwege het wegvallen van de subsidie voor het gemeentelijke deel is er dit jaar gewerkt aan de herziening
van de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van ecologische verbindingszones. In de bestaande
overeenkomst was een prioriteitstelling aangegeven. Een keuze diende gemaakt te worden tussen de
Steenbergsche en Roosendaalsche vliet en de Cruijslandse kreken. De keuze is gevallen op de Cruijslandse
kreken. In december 2012 is groen licht gegeven voor de inrichting van 6 km EVZ en Beek & kreekherstel.
Het traject is direct daarna opgestart en zal in 2013 verder vorm krijgen.

Groene Mal
Aanvankelijk was het de bedoeling, mede gebaseerd op Landschap van Allure, een groene Mal te realiseren
bestaande uit de Ecologische Verbindingszone Ligne - A4 - Aquaduct - Vloeivelden - Breede Watergang
(Buiten de Veste) - Cruijslandse kreken.
Bij de najaarsnota is reeds medegedeeld dat dit vanwege ontbreken van financieringsmogelijkheden niet
zinvol is om de plannen door te zetten. Eventuele ontwikkelingen vallen nu onder het project Landschap van
Allure; Brabantse Wal en de gebiedsontwikkeling Waterpoort.

Integrale handhaving
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 september 2011 het handhavingsbeleidsplan 2012 -
2016 vastgesteld. Het Handhavingsbeleid 2012 - 2016 bevat de onderdelen die betrekking hebben op de
wijze waarop Steenbergen wil handhaven en stelt de kaders voor de handhaving. Het college heeft, ter
uitvoering daarvan, een handhavingsprogramma voor het jaar 2012 opgesteld. Dit is het programma dat
in het betreffende jaar moet worden uitgevoerd. In het afgelopen jaar is dat ook geschied. Handhaving is
volgens programma uitgevoerd. Jaarlijks wordt afzonderlijk uitgebreid verslag gedaan over de uitvoering van
het handhavingsbeleid. Het jaarverslag over 2012 is in concept gereed. Dit verslag wordt ook naar andere
overheidsinstanties gezonden zoals bijvoorbeeld de provincie.

Duurzaamheid
Mede ter uitvoering van de zogenaamde verklaring van Dussen, de Countdownverklaring en de
Millenniumdoelstelling  is besloten om in 2012 een nota Duurzaamheid voor onze gemeente op te stellen
waarin een uitvoeringsprogramma is opgenomen. De nota geeft een integrale visie op duurzaamheid voor
onze gemeente. Duurzaamheid raakt alle vormen van beleid en dus is er ook voor gekozen een aparte
paragraaf in de begroting op te nemen. Vanaf 2013 is dat het geval.

De nota Duurzaamheid met programma is in september van 2012 vastgesteld.



Ontwikkeling openbare ruimte

57

Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2008-2012
In het kader van het thema ‘Bodem’ wordt met 5 andere regio-gemeenten een bodemkwaliteitskaart voor het
buitengebied gemaakt. Daarnaast wordt voor het buitengebied van onze gemeente een nota bodembeheer
opgesteld, welke eind december 2012 gereed is.
In het kader van het thema ‘Lucht’  wordt meegewerkt aan de monitoringstool 2012 ten behoeve van het
Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Deze tool verwachten wij augustus 2012.
De Bodemkwaliteitskaart voor het buitengebied is inmiddels (in regioverband) opgesteld. Tevens is een
nota bodembeheer opgesteld. Wij hebben onze bijdrage geleverd aan de monitoringstool 2012 voor het
samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Revitalisering landelijk gebied/uitwerking gebiedsplan
• 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 om de bestaande boomdijken te
behouden.

• de beleving van cultuurhistorie. Hierbij kan worden gedacht aan de reconstructie van Fort Henricus.
• de realisatie en het faciliteren van (extensieve) recreatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in de vorm een

ommetje met behulp van het agrarisch landschapsbeheer.
• de (planologische) ondersteuning van initiatieven voor nieuwe economische dragers. De meeste

initiatieven bevinden zich nog in de initiatieffase.

Deelname aan de gebiedscommissie is een doorlopend proces en kent meerdere bestuurlijke en
bijbehorende ambtelijke overleggen. Naast de reguliere werkzaamheden werkt de gemeente Steenbergen
(mee) aan een aantal specifieke revitaliseringsprojecten, zoals de Brabantse Wal en Mark-Dintel-Vliet.  

De gemeente Steenbergen is op een aantal gebieden actief om de kwaliteit van het buitengebied en
de leefbaarheid van de kernen te verbeteren. De dorpsontwikkelingsplannen zijn hiervoor geschikte
instrumenten. Daarnaast is de gebiedscommissie een aantal jaren het vehikel geweest om subsidiegelden
van andere overheden te bemachtigen voor dit doel. Voorbeelden van initiatieven waar op dit moment aan
gewerkt wordt is de reconstructie van het Fort Henricus, maar ook het realiseren van diverse ommetjes met
behulp van agrarisch landschapsbeheer.

De gebiedscommissie is inmiddels opgeheven; de werkzaamheden zijn ondergebracht bij de Waterpoort en
Brabantse Wal.
In 2012 is het contract tot deelname aan het agrarische landschapsbeheer voor 4 jaar verlengd. Voor wat
betreft de economische dragers is in 2012 is gewerkt aan het plan voor het Benedensas en aan een plan
voor verblijfsrecreatie bij de Cruijslandse kreken. Bovendien is vergunning verleend voor een minicamping
aan de Moerstraatseweg.

Sunclasspark
Op het Sunclasspark is vastgesteld, dat er permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten
plaatsvindt. dit is in strijd is met het bestemmingsplan. In 2012 wordt uitvoering gegeven aan de
vastgestelde bestuursopdracht ‘Alternatieve huisvestingslocatie(s) voor de op het Sunclasspark verblijvende
arbeidsmigranten’. Uiterlijk 1 januari 2013 moet de illegale huisvesting op het Sunclasspark beëindigd zijn.
De uitvoering van de bestuursopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
• handhaving van het illegale gebruik
• uitwerken en realiseren van één of meerdere maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocaties voor

de in Steenbergen werkende arbeidsmigranten. Het realiseren van legale gewenste maatschappelijk
verantwoorde huisvesting is primair een verantwoordelijkheid van de werkgevers. De gemeente
Steenbergen heeft slechts een faciliterende rol (planologische procedure en vergunningverlening)

• onderzoek naar de recreatiemogelijkheden van het Sunclasspark

In het afgelopen jaar is een aantal controles gehouden. In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de motie van
juli 2012 waarin het college is opgedragen een concrete oplossing voor de ruimtelijke status van de Sunclass
deelhoeven uit te werken die op een zo groot mogelijk draagvlak onder de betrokkenen mag rekenen.

Huisvesting EU-werknemers
Binnen de gemeente Steenbergen werken en verblijven meerdere arbeidsmigranten. Als gevolg van de
komst van het AFC NP zal dit aantal toenemen. Het bieden van onderdak aan deze mensen dient op een
maatschappelijk verantwoorde wijze te geschieden. Zowel voor de arbeidsmigrant als voor de omgeving.
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In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente
Steenbergen vastgesteld. 2012 staat in het teken van het verder uitvoering geven aan de vastgestelde
beleidsnota. Bij de uitvoering kunt u denken aan:
• het binnen de regio afstemmen van de gemeentelijke beleidskaders en de regiobrede spreiding van

arbeidsmigranten. Mede in het kader van het AFC NP 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
• de uitvoering van convenanten
• de begeleiding van particuliere initiatieven

Op dit moment wordt er regiobreed gewerkt aan een maatschappelijk verantwoorde huisvesting van
arbeidsmigranten en ook te zorgen dat er een evenredige verdeling over de regio plaatsvindt. 2012 heeft met
name in het teken gestaan van inventarisatie. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente, politie,
dorpsraad Welberg en de eigenaar van Stella Maris. In 2012 is er ook nog medewerking verleend aan het
huisvesten van arbeidsmigranten op het eigen (agrarisch) bedrijf (3 locaties). In 2012 is overleg opgestart
met OPS, ZLTO, Woningbouwcorporaties en de Glastuinbouwvereniging.

Bestemmingsplan buitengebied
Planning / begroting: Voor het Steenbergse buitengebied worden de bestemmingsplannen geheel
geactualiseerd. de planning was dat het bestemmingsplan buitengebied Dinteloord in het derde kwartaal
van 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad zou worden aangeboden. Voor het bestemmingsplan
buitengebied Steenbergen (buitengebied rondom de kernen Steenbergen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer,
Welberg en De Heen) staat het jaar 2012 in het teken van het in procedure brengen van het voorontwerp
en het ontwerp bestemmingsplan, zodat de vaststelling van het plan door de gemeenteraad in het eerste
kwartaal van 2013 kan gebeuren. Het planproces heeft een raadplegend karakter.

Realisatie: In 2012 is het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied Steenbergen in procedure
gebracht. Tevens is er gewerkt aan het opstellen van het ontwerp "plan mer" (milieu effecten rapportage)
en het ontwerp bestemmingsplannen buitengebied (Steenbergen en Dinteloord). Deze zullen in het
eerste kwartaal van 2013 in procedure gaan. Door gewijzigde wetgeving op het gebied van de milieu
effectenrapportage en ook omdat het wenselijk bleek om datgene dat naar voor werd gebracht bij het
bestemmingsplan Steenbergen ook alsnog in het bestemmingsplan Dinteloord en Prinsenland te betrekken,
heeft dit langer geduurd dan gepland.

Actualisatie overige bestemmingsplannen
Door het overgangsrecht van de (Nieuwe) Wro, moeten voor 2013 een aantal bestemmingsplannen
worden geactualiseerd. Naast het hiervoor genoemde bestemmingsplan Buitengebied moeten in
2012 de bestemmingsplannen Kom Kruisland, Kom Nieuw-Vossemeer, Steenbergen-Zuid en de
bestemmingsplannen Reinierpolder worden geactualiseerd.

In 2012 zijn de ontwerpplannen van Kom Nieuw-Vossemeer, Kom Kruisland en Steenbergen Zuid
opgesteld. Deze worden in januari 2013 in procedure gebracht. Voor Reinierpolder wordt gewerkt
aan een beheersverordening omdat er daarvoor een totaal nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld
waarin de toekomstige uitbreiding mede is opgenomen. Zonder beheersverordening kunnen er geen
leges worden geheven in het betreffende gebied en dat zou zorgen voor rechtsongelijkheid. Voor dit
toekomstige bestemmingsplan is al wel een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van en de behoefte
aan bedrijfsterrein. Dit is nodig om de financieel economische uitvoerbaarheid aan te tonen in de
bestemmingsplanprocedure.

Rijksplannen
De rijksstudie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, verbinding Antwerpen Rotterdam
(MIRTvar), vastgesteld maart 2011, wordt via de gebiedsagenda Brabant procesdocument voor bestuurlijk
overleg tussen regio, provincie en het Rijk over de majeure opgaven in dit gebied.

Met onze ligging, maar ook zeker ook onze grote oppervlakte (16.000 ha) hebben wij of kunnen wij een rol
hebben bij deze ontwikkelingen.

Met de gebiedsuitwerking Waterpoort is gestart. Dit is een gebiedsuitwerking welke direct samenhangt met
het Deltaprogramma, uitwerkingsprogramma Zuidwestelijke Delta. Voor Waterpoort is door de betrokken
overheden (3 provincies, 5 gemeenten en de stake holders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer etc.) een
intentieovereenkomst vastgesteld. Vervolgens is er in juni de eerste Waterpoort conferentie in Steenbergen
gehouden waarin de (voorlopige) ambities zijn gepresenteerd.
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Tevens is besloten om voor het gebied Grevelingen - Volkerak - Zoommeer een Rijksstructuurvisie op te
stellen. Onze gemeente levert hieraan een bijdrage.

In het kader van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan meerlaagse veiligheid door het onderzoeken van
kansrijke strategieën.

Rijksinpassingsplan Volkerak-Zoommeer (RIPVZM) (ontwerp)
Dit nationaal plan, dat voorziet in waterberging in Volkerak-Zoommeer bij  hoge waterafvoer van de
grote rivieren, veel neerslag en storm, zal volgens planning nog dit jaar door de Staatssecretaris in de
vaststellingsprocedure worden gebracht. De uitvoering van het plan moet dan in 2015 gereed zijn.

Dit jaar zijn vooral de gevolgen door de binnendijkse wateroverlast bij de planontwikkeling een belangrijk
aspect geweest. De uitwerking van de daarvoor benodigde maatregelen zullen, in samenspraak met het
Waterschap, in 2012-2013 gemaakt worden. Hier ligt een directe relatie met de stedelijke wateropgave.

Het gehele jaar zijn gesprekken gevoerd over de maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast
plaatsvindt. Het ontwerpplan is gereed gekomen en in januari 2013 ter inzage gelegd. Voor het publiek
wordt / is een informatieavond gehouden op 31 januari 2013. De voorbereiding voor de uitvoering is in 2012
ook gestart. Dit wordt afgestemd met het gemeentelijk rioleringsplan etc.

Cultureel erfgoed
De nota cultureel erfgoed is in april 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. 2012 staat in het teken van het
uitvoering geven van de beleidsnota. Dit op basis van het belangrijkste doel van de Nota Cultureel Erfgoed;
de unieke Steenbergse identiteit te behouden en waar mogelijk te versterken. De uitvoering in 2012 bestaat
hoofdzakelijk uit:

• Deelname aan de landelijke open monumentendag met passende activiteiten
• Archeologie paragraaf m.b.t. bescherming van archeologisch waardevolle gebieden opnemen  in

erfgoedverordening. Actie mede afhankelijk van resultaten erfgoedkaart (erfgoedkaart is eind 2011
gereed)

• Onderzoek naar samenwerking welstand en gemeentelijke monumentencommissie
• Opstellen van technische criteria voor planbeoordeling van monumenten

We hebben deelgenomen aan de open monumentendag met het thema "groen van toen". Dit hebben we
gedaan door middel van een tentoonstelling in gemeentehuis (gecombineerd  met open dag daarvan).
Tevens hebben we een wandelroute uitgezet.

In het afgelopen jaar hebben we ons ook bezig gehouden met een onderzoek naar de mogelijkheden om de
monumentencommissie en de welstandscommissie te combineren. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en
deze combinatie zal ook worden gemaakt.

De erfgoedkaart is niet gereed gekomen in 2012 vanwege faillissement bureau dat daaraan werkte. Dit staat
nu gepland voor 2013. Ook mede hierdoor was het niet mogelijk om de technische criteria op te stellen.
Hieraan zit namelijk een koppeling met de erfgoedkaart.

Actualiseren monumentenverordening
Het is de bedoeling dat onze geactualiseerde monumentenverordening gebaseerd wordt op de  nieuwe
modelverordening van de VNG. Omdat de nieuwe modelverordening nog niet gereed is schuift vaststelling
van onze verordening door naar april 2013.

Prestatieafspraken woningbouwverenigingen
Aanvankelijk was het de bedoeling om in het jaar 2012 te komen tot prestatieafspraken met
de woningbouwcorporaties. Hierover is regelmatig overleg gevoerd. Uiteindelijk zijn we niet tot
afspraken kunnen komen omdat de corporaties hier geen heil in zien zolang er geen sprake is van
een regionaal volkshuisvestingsplan en - programma. Overigens zullen zowel de gemeente als
de woningbouwverenigingen onverkort hun verantwoordelijkheden nemen als het gaat over de
volkshuisvestelijke opgave. Afspraken zullen per project worden gemaakt. De gemeenteraad is hiervan
inmiddels uitgebreid in kennis gesteld. 

Evaluatie Dorpsontwikkelingsplannen
Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de evaluatie mede wordt gebruikt om het beleid voor het komende
jaar vorm te geven. In het kader van de uitvoering van iDOP’s werden er in het najaar van 2012 nieuwe
subsidieregelingen verwacht. Daarvan hangt mede af wat we in het daaropvolgende jaar kunnen gaan doen.
Daarom is het efficiënt de evaluatie te koppelen met de uitslag van de subsidieregelingen. De evaluatie
heeft niet plaatsgevonden omdat de komst van de subsidieregelingen is vertraagd. Deze regelingen komen
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waarschijnlijk pas medio 2013. Eind november is dit met alle betrokken gemeenten binnen het RWB
besproken in Hoeven. 

Bereikbaarheid Bergen op Zoom over het spoor
Dit onderwerp is, overeenkomstig de motie, in de regio aan de orde gesteld en is in het bestuurlijk overleg
tussen provincie en het rijk en besproken. Daaruit zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt om dit te
verbeteren. De actualiteit met de Fyra gooit echter wat roet in het eten.

Regionale samenwerking / positie RRO overleg
Het afgelopen jaar is in RWB-verband door de bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling / Wonen de
tweejaarlijkse RRO-vergadering voorbereid. Dit is nog een proef. Evaluatie zal periodiek plaatsvinden. Hierin
worden onder andere afspraken gemaakt over huisvesting arbeidsmigranten, woningbouwprogramma’s
(krimp) en taken welke eerst bij de gebiedscommissie lagen.

Structuurvisie
In de raadsvergadering van mei 2012 is de structuurvisie voor de gehele gemeente Steenbergen
vastgesteld.

Glastuinbouwgebied Westland
In 2012 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de 7 van de 8 in het gebied betrokken glastuinders.
De eerste betalingen zijn reeds ontvangen en er is goed overleg over rioleringen en wegen.

Onderzoek groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners
Op 5 december is ingestemd met de actie om deel te nemen aan de regionale actie tot gezamenlijke inkoop
van zonnepanelen. Hierover zal in de raadsvergadering van februari een uitgebreide mededeling worden
gedaan. Er wordt deelgenomen aan de actie, maar eigen accommodaties hebben we daarvan uitgezonderd.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
ruimtelijke ontwikkeling 599.144 -32.000 687.744 -109.600 643.943 -45.489
bouw-en woningtoezicht 81.805 -1.660 81.805 -1.660 113.479 -2.926
monumenten en archeologie 85.117 0 85.117 0 78.705 0
integrale handhaving 627.040 -55.000 661.201 -55.000 646.629 -30.860
milieu 245.413 -42.000 358.248 -47.000 324.893 -62.856
mut.res.progr.ontw.openb.ruimte 0 -61.000 0 -153.835 0 -128.061
Totaal 1.638.518 -191.660 1.874.114 -367.095 1.807.648 -270.192
Nadelig saldo 1.446.858 1.507.019 1.537.457

Het werkelijk resultaat  op het programma "ontwikkeling openbare ruimte" ten opzichte van het begrote
resultaat (na wijziging) bedraagt € 30.438,-- nadelig.

Het verschil op dit programma en ook op niveau van afzonderlijk beleidsveld (product) is zodanig dat hierop
geen nadere toelichting wordt gegeven.   

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012
Verkoop molens 0 0 € 20.000-

Investeringen
In 2012 zijn er geen investeringen geweest.
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P r o g r a m m a

B e h e e r  o p e n b a r e  r u i m t e

Portefeuillehouder: Wethouder L. Heijmans / Wethouder B. van Kesteren

Wat willen we bereiken?
• Een aantrekkelijke, goed bereikbare, veilige woon-, werk- en leefomgeving; die er verzorgd uitziet en die

goed onderhouden wordt. De leefomgeving moet zowel sociaal als fysiek zodanig ingericht zijn waardoor
de bewoners zich veilig kunnen voelen.

• Het op een geïntegreerde wijze uitvoeren van de beheerplannen openbare ruimte volgens een
gebiedsgerichte benadering waarbij alle disciplines aan bod komen en waarbij de bewoners nadrukkelijk
betrokken worden

• De kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar groen moeten in overeenstemming worden gebracht met
het gewenste niveau zoals omschreven in het groenplan

• Het beheren en onderhouden en het verder optimaliseren van een goed functionerend watersysteem
zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving

• Het planmatig en duurzaam vervangen en beheren  van de openbare verlichting
• Teneinde het milieu zo weinig mogelijk te belasten streven we naar een milieuhygiënische wijze

gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Er
wordt zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik en duurzame verwerking

Bestuurlijke kaders:
• Rationeel wegbeheer, 2010-2014
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2014
• Beleidsnota openbare verlichting
• Beheerplan civiele kunstwerken
• Beleidsnota duurzaam veilig
• Groenplan Steenbergen 2009 Deel 1 visie en deel 2 structuurplan
• Gemeentelijke wateropgave Steenbergen, uitvoeringsprogramma 2009-2012
• Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen.

Raadsprogramma 2010-2014
De doortrekking van de A4 leidt tot overlast, maar biedt ook kansen. De overlast zal tot het uiterste moeten
worden beperkt en indien mogelijk voorkomen, terwijl kansen zo snel mogelijk in kaart en tot uitvoer moeten
worden gebracht.

Stand van zaken: Een belangrijk winstpunt is dat de aansluiting bij Halsteren duidelijk is verbeterd ten
opzichte van het ontwerp van RWS. Door Rijkswaterstaat is in september 2012 medegedeeld dat de A4 pas
geopend zal worden in maart 2015. Aanzienlijk later dan de oorspronkelijke geplande opening eind 2013.

Een oplossing van de verkeersproblemen in de kern Dinteloord dient voor het einde van de huidige
raadsperiode minimaal in planvorming gereed te zijn.

Stand van zaken: Er is een aantal belangrijke stappen gezet. Conform planning is in januari 2012 een
conceptrapportage Oostelijke ontsluiting Dinteloord opiniërend behandeld in de commissie R&E. Deze
rapportage is in maart 2013 door de raad vastgesteld. Inmiddels is de daaruit voortvloeiende nulmeting
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uitgevoerd en gecommuniceerd. Omdat de A4 pas in 2015 gereedkomt worden de vervolgmonitoringen
verkeer ingepland in 2014 (na gereedkomen Molendijk en Symbiose) en in 2015 (na gereedkomen A4).

Ter voorkoming van vervuiling en het indammen van afvalstromen neemt het principe "de vervuiler betaalt"
een belangrijke plaats in.

Stand van zaken: Voor het verwerken van het huishoudelijk afval worden kosten gemaakt. Deze kosten
worden volledig door de burgers betaald middels de afvalstoffenheffing. Bij het principe ‘de vervuiler betaalt’
wordt gekeken naar hoeveel afval een burger (huishouden) daadwerkelijk aanbiedt. Deze betaalt dus naar
rato voor het aangeboden afval.
Rest/gft-afval: In onze gemeente hanteren wij een summiere vorm van diftar. Deze is enkel gebaseerd op
volume. De burgers kunnen zelf kiezen welke volume minicontainer zij willen. Bij een goede afvalscheiding
kan men toe met een kleine minicontainer die een stuk goedkoper is omdat de verwerkingskosten voor
het restafval erg hoog zijn. Voor de huis aan huisinzameling van grof huishoudelijk afval moeten de
burgers betalen. Hierbij is het streven dat de burgers zelf het grofvuil naar de milieustraat brengen. Op
de milieustraat kan het grof huishoudelijk afval gescheiden aangeboden worden. Alleen voor puin dient,
vanaf 1 juni 2011, op de milieustraat betaald te worden. Geconcludeerd kan worden dat het aanbod van het
restafval, de huis aan huisinzameling van het grof huishoudelijk afval en het puin drastisch is afgenomen.

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder Voortgang

Evaluatie Led verlichting Heijmans Naar 2013
Evaluatie onttrekking weggedeelten aan de openbare
bestemming

Burg. Bolten Naar 2013

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie
B2009/5)

Heijmans Blijft aandachtspunt

Oostelijke ontsluiting Dinteloord (motie juni 2010;
problematiek vrachtverkeer/ ontsluiting Dintelmond)

Heijmans Gereed

Bereikbaarheid Bergen op Zoom over het spoor in regio
aan de orde stellen (motie okt. 2011)

Heijmans Gereed

Beleidsprioriteiten 2012
A4
In 2012 zal verder gewerkt worden aan een goede inpassing van de A4, met aquaduct, inclusief overdracht
parallelwegen en overdracht N257 en N259, rekening houdend met een duurzaam veilige inrichting
en de noodzakelijke aanpassingen aan het bestemmingsplan buitengebied (weg en parallelwegen,
bedrijfsverplaatsers en natuurcompensatie).

Voor de N257 wordt in de 1e helft van 2012 een voorstel uitgewerkt aangaande de herinrichting met daarbij
opgenomen een kostenraming en de verdeling van de kosten tussen de huidige eigenaar de provincie en de
gemeente als toekomstig eigenaar. Hierover is intensief en constructief overleg gevoerd met de inwoners.
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Ten aanzien van de overdracht van de N259 van rijk naar gemeente en de daarbij behorende inrichting zal
het proces in 2012 gestart worden. De daadwerkelijke kosten en kostenverdeling zal voor de overdracht van
de N259 nog niet zijn afgerond in 2012.
De aanleg van de A4 zelf zal door de aannemer verder worden uitgewerkt. In 2012 is € 2.000.000,- van onze
totale bijdrage, zijnde € 5.000.000,- voor de aanleg van het aquaduct dienen te worden betaald aan het rijk.

Over de N257 is intensief overleg gevoerd met onze inwoners. Het proces over de N259 is gestart, maar
de kostenraming en verdeling is (zoals verwacht) niet gereed. De aanleg van de A4 zelf is vertraagd. Over
deze ongewenste vertraging wordt overleg gevoerd met de minister. De twee miljoen euro bijdrage aan het
aquaduct is betaald in 2012.

Beheer Openbare ruimte
Het beheer van de openbare ruimte is een continu proces. Conform planning zijn een aantal werken
voorbereid, in uitvoering genomen of afgerond. Het majeure project Stadhaven springt er natuurlijk uit.
Conform planning is de eerste fase (Markt) afgerond en zal de 2e fase (Kaaistraat - Grote Kerkstraat) in
2013 uitgevoerd worden. In de paragraaf “onderhoud kapitaalsgoederen" is de totale voortgang aangegeven.

Kunstwerken
In 2012 zou de brug aan het Benedensas grootschalig gerenoveerd worden.
Als gevolg van onvoldoende marktwerking heeft het aanbestedingstraject langer geduurd. De renovatie is
inmiddels voor het toeristisch seizoen 2013 afgerond.

Openbare verlichting
In bijna alle kernen is bij de gebiedsgerichte aanpak gelijktijdig de verlichting vervangen door Led verlichting.
In de paragraaf “onderhoud kapitaalsgoederen" is aangegeven, wat is gerealiseerd.

Evaluatie Led-verlichting
De enquête is in 2012 uitgezet en heeft behoorlijk respons opgeleverd. De resultaten worden in mei 2013
gepresenteerd.
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Begraafplaatsenbeheer
In 2012 is gestart met het opzetten van een integraal begraafplaatsenbeheer. Hierbij is gekeken hoe zo
efficiënt mogelijk kan worden omgegaan met het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen en het
ontwikkelen van een toekomstvisie. In het 2e kwartaal van 2013 zal de nieuwe begraafplaatsverordening
aan de Raad worden voorgelegd. Een deel van het eenvoudige, dagelijkse, onderhoud op begraafplaats
Zuideinde zal mogelijk door vrijwilligers worden gedaan. In de loop van 2013 zal aan het beheer en
onderhoud van de begraafplaatsen verder  vorm worden gegeven.
Door veranderingen in de aanpak van het reguliere onderhoud kan vanaf 2013 structureel  € 5.000,-
bezuinigd worden. Verdere bezuinigingsmogelijkheden zullen in 2013 onderzocht worden.
 
RIOLERING EN WATERBEHEER
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Conform het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan wordt onderhoud en renovatie aan riolering en
(druk)gemalen uitgevoerd, aansluitend aan de overige werkzaamheden in de openbare ruimte. Zowel in het
centrum van Steenbergen als ook in de andere kernen zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ook hier
wordt verwezen naar de paragraaf “onderhoud kapitaalsgoederen”.

Optimaliseringstudie afvalwater
Het Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten die afvoeren naar zuiveringskring Bath voeren
samen een optimalisatiestudie afvalwater uit met als doel het meest kosteneffectieve maatregelpakket
vast te stellen. In het totale gebied is ruim € 20 miljoen nodig om te voldoen aan de basisinspanning en
afnameverplichting. Het is de uitdaging om met de OAS studie een lager bedrag, of een beter eindresultaat
te bereiken. Op basis van de resultaten van de OAS studie moeten dan afspraken vastgelegd worden tussen
gemeenten en Waterschap.

De studie is uitgevoerd met als resultaat een maatregelenpakket van € 14 miljoen i.p.v. de € 20 miljoen.
Er vindt echter nog een verdiepingsslag plaats, omdat er kansen liggen om nog meer te besparen. Bij de
perspectiefnota zal een tussenrapportage gemaakt worden en in september 2013 zal er een concreet stuk
aan de raad aangeboden worden. Een en ander wel afhankelijk van de voortgang bij het Waterschap omdat
deze de initiatiefnemer is.

SWWB (Samenwerking Water West-Brabant) 
De samenwerking is een continu proces. Onze gemeente vormt samen met Woensdrecht, Moerdijk,
Halderberge, Bergen op Zoom en Roosendaal werkeenheid 1. Op basis van feitenonderzoek wordt
bekeken wat de kostenstijgingen en mogelijke besparingen voor West Brabant zijn. De resultaten worden
verwerkt in het nieuw op te stellen VGRP. Overigens wordt ook het nieuwe VGRP in samenwerking
opgesteld.                                                              
Stedelijke Wateropgave
Het uitvoeringsprogramma Water van de Gemeentelijke wateropgave wordt jaarlijks vastgesteld in het
Bestuurlijk Overleg Water. Het programma is een dynamische lijst waarop maatregelen en projecten staan
die in het kader van waterbeheer uitgewerkt dienen te worden. Op het programma staan ook de maatregelen
die in het kader van de Stedelijke wateropgave genomen dienen te worden. Dit zijn maatregelen in het kader
van het behouden van droge voeten in de kernen. De maatregelen die voor 2012 op de planning stonden
waren:
• Onderzoek en uitwerking wateropgave Kruisland; uitgevoerd
• Onderzoek traject Haven Molenkreek (Waterberging en doorstroming): uitgevoerd
• Herinrichting sloot Burg.Catshoeklaan: onderzoek naar oplossing en uitvoering van maatregelen;

doorgeschoven naar 2013, uitvoering waterschap

Baggerwerkzaamheden
De waterlopen zijn voor het overgrote deel in het beheer van de waterschap. Indien zij overgaan tot het
baggeren van de waterlopen dan zijn de aanliggende percelen van de waterlopen ontvangstplichtig. In de
kernen is dit veelal de gemeente. Op basis van het meerjarenprogramma van het waterschap was in 2012
de kern Dinteloord aan de beurt. De planning van het waterschap is verandert. Het waterschap zal op korte 
termijn aangeven welke planning zij gaan volgen in de komende jaren.

GROEN
Motie kwaliteitsimpuls openbaar groen 2012
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
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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.
In 2012 hebben de voorbereidingen plaats gevonden voor het aanpassen van de plantsoenen Molenweg /
Meestoof te Kruisland en de Van Gaverenlaan te Steenbergen. De concrete uitvoering zal plaatsvinden in
het eerste helft van 2013. De plannen zijn in samenwerking met de omwonenden opgesteld. In de polder
van Kruisland zijn ten behoeve van de herplant vanuit de Goorhoekseweg 55 bomen aangeplant in de
Roosendaalseweg.
De werkzaamheden in de Corneliusstraat en aan het plantsoen op het Hortensiaplein zijn uitgesteld naar
2013 en later in verband met de integrale samenwerking met wegen.

Groenplan
Voor uitvoering projecten groenplan in diverse kernen is jaarlijks € 35.000,- beschikbaar vanuit de reserve
bovenplanse verevening. Dit budget is in 2012 ingezet voor de vervanging van het openbaar groen in de
gebiedsgerichte aanpak van het project Van Oldenbarnevelt te Dinteloord.

VERKEERSVEILIGHEID
Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenbergen (UVS)
Onderzoek ontsluiting Dinteloord voor vracht- en landbouwverkeer
Er is een aantal belangrijke stappen gezet. Conform planning is in januari 2012 een conceptrapportage
Oostelijke ontsluiting Dinteloord opiniërend behandeld in de commissie R&E. Deze rapportage is inmiddels
in maart 2013 door de raad vastgesteld. Inmiddels is de daaruit voortvloeiende nulmeting uitgevoerd en
gecommuniceerd. Omdat de A4 pas in 2015 gereedkomt worden de vervolgmonitoringen verkeer ingepland
in 2014 (na gereedkomen Molendijk en Symbiose) en in 2015 (na gereedkomen A4).

Het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied Dinteloord.
Na een haalsessie is het plan vereenvoudigd en is er tevens een aantal verbeteringen opgenomen. Er is
uitstel verkregen van de Provincie. In mei 2013 zal het plan uitgevoerd worden.

AFVALINZAMELING
Gescheiden inzameling oud papier
Er loopt een proefperiode met de inzamelende verenigingen en instellingen tot 2013. Ondanks de
inspanningen van de inzamelaars en de gemeente is de inzameling oud papier in 2012 ten opzichte
van 2011 met ± 5% gedaald. Er zijn in 2012 sorteeranalyses gehouden van het restafval. Het resultaat
hiervan wordt in 2013 verder doorberekend. De effecten van alle maatregelen worden met de werkgroep
doorgesproken en gecommuniceerd met het college en de raad.

Gescheiden inzameling kunststof verpakkingsmateriaal
De inzameling loopt nog steeds naar wens. Voor een gemeente met een brengsysteem doen we het redelijk
goed. De inzamelresultaten zijn in 2012 weer licht gestegen ten opzichte van 2011. De inzameling wordt
constant in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld.
Verder heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de inzameling van het kunststof verpakkingsafval.
Het resultaat hiervan is een stuk gunstiger dan het vorig contract. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari
2013.

Aanbesteding verwerking GFT afvalproject GFT 2012
De dienstverleningsovereenkomst tussen de 6 VvC (vereniging van Contractanten) gewesten voor de
verwerking van het huishoudelijk GFT afval met Attero loopt nu tot 2017, evenals het verwerkingscontract
voor het huishoudelijk restafval. De verwerkingstarieven zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010
een stuk lager.

Inzameling grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en puin
Per 1 januari 2011 is de gemeente gestart met een andere manier van grofvuil inzameling en in juni 2011
met een betaalde vorm van puininzameling op de milieustraat. In augustus 2012 heeft er een evaluatie
plaatsgevonden. Gezien het gunstige resultaat is besloten om de inzameling op nagenoeg dezelfde wijze
voort te zetten.

Thematraject reiniging
Het thematraject reiniging is een subsidiabel traject (Agentschap.NL), waarbij wordt geleerd wat
kwaliteitsgestuurde beheer inhoudt. Hierbij wordt het reinigingswerk in de openbare ruimte op basis
van beelden uitgevoerd. Het gaat om een pilotproject. In het gehele proces worden we begeleid door
gespecialiseerde bedrijven.
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Na de vaststelling van het ambitieplan schoon 2012 hebben de buitendienstmedewerkers in het laatste
kwartaal 2012 een training Smart Reinigen met Beelden gevolgd. Uitvoering komt fasegewijs van de grond
en wordt in 2013 voortgezet.

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland
In de nabije toekomst is het niet realistisch om te verwachten dat een dorpsbos aangelegd zou kunnen
worden in de "inham" van Kruisland zoals aanvankelijk was gewenst. Wel is het zo dat Rijkswaterstaat
ter compensatie van de verloren gegane natuur door de aanleg van de snelweg A4 in de nabijheid van
Kruisland natuurgebied gaat ontwikkelen.

Verkeersverbinding Buiten de Veste-wijk Noord-Oost
Bij het gereedkomen van de nieuwe brede school zal ook de nieuwe ontsluiting aangelegd zijn.

Bereikbaarheid Bergen op Zoom over spoor in regio aan de orde stellen
In de raadsvergadering van 21 februari 2012 is deze motie afgehandeld: er is uitvoering gegeven aan
de motie door de problematiek te agenderen in de Bestuurscommissie Mobiliteit van 6 december 2011
en eveneens te agenderen in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) van 17 december 2011. Ook het
ministerie van Infrastructuur en Milieu onderkent het probleem en komt hierover met voorstellen.

Plaatsen openbaar tappunt centrum Steenbergen.
In overleg met de partner binnen het project StadHaven is besloten een openbaar watertappunt te realiseren
in de recreatieve poort Steenbergen. Daarmee wordt dit project inbegrepen in de 'subsidieaanvraag' voor
dit project. Realisatie van het watertappunt vindt plaats in samenhang met de andere werkzaamheden in en
rond de jachthaven.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
snelweg a4 2.092.456 0 2.092.456 0 2.070.732 0
wegen 5.788.934 -51.900 5.846.734 -31.900 4.447.648 -66.502
riolering en stedelijk water 1.199.121 -1.278.215 1.192.375 -1.258.215 1.027.762 -1.248.886
openbaar groen 1.445.446 -200 1.574.746 -200 1.405.386 0
overigen openbare ruimte 341.598 -103.244 397.498 -75.744 412.030 -79.536
afvalverwijdering 1.883.027 -99.010 1.827.027 -99.010 1.893.577 -143.760
milieustraat 679.123 -71.365 634.083 -61.365 595.584 -59.072
baten reinigingsrecht en afvalstoffheff 0 -2.797.090 0 -2.717.090 0 -2.693.706
mut.res.progr.beheer openbare ruimte 45.394 -1.511.344 208.249 -1.819.544 232.286 -402.482
Totaal 13.475.099 -5.912.368 13.773.168 -6.063.068 12.085.006 -4.693.944
Nadelig saldo 7.562.731 7.710.100 7.391.061

Het werkelijk resultaat  op het programma "beheer openbare ruimte" ten opzichte van het begrote resultaat
(na wijziging) bedraagt
€ 319.039,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Wegen € 1.434.000 voordelig
Wegen binnen en buiten de kom € 1.387.000 voordelig
In de begroting 2012 was een bedrag opgenomen ad € 1.299.906,- ten behoeve van de herinrichting van
de Markt. Voor dit bedrag is tevens een dekkingsreserve gevormd. Deze fase I van het project is nog niet
volledig afgerond, vanwege het feit dat deze een directe relatie heeft met fase II. De verkeersbesluiten,
zowel onderdeel van fase I als fase II, dienen nog genomen te worden. De verwachting is dat het project
herinrichting binnenstad in 2013 volledig afgerond zal worden, waarna het krediet afgesloten kan worden.
Aangezien er nu geen duidelijkheid is over de "cost to complete" is besloten om pas bij realisatie van het
krediet te beschikken over de dekkingsreserve.
Daarnaast zijn er vanuit de afdeling R&B-werkvoorbereiding 525 uur (= € 41.000,--) minder doorbelast
aan de post wegen. Door opname zwangerschapsverlof en langdurige ziekte zijn er hier minder uren op
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geschreven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Vanuit de afdeling R&B-operationeel
beheer zijn er 1.211 uur minder doorbelast aan de post wegen. Gezien het geringe percentage, < 10% ten
opzichte van de geraamde uren, behoeft dit geen nadere toelichting.

Openbare verlichting € 60.000 voordelig
In 2012 is een bijdrage van de gemeente Halderberge, ad € 26.500,--,ontvangen voor de aanleg van
openbare verlichting op het fietspad aan de Kreekweg. In 2012 is hiervan een bedrag van € 10.300,--
besteed. Dit bedrag is meegenomen in de berekende mutatie 2012 in de bestemmingsreserve Openbare
verlichting. Het van de gemeente Halderberge ontvangen bedrag wordt ter compensatie aan de
bestemmingsreserve toegevoegd. De in 2013 nog te maken kosten voor de Kreekweg zullen aan de
bestemmingsreserve worden onttrokken. Voor het overige betreft het een cumulatie van kleinere verschillen.

Riolering en stedelijk water € 155.000 voordelig
Water € 161.600 voordelig
Sinds 3 jaar wordt jaarlijks € 50.000,- gedoteerd aan de voorziening Baggerfonds. Tot op heden ontbreekt
het echter aan een onderbouwing van de toekomstig benodigde middelen. Volgens het Besluit Begroting
en Verantwoording mag dit dan ook niet onder de voorzieningen worden opgenomen. Het per 31 december
2012 in de voorziening aanwezige bedrag van € 143.900,-- dient te worden gecorrigeerd. Bij de bestemming
van het resultaat over 2012 zal worden voorgesteld hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

Openbaar groen € 169.000 voordelig
Openbaar groen € 147.000 voordelig
De projecten Hortensiaplein en Corneliusstraat zouden in combinatie met de wegwerkzaamheden
meegenomen worden. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld tot 2013 en later, mede in het kader van
gebiedsgerichte aanpak. Deze kosten bedragen € 15.000,-. Het project Molenstraat-Meestoof heeft
vertraging opgelopen. Het voorbereidingstraject is met inspraak van omwonenden in het geheel doorlopen.
Echter, de uitvoering heeft niet meer in het najaar van 2012 kunnen plaatsvinden. De toezegging richting
de bewoners is gedaan en de uitvoering staat nu gepland in het voorjaar 2013. Kosten € 25.000,-. Het
benodigde totaalbedrag van € 40.000,- kan worden onttrokken uit de reserve eenmalige zaken 2012. Het
resterende bedrag van € 10.000,- was onder andere gereserveerd voor de post monumentale bomen. Dit
bedrag is op dit moment niet meer noodzakelijk.
Vanuit de afdeling R&B-werkvoorbereiding zijn 491 uur (= € 38.400,--) meer besteed aan dit product.
Doordat er meer uren zijn besteed aan diverse groenzaken heeft dit directe gevolgen voor de watertaken.
Hier zijn beduidend minder uur aan besteed dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
Vanuit de afdeling R&B-operationeel beheer zijn er ruim 3.250 uur (= € 133.300,--) minder besteed aan
openbaar groen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Op 1 januari en 1 maart 2012 zijn
twee medewerkers met FPU gegaan. Deze vacatures zijn niet volledig ingevuld. Daarnaast is een gedeelte
van de capaciteit gekapitaliseerd en met deze middelen heeft uitbesteding plaatsgevonden aan het WVS
(groenonderhoud).

Verbetering openbaar groen € 39.000 voordelig
Een bedrag van € 35.000,- was beschikbaar voor het project Van Gaverenlaan. De voorbereiding voor het
project Van Gaverenlaan is in 2012 geheel doorlopen. De uitvoering heeft echter vertraging opgelopen
(vergunning, offerte e.d.) en is daarom verschoven naar februari/maart 2013. Dit is als zodanig toegezegd
aan de omwonenden. De opdrachtbevestiging voor de werkzaamheden is reeds gedaan. Het bedrag kan in
2013 ten laste van de reserve bijdrage ruimtelijke ontwikkeling worden gebracht.

Mutaties reserves beheer openbare ruimte € 1.441.000 nadelig
Beschikking over reserves € 1.417.000 nadelig
De volgende beschikkingen zijn niet of maar gedeeltelijk geboekt omdat de te dekken kosten nog niet zijn
gemaakt of maar gedeeltelijk zijn gemaakt. Geen beschikkingen voor:
• Blauw Groen 2012 (gedeeltelijk) € 10.000;
• Kwaliteitsimpuls groen (gedeeltelijk) € 40.000;
• Herinrichting Markt/Westdam/ring Gummaruskerk € 1.299.900;
• Bomen Van Gaverenlaan € 34.600.
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Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Aanvullend wegenonderhoud 0 0 € 125.000-
Vervanging waarschuwingsborden € 5.000- € 5.000- 0
De begrotingspost is met € 5.000,- verlaagd.
Schrappen kwaliteitsimpuls openbaar groen € 50.000- € 50.000- 0
Het structurele budget voor verbetering van het openbaar groen is vanaf 2012 geschrapt. Wel is er in de begroting 2012
een incidenteel budget van € 50.000,- voor verbetering vcan het openbaar groen opgenomen.
Verhogen huur volkstuinen € 1.300- € 1.568- € 2.400-
De hur van de volkstuinen wordt in 3 stappen verhoogd met in totaal € 3.900,- De eerste verhoging heeft in 2012
plaatsgevonden.
Inkoop materieel en onderhoud speeltuinen 0 0 € 35.000-
Woonwagencentra 0 0 € 10.000-
Afstoten algemene begraafplaats Steenbergen 0 0 € 10.000-
Verkoop stadhuis/stadskantoor € 40.000- € 40.000- € 40.000-
Het stadhuis is in 2012 verkocht. Ook voor het stadskantoor zijn er geen lasten meer in de begroting opgenomen. De
bezuiniging bedraagt € 40.000,-
Inzameling grof vuil en tuinafval € 50.000- € 50.000- 0
Vanaf 1 januari 2011 wordt er geen grof vuil en tuinafval meer ingezameld. In 2012 zijn er ook geen verzoeken binnen
gekomen om grofvuil middels big bags bij de mensen op te halen. Er zijn dus geen kosten meer gemaakt ivm grof vuil
en de bezuiniging is dus behaald.
Stortkosten puin milieustraat € 22.500- € 22.500- 0
Vanaf 1 juni 2011 moeten mensen betalen voor het afleveren van puin op de milieustraat. Het aanbod van puin is fors
afgenomen en doordat de mensen betalen voor het puin is deze afvalstroom nu kostendekkend.

Investeringen
Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2012 Restant krediet
Herinrichting Markt/
Westdam/Ring rond
Gummaruskerk 1.476.406 1.024.067 452.339
Toelichting:
In de begroting 2012 was een bedrag opgenomen ad € 1.299.906,- ten behoeve van de herinrichting van de Markt.
Voor dit bedrag is tevens een dekkingsreserve gevormd. Deze fase I van het project is nog niet volledig afgerond,
vanwege het feit dat deze een directe relatie heeft met fase II. Bijvoorbeeld de verkeersbesluiten, zowel onderdeel van
fase I als fase II, dienen nog genomen te worden. De verwachting is dat het project herinrichting binnenstad in 2013
volledig afgerond zal worden, waarna het krediet afgesloten kan worden. Aangezien er nu geen duidelijkheid is over de
"cost to complete" is besloten om pas bij realisatie van het krediet te beschikken over de dekkingsreserve.
Saneren
afvalwaterlozingen
buitengebied 2.605.300 1.970.902 634.398
Toelichting:
Het betreft hier een langlopende procedure die in 2012 is afgehandeld door de Raad van arbitrage. Er dient nog een
bedrag ad € 80.000,-- beschikbaar te blijven voor nazorg. Het gaar hierbij om het keuren van IBA’s volgens NEN 3410,
digitaal inmeten van de installaties en het verwerken van de gegevens in ons beheersysteem.
Verbeteringsmaatregelingen
riolering 440.000 382.236 57.764
Toelichting:
Het volledige restantkrediet van ruim € 57.000,- dient beschikbaar te blijven ten behoeve van verbeteringsmaatregelen
van de riolering Molendijk en Westland. Deze worden in 2013 uitgevoerd.
Vervanging riolering (v) 487.356 487.606 -250
Toelichting:
In het Gemeentelijke Rioleringsplan zijn vervangings-cq. renovatiemaatregelen opgenomen voor de riolering. In 2012 is
dit project opgepakt en uitgevoerd. Het krediet is afgesloten met een gering negatief saldo.
Vervanging gemalen 134.565 134.575 -10
Toelichting:
Het investeringskrediet is gereserveerd voor de vervanging van drukriolering (pompen en kasten). Dit is in 2012
uitgevoerd en het krediet is afgesloten binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet.
Vervanging riolering 497.103 384.076 113.027
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Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Toelichting:
Dit investeringskrediet is gereserveerd voor de vervanging en ''relining'' van rioleringen. Het openstaande krediet wordt
benut om de tweede termijn van het bestek GW-616 rioolrenovatie. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond.
Vervanging gemalen
riolering 137.257 117.162 20.095
Toelichting:
In 2012 is het project aanbesteed en is de definitieve vergunning verleend. De verdere afronding van het project
gebeurt in 2013.
vervanging riolering 507.045 0 507.045
Toelichting:
Het krediet wordt benut ten behoeve van bestek GW-616 rioolrenovatie 2012, dat geheel in 2013 zal worden
uitgevoerd.
Aanschaf minicontainers 104.000 104.408 -408
Toelichting:
In 2012 hebben de laatste containeromwisselingen plaatsgevonden en is het krediet ultimo 2012 afgesloten.
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P r o g r a m m a

F i n a n c i e r i n g

Portefeuillehouder: Wethouder M. Termeer

Wat willen we bereiken?
• Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
• Een evenwichtige belastingdruk waarbij het profijtbeginsel de leidraad is
• Een rechtmatige inzet van middelen wat leidt tot een goedkeurende controleverklaring

Bestuurlijke kaders:
• Perspectiefnota 2011 - 2015
• Financiële verordeningen op basis van art. 212, 213 en 213a Gemeentewet
• Financieringsstatuut
• Verordening onroerende zaakbelastingen
• Verordening forensenbelasting
• Verordening hondenbelasting
• Nota risicomanagement
• Nota reserves en voorzieningen
• Nota waardering en afschrijving vaste activa

Raadsprogramma 2010-2014
In 2014 moet een jaarlijkse ombuiging van structureel ca € 3 miljoen zijn gerealiseerd.

Stand van zaken: De bezuinigingsdoelstelling van 3 miljoen euro is bij het raadsprogramma ingevuld.
De bezuinigingen zijn in de begroting 2011 opgenomen en worden gevolgd bij alle P&C-document
(perspectiefnota, begroting en jaarrekening). Bij het jaarverslag 2012 wordt per programma aangegeven
welke bezuinigingen t/m 2012 zijn gerealiseerd.

Hierbij zullen de gemeentelijke belastingen met niet meer dan het prijsindexcijfer stijgen. De gemeenteraad
kiest voor toepassing van het profijtbeginsel, waarbij de gebruiker betaalt voor het profijt van de voorziening
dat hij/zij geniet.

De OZB is voor 2012 met het inflatiepercentage, zijnde 2,25%, verhoogd.

Voor zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing worden de gemaakte kosten voor 100% berekend in het
tarief. Ook voor de leges wordt deze systematiek gehanteerd.

Verder zullen activiteiten efficiënter worden uitgevoerd of ingeperkt en zal worden onderzocht hoe externe
financieringsbronnen kunnen worden gegenereerd.

Stand van zaken: Bij de grotere projecten wordt bekeken of er subsidiemogelijkheden zijn. Voor de bouw
van het MFA in Kruisland is subsidie verkregen. Voor o.a. het opknappen van de haven wordt een aanvraag
ingediend bij de provincie voor subsidie in het kader van Landschappen van Allure en wordt subsidie
aangevraagd bij een Europese subsidie, OP Zuid. Ook bij diverse projecten in het kader van recreatie is een
subsidiebijdrage ontvangen.

Leidraad bij de ombuigingen/bezuinigingen is dat minima worden ontzien.
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Wanneer aanspraak op de post onvoorzien wordt gedaan, wordt deze aanvraag onderbouwd met de drie O’s
(onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk).

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda
Programma Bestuur Portefeuillehouder Voortgang

Notitie interactieve beleidsontwikkeling en -vorming Van Kesteren Naar 2012
Agenda van Steenbergen (motie P2011/1) + Promotie
Steenbergen (motie P2011/7)

Bolten Naar 2013

Beleidsprioriteiten 2012
Reclamebelasting
In de raadsvergadering van december 2011 heeft de gemeenteraad de verordening reclamebelasting
vastgesteld. Er is gekozen voor een vlak tarief van € 490,- per object in het centrum van Steenbergen
waarop reclame-uitingen zijn aangebracht. De netto-opbrengst van de reclamebelasting wordt gebruikt
om het uitvoeringsprogramma StadHaven te kunnen bekostigen. In april 2012 zijn voor de eerste keer de
aanslagen reclamebelasting opgelegd. In totaal 151 aanslagen, waarop door 32 ondernemers bezwaar is
gemaakt. Hiervan zijn er uiteindelijk 8 toegekend.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2012
Begroting

2012
Begr. na

wijz. 2012
Rekening

2012
product lasten baten lasten baten lasten baten
geldleningen en beleggingen -179.407 -416.238 -243.478 -342.371 -195.239 -378.204
algemene uitkering 7.700 -20.437.723 7.700 -20.742.575 4.549 -20.893.145
gemeentelijke belastingen 103.133 -3.626.588 156.752 -3.808.738 139.317 -3.796.600
wet woz 254.174 0 254.174 0 223.196 -375
algemene baten en lasten 303.888 0 367.054 0 233.990 0
saldo kostenplaatsen 167.431 0 259.386 0 319.870 -8.978
mutaties reserves 0 -673.171 130.310 -752.671 1.671.690 -2.316.095
saldo van de rekening na bestemming 0 0 0 0 0 0
Totaal 656.919 -25.153.720 931.898 -25.646.355 2.397.373 -27.393.399
Nadelig saldo -24.496.800 -24.714.456 -24.996.026

Het werkelijk resultaat  op het programma "financiering" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging)
bedraagt € 281.570,-- voordelig.

Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Algemene uitkering € 154.000 voordelig
De algemene uitkering, die per saldo hoger is dan geraamd, kan als volgt worden verklaart. Voor 2010 is nog
een bedrag van € 58.800,-- ontvangen. Dit is met name het gevolg van verschillen in aantallen in diverse
maatstaven die niet uit een circulaire zijn te halen en daarom niet zijn geraamd.
Bij de decembercirculaire 2012 komt de berekening van de algemene uitkering 2012 € 57.000,-- hoger uit.
Hiervoor kon de raming 2012 niet meer worden aangepast en leidt dus tot een voordelig verschil.
Tot op heden werden niet bestede decentralisatie uitkeringen Slok en Combinatiefunctionarissen middels
"vooruitontvangen bedragen" beschikbaar gehouden voor besteding in komende jaren. Volgens de
voorschriften voor de gemeentelijke verslaglegging (BBV) is dit niet helemaal juist en dient het beschikbaar
houden van een resterend bedrag te geschieden via het vormen van een bestemmingsreserve. In 2012
is dit dan ook gecorrigeerd en er zal gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor
toevoeging van het restant bedrag aan een te vormen bestemmingsreserve worden gedaan. Het betreft hier
€ 40.000,-- aan niet bestede Slok-middelen en
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€ 63.700,-- aan niet bestede middelen voor Combinatiefunctionarissen.
Verder is nog een bedrag van € 31.600,-- verantwoord waarvoor de gemeenten zijn gekort ten behoeve van
uitgaven door de VNG. Hiervoor zijn door de VNG zogenaamde "nulfacturen" aan de diverse gemeenten
verstuurd ter btw-compensatie. Deze administratieve verantwoording had mede gevolgen voor het product
algemene uitkering. Tegenover deze voordelen moet een verwacht nadeel uit onderputting van de algemene
uitkering 2012 van € 121.000,-- worden genoemd. Dit bedrag is nog niet in een circulaire opgenomen,
maar kan worden opgemaakt uit diverse door het ministerie van Binnenlandse Zaken gedane publicaties.
Veiligheidshalve is deze korting in 2012 opgenomen.

Algemene baten en lasten € 133.000 voordelig
Dit betreft onder andere de post onvoorzien en derhalve het te verwachten saldo. Dit is enkel een budgettair
bedrag en er worden hierop geen werkelijke uitgaven verantwoord. De post onvoorzien kwam aan het eind
van het jaar uit op € 362.100,--.
Daartegenover staat de niet geraamde, maar wel verantwoorde jaarlijkse mutatie in de voorziening dubieuze
debiteuren. Om de voorziening op het gewenste peil te krijgen moest hieraan een bedrag van € 234.000,--
worden toegevoegd.

Saldo van kostenplaatsen € 52.000 nadelig
Algemeen € 224.000 nadelig
In 2011 is aan onze belastingadviseur opdracht gegeven om het zogenaamde mengpercentage voor
de btw /bcf op de kostenplaatsen te herrekenen. Op basis van ervaringen van de adviseur zou dit voor
de gemeente zeker een voordeel opleveren. Bij de najaarsnota 2011 is rekening gehouden met een te
behalen eenmalig voordeel van € 200.000,--. Daarnaast was een budget opgenomen voor ondersteunende
werkzaamheden van het adviesbureau ad € 24.300,--. Doordat het, reeds doorgeschoven onderzoek,
ook niet in 2012 is uitgevoerd, wordt op deze post een nadelig resultaat behaald. Deze opdracht heeft
door omstandigheden vertraging opgelopen, met name veroorzaakt door verloop van personeel bij het
adviesbureau. De verwachting is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2013 afgerond worden.
Kostenplaats I&A € 108.000 voordelig
Waar in de begroting voor 2012 nog 192 configuraties waren doorbelast over de gehele organisatie, waren
er ultimo boekjaar 204 configuraties in gebruik. Dit heeft tot gevolg dat er voor een bedrag van € 62.600,--
meer is doorbelast aan de verschillende kostenplaatsen.
Het resterende verschil ad € 45.000,- betreft een verzameling van kleinere verschillen welke geen nadere
toelichting behoeven.
Kostenplaats maatschappelijke ontwikkeling € 74.000 voordelig
Het positieve resultaat op de kostenplaats wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er 1.305 uren (= €
98.000,--) meer zijn doorbelast dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
In de loop van 2012 zijn kosten voor uitzendkrachten op de kostenplaats verantwoord. Deze kosten zijn
via saldo kostenplaatsen naar programma "financiering" doorbelast en zijn dus niet via een doorbelasting
van uren gegaan. Bij de jaarrekening zijn wel de bij de kosten corresponderende uren aan de exploitatie
doorbelast. Dit betrof een totaal van 1.460 uur.
Daarnaast wordt een uitbreiding van de personele bezetting, waarvoor hetzelfde geldt als het bovenstaande,
grotendeels gecompenseerd door het wegens ziekte langdurig afwezig zijn van een van de medewerkers.
Ondanks de uitbreiding kwam hierdoor het aantal productieve uren toch nog 155 uur lager uit.
Kostenplaats operationeel beheer € 68.000 nadelig
Het nadelige resultaat op de kostenplaats wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er 2.600 uur (= €
106.600,--) minder zijn doorbelast dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit heeft een
tweetal oorzaken. Op 1 januari en 1 maart 2012 zijn twee medewerkers met FPU gegaan. Deze vacatures
zijn niet volledig ingevuld. Daarnaast is een gedeelte van de capaciteit benut als opvang bij ziekte. Tevens is
een gedeelte van de capaciteit gekapitaliseerd en met deze middelen heeft uitbesteding plaatsgevonden aan
het WVS (groenonderhoud).
Het overige verschil betreft een cumulatie van kleinere verschillen welke niet nader toegelicht hoeven te
worden.
Kostenplaats publiekszaken € 89.000 voordelig
Het voordelige resultaat op de kostenplaats wordt met name veroorzaakt door een positief bezettingsverschil
van 1.508 uur (= € 104.200,--). Dit bezettingsverschil wordt mede door de volgende factoren veroorzaakt.
Met het opstellen van de begroting 2012 was abusievelijk vergeten om in het afdelingsplan 242 uur op te
nemen voor de juridisch medewerker. Daarnaast was in de begroting 2012 wel rekening gehouden met de
inzet van 8 uur per week voor de functie van de webmaster. In de praktijk is deze functie met ingang van
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1 januari 2012 uitgebreid naar 18 uur per week waardoor er ruim 400 uur meer gemaakt zijn. Tevens heeft
een verschuiving plaatsgevonden tussen werkzaamheden van TIP/balie, welke niet doorbelast worden, naar
"productieve" uren ten behoeve van burgerzaken voor 242 uur. Het overige verschil van circa 400 uur ten
opzichte van de begroting is te wijten aan overwerk van burgerzaken.

Mutaties reserves financiering € 22.000 voordelig
Toevoeging aan reserves € 1.541.000 nadelig
Naar aanleiding van een nieuwe berekening van het maximaal benodigde weerstandsvermogen kon de de
risicoreserve met € 1.088.000,-- worden verlaagd. Dit bedrag is conform het hiervoor vastgestelde beleid
toegevoegd aan de algemene reserve. Deze mutatie was niet geraamd zodat dit bedrag zowel onder de
toevoegingen als de onttrekkingen tot een verschil leidt.
Bij de perspectiefnota is een besluit genomen om € 388.400,-- van het voordelig saldo over 2011 toe te
voegen aan de algemene reserve. Een voorstel om ook een reserve eenmalige zaken 2013 te vormen werd
afgewezen. Dit besluit is echter niet meegenomen in de begrotingswijziging  en leidt nu tot een verschil.
Daarnaast is als dekking voor de kwaliteitsimpuls openbaar groen, ad € 50.000,--, het batig saldo 2010
aangewezen. Bij het vaststellen van de begroting 2012 was het saldo 2010 al besteed en is hiervan onder
andere € 215.100,-- toegevoegd aan de algemene reserve. Ter correctie wordt nu de benodigde € 50.000,--
aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan de reserve eenmalige zaken 2012.

Beschikking over reserves € 1.563.000 voordelig
Hogere onttrekkingen door met name:
Voor de onttrekking aan de risicoreserve van ad € 1.088.000,-- wordt verwezen naar de toelichting onder de
toevoegingen.
Een groot deel van het verschil betreft hetzelfde als als verklaring voor het verschil dat onder toevoegingen
is opgenomen. Totaal is dit een bedrag van € 438.400,--.
De onttrekking uit de dekkingsreserve kredieten investeringsstaat 2009 is € 29.800,-- hoger geweest dan
geraamd. Een geraamde vervanging van de onderwijsadministratie gaat door regionalisering niet door.
Hierdoor kan € 12.500,-- uit de reserve vrijvallen. Een maaimachine Ransomes is vervroegd vervangen en
is in 2012 volledig afgeschreven. De onttrekking uit de dekkingsreserve is daardoor ook hoger, namelijk een
bedrag van € 23.600,--.
De dekking van de extra kosten voor de jachthaven middels de hiervoor gevormde reserve is geraamd
op het programma "economie en recreatie". Een gedeelte van de kosten, ad € 30.700,--, is gebruikt om
tijdelijk iemand in te huren voor werkzaamheden waar de projectleider Stadhaven niet aan toe komt. Deze
kosten zijn middels wijziging geraamd op de kostenplaats maatschappelijke ontwikkeling. Als gevolg hiervan
wordt de onttrekking van dit bedrag aan de reserve eenmalige zaken 2011 op het programma "financiering"
verantwoord.
Waartegen lagere onttrekkingen door met name:
Een geraamde onttrekking uit de dekkingsreserve investeringen I&A van € 30.000,-- hoefde niet te gebeuren
omdat nog geen start is gemaakt met deze investeringen.

Stand van de bezuinigingen
Bezuinigingen raadsprogramma Begroot Werkelijk Nog te realiseren

2012 2012 na 2012

Tarief hondenbelasting € 17.500- € 17.500- 0
De bezuiniging is op basis van een verhoging van 13% van het tarief 2010. Het tarief in 2011 is verhoogd van € 57,-
naar € 66,-; een verhoging van 13% vermeerderd met inflatiecorrectie.
Bedrijfsvoering € 288.900- € 461.700- € 617.100-
Door FPU van medewerkers konden een aantal bezuinigingen eerder gerealiseerd worden dan gepland. Doordat er
geen extra bezuinigingen zijn gerealiseerd zal uiteindelijk de geplande € 906.000,- worden gerealiseerd.

Investeringen
Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2012 Restant krediet
Gisloket 94.000 79.190 14.810
Toelichting:
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Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Het restantkrediet van bijna € 15.000,- dient beschikbaar te blijven voor 2013 voor de synchronisatie van het gisloket
met de nieuwe website. ”Geostart”, zoals het product Gisloket heet, zal namelijk zoveel mogelijk verwijzen naar de data
van de nieuwe website van de gemeente Steenbergen.
Voorwaarde hiervoor is wel dat de nieuwe website gerealiseerd is. Aangezien de bouw van de nieuwe website
vertraging heeft opgelopen kan de koppeling met Geostart pas in 2013 plaatsvinden. Verwachting is dat Geostart in de
eerste helft van 2013 gelanceerd kan worden.
Midoffice / Zaakgericht
werken 125.000 47.869 77.131
Toelichting:
De gemeenteraad heeft dit krediet op 29 maart 2012 beschikbaar gesteld. Dit krediet kan globaal worden gesplitst in de
aanschaf en installering van de software en bijbehorende dienstverlening en een component zaakgericht werken. Het
eerste gedeelte is in 2012 grotendeels uitgevoerd, in 2013 zal na bepaling van de blauwdruk zaakgericht werken een
zaaksysteem en zakenmagazijn worden aangeschaft en geïmplementeerd.
Koppeling MID-Office 50.000 13.667 36.333
Toelichting: Om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te realiseren, dient er een technische laag
ingevoerd te worden. Dit zorgt ervoor dat er geen losse administraties meer zijn. Wijzigingen worden centraal
doorgevoerd en nagenoeg real-time. De uitvoering van de project loopt nog door in 2013.
Implementatie BGT 250.000 97.785 152.215
Toelichting:
Dit krediet is gelijk met het krediet Midoffice/Zaakgericht werken beschikbaar gesteld. Als bronhouder is de gemeente
Steenbergen, mits de wetgeving niet wijzigd, verplicht een Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te creëren.
Het krediet dekt de kosten van de inhuur, software, dienstverlening en overige uitgaven betreffende de implementatie
van BGT. De uitvoering van het krediet loopt tot en met 2015. Het hierbij behorende geplande uitgavenpatroon luidt
als volgt: 2012 € 95.000,--, 2013 € 65.000,--, 2014 € 60.000,-- en 2015 € 30.000,--. Hieruit blijkt dat uitvoering van het
krediet op schema ligt.
Vrachtwagen MAN BH-
NZ-05 140.000 0 140.000
Toelichting:
Het betreft hier een aantal vervangingsinvesteringen. In 2009 is de levensduur van de investeringen rollend materieel
opnieuw bekeken. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingstermijnen van een aantal investeringen aangepast
aangezien de werkelijke levensduur langer bleek te zijn dan de economische levensduur. Hierdoor zijn een aantal
vervangingsinvesteringen doorgeschoven naar volgende jaren.
Vervanging Ransomes
maaimachine 71.000 72.864 -1.864
Toelichting:
De vervanging van de maaimachine zou in 2015 gerealiseerd worden. Vanwege technische problemen met de huidige
maaimachine is besloten om deze reeds in 2012 te vervangen.
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P a r a g r a a f

L o k a l e  h e f f i n g e n

Op 28 februari 2012 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2012 opgelegd. Deze gecombineerde
aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en voor zover van toepassing
hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om de aanslagen d.m.v. automatische
incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 80% van de belastingplichtigen gebruik gemaakt.

Lokale lasten 2012
eenpersoonshuish. meerpersoonshuish.

OZB € 260 € 260
Afvalstoffenheffing € 234 € 311
Rioolheffing € 122 € 122
Totaal € 616 € 693
Landelijk gem. € 613 € 683

eenpersoonshuish.
Steenbergen

eenpersoonshuish.
Landelijk

meerpersoonshuish.
Steenbergen

meerpersoonshuish
landelijk

2006 € 473 € 527 € 523 € 591
2007 € 552 € 547 € 602 € 613
2008 € 558 € 562 € 640 € 629
2009 € 575 € 581 € 657 € 649
2010 € 588 € 589 € 671 € 659
2011 € 599 € 601 € 680 € 671
2012 € 616 € 613 € 693 € 683

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met
een gemiddelde WOZ-waarde van € 228.000,-. Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat de
eenpersoonshuishoudens zowel voor het GFT als het restafval een kleine container hebben. Bij de
meerpersoonshuishoudens is van 2 grote containers uitgegaan.
Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2012 is ontleend aan de Atlas van de
lokale belastingen 2012.
Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2007 - 2012.
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Kwijtschelding van belastingen
De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking
komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.
Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige geen
formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente gelijk
bij het opleggen van de belastingaanslag vermeld, dat hij kwijtschelding krijgt. We hebben ook voor de
belastingaanslagen 2012 de mensen die een bijstandsuitkering en de mensen van 65 jaar en ouder die
enkel een AOW-uitkering hebben voor automatische kwijtschelding in aanmerking laten komen. Dit waren
in totaal 220 personen. Eind 2011 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2011 volledige
kwijtschelding hebben gehad en geen bijstandsuitkering of enkel AOW ontvangen aan het Inlichtingenbureau
voorgelegd. Het inlichtingenbureau toetst het inkomen van deze mensen en geeft aan of ze voor volledige
kwijtschelding in aanmerking komen.
We hebben alleen nog aan de mensen die in 2011 gedeeltelijke kwijtschelding hebben gehad een formulier
toegestuurd.

Kwijtscheldingsverzoeken

2012 2011 2010
Automatisch 220 227 218
Volledig 84 79 77
Gedeeltelijk 13 15 19
Afgewezen 65 52 72
Totaal 382 373 386
Bedrag € 127.924 € 124.335 € 123.812

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De OZB voor 2012 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2012 zijn vastgesteld naar
waardepeildatum 1-1-2011. Voor het belastingjaar 2011 gold de waardepeildatum 1-1-2010. De waarde van
de woningen is tussen de 2 waardepeildata met 10,8% gedaald.
Vanaf 2009 is de woningmarkt in het slop geraakt. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt is in 2012 het
aantal verkochte woningen weer toegenomen.
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Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hieronder een tabel met de tarieven 2011 en
2012 met de gerealiseerde opbrengst:

2012 2011

tarief Opbrengst tarief Opbrengst

woningen
eigenaren 0,1140% € 2.421.900 0,1039% € 2.276.400
niet-woningen
eigenaren 0,1365% € 664.600 0,1308% € 606.900
gebruikers 0,1101% € 419.600 0,1055% € 401.700

Afvalstoffenheffing
De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de
afvalstoffenheffing.
Met ingang van 2011 is burgers de mogelijkheid geboden om het containerpakket naar eigen wens te kiezen.
De doelstelling hiervan was/is om nog een betere afvalscheiding te bewerkstelligen, en de burgers die het
afval goed scheiden de mogelijkheid te bieden om minder afvalstoffenheffing te laten betalen. Ongeveer
2700 huishoudens hebben hierop gereageerd, veel burgers kozen voor kleine containers, maar ook een
combinatie is mogelijk. Gekozen kon worden uit 4 verschillende pakketten, met 4 verschillende tarieven. De
opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg € 2.676.800,- (raming € 2.695.300,-).

Rioolrecht
In december 2009 is het vernieuwde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Bij het GRP behoort
een kostendekkingsplan. In dit kostendekkingsplan zijn de kosten voor riolering voor de komende 20 jaar
opgenomen. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een egalisatiereserve
gevormd. Het tarief dient jaarlijks met 2,5% boven de inflatie te worden verhoogd om over 20 jaar
kostendekkend uit te komen.
De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en in 2012 waren er 10.652 aansluitingen.

Steenbergen Landelijk

tarief (vast bedrag) € 122 € 177
Opbrengst € 1.242.300
Kwijtschelding mogelijk ja

Hondenbelasting
De toegepaste inflatiecorrectie is 2,25%. Hierdoor is het tarief met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste
hond is verhoogd van € 67,- naar € 68,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd.
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Als gevolg van de huis aan huis controles zijn er 700 nieuwe honden aangemeld.

Steenbergen Landelijk

tarief (eerste hond) € 68 € 61
Opbrengst € 180.600
Kwijtschelding mogelijk ja

Forensenbelasting
Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning
in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. Het merendeel van de
opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-woningen in Nieuw-Vossemeer.
In 2007 en 2008 zijn veel van deze woningen verkocht aan inwoners uit de gemeente Steenbergen of aan
bedrijven voor de huisvesting van EU-werknemers. Hierdoor is de opbrengst fors teruggelopen. We hebben
voor 2012 nog 35 aanslagen op kunnen leggen.

Steenbergen

tarief € 274
Opbrengst € 9.590
Kwijtschelding mogelijk ja
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P r o j e c t e n  p e r  k e r n

In deze paragraaf worden de projecten per kern in samenhang met de voornemens zoals aangegeven in
de programma's, gepresenteerd. Hiermee is aangeven hoe de integraliteit en de fasering van de plannen,
zoals opgenomen in de programma's in samenhang zijn. Hiermee wordt ook duidelijk dat er integrale
resultaat-sturing en afspraken gemaakt zijn. Voor de kernen Nieuw-Vossemeer en De Heen zijn er geen
projecten waarin sprake is van integrale planvorming maar in aansluiting op vragen bij de behandeling van
de perspectief nota 2009 hebben wij gemeend om de grotere projecten, die voor dit jaar en de komende
jaren in deze kernen uitgevoerd worden, weer te geven.

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, is
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 de periode van 2010-2020 met ruimte voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap;

• Een kleinschalig woonzorginitiatief;
• Civiel ontwerp/inrichtingsplan;
• Ecologische verbindingszone (verbinding Steenbergse Haven – Brede Watergang – Cruijslandse

kreken);
• Opzetten van een Brede School (visie/concept op de school, de samenwerking en

samenwerkingsovereenkomst). Dit is een doorlopend proces. De visie op hoe de verschillende partijen
in de brede school willen samenwerken is de basis geweest voor het programma van eisen.

• Bouwen van een Brede School (bouwkundig PVE -beheer inclusief duurzaamheid en richtlijnen voor
toekomstig onderhoud). De school zal begin 2014 in gebruik genomen worden.

• Herbestemming van de 2 vrijkomende onderwijslocaties. Gereed in 2013.
• Verkeersverbinding met wijk Noordoost, gereed bij ingebruikname Brede School;
• Bestemmingsplan dat het planologisch kader voor deze ontwikkelingen biedt.

De voorbereidingen voor de bouw van de Brede School zijn in 2012 gestart. Daarnaast wordt er ingezet op
de ontwikkeling van een kleinschalig woonzorginitiatief, particuliere bouwmogelijkheden, voorbereiding van
de verkeersroulatie en parkeersituatie bij ingebruikname in 2013, voorbereiding en besluitvorming over de
verkeersverbinding met wijk Noordoost. Realisatie van de Ecologische Verbindingszone wordt uitgesteld
tot minstens 2013 wegens het wegvallen van provinciale subsidie. Met het woningbouwplan zal pas een
aanvang worden gemaakt zodra fase I uitgegeven is.

Wel wordt gestart met het maken van een uitvoeringsplan.



Projecten per kern

84

StadHaven
Aan het project StadHaven is in 2012 een nieuwe dimensie toegevoegd. In september 2012 heeft de
gemeenteraad besloten het particuliere deel van de jachthaven aan te kopen, met als doel de regie in het
havengebied te kunnen nemen om de gewenste ontwikkeling op gang te brengen. Inmiddels is het beheer
van de jachthaven uitbesteed en zijn de eerste kwaliteitsverbeteringen zichtbaar. Voorstellen voor verdere
stappen in de ontwikkeling van het gebied worden in de loop van 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd.
In het andere gedeelte van het project is de herinrichting van de Markt afgerond. De onthulling van de
nieuwe promotiebanieren heeft deze afronding gemarkeerd. Half juli 2013 moet ook de herinrichting
van de Kaaistraat/Grote Kerkstraat zijn afgerond. Ook in dat deel van het centrum zullen uitnodigende
promotiebanieren worden geplaatst.
In het kader van het uitvoeringsprogramma StadHaven is per januari 2012 reclamebelasting van toepassing
in het gebied. Uit de opbrengst worden evenementen (zoals beachvolleybal, Koninginnedag), promotieacties
en winkelkwaliteitversterkende projecten bekostigd. Ook de promotiebanieren worden uit dit budget
bekostigd.
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Couveringe Park
Het plan Couvringepark is, zeker in planologische zin, afgerond. Van de 83 geplande woningen zijn er
inmiddels in totaal nog maar 33 gebouwd. In 2012 zijn er daarvan slechts 12 opgeleverd. Dat heeft alles te
maken met de crisis op de woningmarkt. Voortgang van het plan wordt verder bemoeilijkt omdat (een van)
de aanvankelijke initiatiefnemers niet meer in staat is het plan verder te ontwikkelen. Momenteel vinden
onderhandelingen plaats. Als gemeente kunnen we niet anders dan afwachten wat daar uit komt.

Dinteloord

Het bestemmingsplan Oostgroeneweg, en de invulling sportvelden is in 2011 vastgesteld op basis van het
reeds vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp. Het plan wordt in samenhang bekeken met de omgeving.
Getracht wordt om ook de aangrenzende bedrijfsgronden, gelegen aan de Karel Doormanstraat te betrekken
bij het plan. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een Jongerenontmoetingsplaats.
Het gehele plangebied inclusief de aangrenzende bedrijfsstrook zal gefaseerd ontwikkeld worden in de
periode 2012-2022. De eerste uitgifte drie kavels zijn inmiddels uitgegeven. Uitgifte gaat, als gevolg van de
economische crisis, minder voorspoedig dan verwacht.
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Welberg

De nieuwbouw voor Stelle Maris is in 2012 in volle gang. De totale oplevering is gepland voor 2013. Het
sportpark is in gebruik genomen in 2012. Het kleedgebouw en de kantine worden opgeleverd in 2013. De
besluitvorming over het centrale plein en renovatie of nieuwbouw van de Vaert in combinatie met het gebouw
van de Club (Jeugdwerk) is uitgesteld.

Kruisland

Multifunctionele accommodatie Kruisland
De raad heeft op 16 december 2010 besloten om een nieuw MFA te ontwikkelen op de locatie van de
huidige Siemburg. De planvorming hiervoor is voortvarend opgepakt. In 2011 is samen met de betrokken
partijen het definitief ontwerp vastgesteld. In 2012 is gestart met de bouw van deze voorziening. Om de
lessen lichamelijke opvoeding in de bestaande sportzaal doorgang te laten vinden wordt er gefaseerd
gebouwd. Dit houdt in dat eerst de nieuwe sportevenementenzaal en het Zorgpunt worden gebouwd. Eind
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2012 was de bouw wind- en waterdicht en mag geconcludeerd worden dat de realisatie van het MFA goed
op schema ligt.

Den Darink/Brugweg
Al vele jaren zijn er plannen van Van Merrienboer om te verhuizen naar het te ontwikkelen bedrijventerrein
ten zuiden van de Brugweg. Het constructiebedrijf van Van Merriënboer heeft daarvoor een ontwikkelaar
in de hand genomen om enerzijds een bedrijventerrein te ontwikkelen ten zuiden van de Brugweg en
anderzijds de laatste fase van Den Darink uit te breiden. Hiertoe is een plan ingediend wat door het
college akkoord is bevonden. Tot op heden is dit plan, wellicht mede ten gevolge van de economische
recessie, niet van de grond gekomen. In 2013 wordt er door Van Merrienboer en de gemeente een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd zodat bekend is of er nog mogelijkheden zijn om het plan vlot te trekken.

Herengoed
Het bestemmingsplan Herengoed te Kruisland bestaat uit de bouw van 17 starterswoningen en 8 vrije
sectorwoningen en de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf waarvoor in de plaats 6 woningen kunnen
worden gebouwd. In 2010 zijn de starterswoningen opgeleverd. Het woonrijp maken ten behoeve van de
starterswoningen is in 2012 afgerond. In 2012 is gestart met de bouw van de tweede vrije sectorwoning
welke in 2013 wordt opgeleverd. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de economische recessie.

Nieuw-Vossemeer
Het woningbouwplan Beltmolen is een van de grootschalige projecten die voorbereid en in uitvoering
zijn. Bestemmingsplan Beltmolen zal gefaseerd worden ontwikkeld. Belangrijkste ontwikkeling is het
centrumplan Nieuw-Vossemeer op de locatie van de huidige Vossemeren en de aangrenzende percelen
van Woningstichting Wonen West-Brabant. In dit plan wordt voorzien in de bouw van ouderenwoningen in
verschillende segmenten en verschillende maatschappelijke voorzieningen.

In de loop van 2012 is gewerkt aan dit bestemmingsplan. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht.
Dit plan (bestemmingsplan De Vossemeren) is in de raadsvergadering van januari 2013 vastgesteld.

Het bestemmingsplan Beltmolen dient op dit moment voor vervangende huisvesting voor de bewoners van
het verzorgingstehuis.
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De Heen
In het kader van Waterpoort is met een aantal betrokken ondernemers overleg opgestart om te komen tot de
ontwikkeling van nieuwe recreatieve initiatieven.

De overige ontwikkelingen: het maken van accommodatie plan voor het Dorpshuis en de voetbalvereniging
en ook de ontwikkeling van een brede school zijn gepland in 2013 -2015. Het is geen vanzelfsprekendheid
dat deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Er dient vanzelfsprekend eerst een
onderzoek gedaan te worden naar de haalbaarheid.

De woningbouwlocatie is niet tot ontwikkeling gekomen in 2012. Er is onvoldoende belangstelling / vraag. Er
zal in 2013 gekeken worden naar een mogelijk andere invulling.
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W e e r s t a n d s v e r m o g e n

Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen van de gemeente
Steenbergen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid moet worden
aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, moet
worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen:
• de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan

beschikken om niet begrote kosten op te vangen en
• alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor

de financiële positie

Ontwikkelingen
Een aantal jaar werken we nu met risicomanagement. Ook voor de jaarrekening zijn de risicoprofielen weer
doorlopen en waar nodig aangepast. Hadden we eerder nog niet zo heel veel last van de kredietcrisis, nu
is het - met name bij de grondexploitaties - een hot item. De grondprijzen zijn gedaald en het risico is nog
steeds aanwezig dat ze nog verder zullen dalen. Hieruit blijkt maar weer dat je niet zonder risico's kunt
ontwikkelen. We proberen de risico's zo goed mogelijk in te schatten waarna de keuze aan de raad is.

Alle risico’s zijn verzameld in een database van NARIS®, een softwareprogramma om het risicomanagement
in organisaties praktisch te ondersteunen. NARIS® is een risicobeheerssysteem dat ons in staat stelt om
risico's inzichtelijk te maken via een beveiligde internetapplicatie. Met NARIS® hebben we inzicht in de
belangrijkste risico's van de gemeentelijke organisatie. Het systeem legt alle wijzigingen over risico's en
maatregelen vast en archiveert deze ook. Op deze manier is de effectiviteit van het risicomanagementbeleid
te beoordelen omdat je kunt zien welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn en op welke maatregelen
kan worden bezuinigd. Zo houden we optimaal zicht op de risico's.

Ten opzichte van de vorige simulatie is een aantal risico's aangepast en dit heeft tot gevolg gehad dat de
benodigde weerstandscapaciteit verlaagd kon worden.

Risico's aangepast, dit betreft o.a.:
- Bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie kunnen niet alle partijen hun afspraken nakomen, risico

tijdelijk buiten werking gesteld;
- Aansprakelijkstelling voor door gemeente gegarandeerde geldleningen, verlaging maximaal geldgevolg.

Werkwijze
Risicomanagement is een cyclisch proces, binnen dit proces zijn verschillende stappen:
• identificatie van risico’s
• analyse van risico’s
• beoordeling van risico’s
• maatregelen ontwerpen
• maatregelen implementeren
• evalueren en rapporteren 
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Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid
aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd
kunnen worden. De beschikbare weerstandscapaciteit kan bestaan uit de volgende drie componenten:
reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. 

Reserves
In de nota risicomanagement is afgesproken, om bij de vrije reserves een aparte risicoreserve te vormen
en alleen deze mee te nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. De risicoreserve
heeft op 31 december 2012 voor het berekenen van de benodigde maxiale hoogte van deze reserve een
omvang van € 5.295.650,--. Hierin dient voor 2013 nog € 1.000.000,-- beschikbaar te blijven voor de betaling
van de bijdrage in het Aquaduct. Voor dekking van overige risico's resteert dan € 4.295.650,--. Het saldo
van de vrije reserves (de algemene reserve) bedraagt per 31 december 2012 € 4.121.600,-- (ook voor
berekening benodigde omvang risicoreserve).
Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit mogen de vrije reserves meegeteld worden
maar wij laten de vrije reserves buiten beschouwing. Wanneer zou blijken dat we onvoldoende beschikbare
weerstandscapaciteit hebben kan de gemeenteraad worden gevraagd een bedrag van de vrije reserves toe
te voegen aan de risicoreserve.

Onbenutte belastingcapaciteit
Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt aangesloten bij de drie belangrijkste inkomsten
van de gemeente te weten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, voor zover deze laatste twee niet
maximaal mogelijk en / of kostendekkend zijn. 
De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is zo groot als het verschil tussen het gehanteerde tarief en
het tarief om tot een "artikel 12 gemeente" gerekend te worden. Het percentage van de WOZ-waarde voor
toelating tot artikel 12 is voor 2011 gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de percentages van de
WOZ-waarde 2010 die in het gemeentefonds als rekentarieven voor het jaar 2011 worden gehanteerd, met
een opslag van 20%.
2012 komt daarmee op een percentage van 0,1432%. Wanneer we dit percentage afzetten tegen de in de
begroting opgenomen ramingen voor de OZB-ontvangsten blijkt er nog een ruimte te zijn van € 385.200,-
De afvalstoffenheffing is met ingang van 2012 100% kostendekkend en levert dus geen onbenutte
belastingcapaciteit op. De rioolheffing is reeds kostendekkend en bedraagt dus voor 2012 € 0,-.

Post onvoorzien 
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de post onvoorzien, structureel is dit een bedrag
van € 100.000,-. Dit bedrag is met name bestemd voor de dekking van niet al te grote incidentele zaken, die
bij de begroting niet waren te voorzien, die onvermijdbaar zijn en tevens niet uitgesteld kunnen worden of
zoals dat in het beleid is vastgesteld met de 3 o's van : onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.
De post onvoorzien kan in theorie worden meegenomen in het totaal van de beschikbare
weerstandscapaciteit maar dit wordt niet geadviseerd. Zoals in de nota risicomanagement is aangegeven,
willen wij met de post onvoorzien de risico's met een klein geldgevolg (tot € 25.000,-) opvangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Op basis van het bovenstaande bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 4.680.850,--
Deze bestaat uit:
• risicoreserve: € 4.295.650,--
• onbenutte belastingcapaciteit: € 385.200,--

Benodigde weerstandscapaciteit
Gedurende het jaar zijn risicoprofielen aangepast en voor het opstellen van de begroting zijn alle profielen
en risico's nog eens beoordeeld. Op basis van het herziene risicototaal hebben we de risicosimulatie
uitgevoerd. Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% (vastgesteld in de nota Risicomanagement
en Weerstandsvermogen) komt de gemaakte berekening uit de risicosimulatie van het benodigde
weerstandsvermogen uit op € 2.566.300,--.

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 4.680.850,--) en de benodigde weerstandscapaciteit (€
2.566.300,-) kan de ratio weerstandsvermogen worden berekend. Deze bedraagt 1,8.
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In de nota risicomanagement hebben we aangegeven dat de ratio weerstandsvermogen moet vallen in de
klasse 1,0 tot 1,4. Omgerekend moet het weerstandsvermogen tussen de € 2.517.100,- en € 3.592.800,-
vallen. Uitgaande van een ratio van 1,4 kan een bedrag € 1.088.050,-- vrijvallen ten gunste van de algemene
reserve.

Risico's
De definitie van een risico is uiterst belangrijk. We zien een risico als de kans op het optreden van een
gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene. De onderstaande risico's zullen wellicht erg
negatief overkomen maar dit wordt dus veroorzaakt door de wijze van benadering, een risico zien wij als een
gebeurtenis met een negatief gevolg.

De top 10 risico's (dit zijn de risico's met het grootste aandeel in het weerstandsvermogen) zijn:

• Verwacht wordt dat de bijdrage van €5 miljoen voor het aquaduct gedekt kan worden uit de opbrengst
van het AFC. De bijdrage is afhankelijk van de grondverkopen.

• De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor door de gemeente gegarandeerde geldleningen.
• Bij daling van de marktprijs of vertraging in uitvoering van bouwplannen vallen bouwgrondexploitaties

minder winstgevend of zelfs verliesgevend uit.
• Er ontstaat een tekort op het inkomensdeel WWB door een oplopend aantal uitkeringsgerechtigden.
• Vervuilde grond in eigendom van gemeente kan leiden tot onvoorziene saneringskosten.
• Een lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven,

doordecentralisatie van rijkstaken en/of bezuinigingen van het Rijk leidt tot een structureel tekort aan
inkomsten.

• Plaatsvinden van een ramp.
• Calamiteiten voortkomend uit handhaving.
• Er worden fouten gemaakt tijdens en in de aanbestedingsprocedure.
• Subsidievoorwaarden worden niet nageleefd (inclusief tijdigheid uitvoering).
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O n d e r h o u d  k a p i t a a l g o e d e r e n

Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten
en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren.
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor dat in elk geval
de kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde worden gesteld.
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze
paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het beleidskader, voornemens voor
de komende periode en de financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties
Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties
Onderhoud Sportparken
In 2008 is door de afdeling Eigendom & Beheer samen met de afdeling Realisatie & Beheer
de onderhoudsstaat van de sportparken in beeld gebracht. Vervolgens is vastgesteld welke
onderhoudsactiviteiten op termijn noodzakelijk zijn om de sportparken op peil te houden. Uitgangspunt
hierbij is dat de sportbeoefening op een goede manier kan plaatsvinden. Door middel van een
meerjaren onderhoudsplanning is een vertaalslag gemaakt om inzichtelijk te maken wanneer bepaalde
onderhoudswerken met bijbehorende kosten worden uitgevoerd. De benodigde budgetten zijn vanaf
2009 in de begroting opgenomen. Door de gemeenteraad is in 2009 ingestemd met de gehanteerde
kwaliteitsuitgangspunten. Daarnaast wordt structureel overleg gepleegd met de voetbalverenigingen over het
beheer van de parken.

Kunstgras
Van het bestuur van de onderstaande voetbalverenigingen hebben we een verzoek ontvangen om kunstgras
aan te leggen op hun sportpark terwijl ze conform het sportbeleidsplan en de capaciteitsberekening hier niet
voor in aanmerking komen.
• Sportpark NVS in Nieuw-Vossemeer
• Sportpark aan de Seringenlaan in Steenbergen
• Sportpark in Kruisland

Deze verzoeken zijn in de commissie Mens & Maatschappij van maart 2013 besproken. Er is nog geen
duidelijkheid of het beleid t.a.v. het toepassen van kunstgras wordt herzien. De raad zal op termijn nog
aangeven of het beleid aangepast moet worden. Vanwege deze verzoeken zijn een aantal renovaties m.b.t.
voetbalvelden uitgesteld. Derhalve zullen deze middelen doorgeschoven worden naar 2013.

budget uitgaven uit te voeren in '13, van
'12

uit te voeren na
2013

saldo

Sportparken 313.200 33.900 285.400 -6.100

In 2012 is aan sportparken het volgende onderhoud uitgevoerd:

Sportpark Seringenlaan
Bij veld 1 dient een onderbouwrenovatie (inclusief toplaag) toegepast te worden. Hierbij worden
ballenvanger, leunhekwerk en bestrating rondom het veld meegenomen met de renovatie.
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Er is een verzoek van v.v. Steenbergen binnengekomen om in aanmerking te komen  voor kunstgras.
Conform sportbeleidsplan en capaciteitsberekening komt de vereniging hiervoor niet in aanmerking.
Echter is de renovatie uitgesteld totdat het verzoek in de raad behandeld is. Derhalve word € 102.300.-
doorgeschoven naar 2013.

Sportpark Kruisland
Het bijveld dient gerenoveerd te worden. Hierbij dienen de ballenvangers vervangen te worden.
Er is een verzoek van v.v. Kruisland binnengekomen om in aanmerking te komen  voor kunstgras. Conform
sportbeleidsplan en capaciteitsberekening komt de vereniging hiervoor niet in aanmerking. Echter is de
renovatie uitgesteld totdat het verzoek in de raad behandeld is. Derhalve word € 59.380,15.- doorgeschoven
naar 2013.

Sportpark NVS
Het voorterrein van de voetbalvereniging dient nog gerenoveerd te worden. Derhalve word € 19.900.- 
doorgeschoven naar 2013.

Sportpark Valaan
De methodiek ten behoeve van de renovatie is aangepast in verband met de renovatie van het hoofdveld.
Derhalve is de renovatie uitgesteld tot 2013 en is € 103.900.- doorgeschoven.

Bouwkundig onderhoud
Nu het jaar 2012 financieel is afgesloten kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde onderhoud
bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken.
T.a.v. de post abonnementen zullen de uitgaven van 2012 gehanteerd worden als uitgangspunt voor
de nieuwe begroting. Uitzondering hierop zijn de gebouwen waarin 2012-2013 functieveranderingen
plaatsvinden.
De complexiteit van de installaties neemt toe door het feit dat de wensen en eisen door gebruiker,
eigenaar en overheid toeneemt. De installaties worden voorzien van complexere computer gestuurde
besturingssystemen welke zorgdraagt voor de gevoeligheid van de installaties. Enerzijds is gevoeligheid van
de installaties te ondervangen door goed onderhoud te plegen doormiddel van goede onderhoudscontracten
af te sluiten bij specialistische bedrijven. Anderzijds kan de gevoeligheid van de installaties zorg dragen
voor klachten doormiddel van storingen aan de installaties. Deze dragen zorg voor grotere uitgaven voor
het serviceonderhoud bij recentere accommodaties ten opzichte van de oudere accommodaties. Er dient
rekening gehouden te worden met het feit dat er bij toekomstige gebouwen grotere uitgave zijn aan het
serviceonderhoud en onderhoudscontracten.

Duurzaamheid
In 2011 is onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de (grotere) gemeentelijke accommodaties. Hierin
is gekeken naar de huidige situatie van de accommodaties. Zo is onder andere gekeken naar de co2 uitstoot
en het huidige energieverbruik. Tevens zijn de verbeteringen onderzocht t.b.v. de beperking van de co2
uitstoot, energiebesparing en hierbij is ook gekeken naar de terugverdientijd van deze maatregelen.

Bij de actualisatie van 25% m.b.t. de MOP van de accommodaties zullen de goede investeringen met een
korte terugverdientijd in de MOP geïmplementeerd worden.

Hieronder volgt een overzicht van de kosten die gemaakt zijn in het kader van het reguliere onderhoud aan
de gebouwen in 2012:

budget uitgaven uit te voeren in
'13, van '12

uit te voeren na
2013

saldo

Sportaccommodaties 207.100 132.300 38.000 0 36.800
Sociaal/cultureel 141.300 50.500 64.200 17.000 9.600
Woningen 13.300 10.100 6.000 -2.800
Kantoren en
bedrijfsgebouwen

171.200 131.300 33.000 32.500 -25.600

Basisscholen 160.400 9.400 152.600 0 -1.600

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste in 2012 uitgevoerde werkzaamheden en wat eventueel
wordt doorgeschoven naar 2013.

Sporthal ’t Cromwiel
De infrastructuur aan de linkerzijde van de accommodatie is vernieuwd. De infrastructuur aan de achterzijde
en aan de rechterzijde van de accommodatie dient nog aangepakt te worden. Zo dient de bestrating opnieuw
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bestraat te worden en worden de kolken opnieuw gesteld. Hiervoor dient € 9.500.- doorgeschoven te worden
naar 2013.
Kleedaccommodatie v.v. Divo
Aanpassing van de installaties dient nog uitgevoerd te worden. Het hiervoor in 2012 opgenomen bedrag
dient € 25.000.- doorgeschoven te worden naar 2013.
Zwembad “Aquadintel”
Er is een PI/EBI keuring uitgevoerd ten behoeve van de installaties. De zaken welke aangepast diende te
worden zijn in eigen beheer uitgevoerd.
Gemeenschapshuis 't Cromwiel
De buitenkozijnen moeten geschilderd te worden. Ook hier wordt het in 2012 hiervoor opgenomen bedrag ad
€ 10.500.- doorgeschoven naar 2013.
Gemeenschapshuis de Vaert
Met het onderhoud wordt terughoudend omgegaan gezien de ontwikkelingen van een centrumfunctie in
Welberg. Mogelijk wordt het gemeenschapshuis de Vaert hierin betrokken. Het onderhoudsbedrag ad €
10.000 wordt doorgeschoven naar 2013.
Peuterspeelzaal de Parkrakkers
Bij de peuterspeelzaal dienen nog een aantal aanpassingen gedaan te worden aan de waterleiding. Hiervoor
wordt € 5000.- doorgeschoven te worden naar 2013.
Molen de Assumburg
Het buitenschilderwerk zal in 2013 worden uitgevoerd. Derhalve wordt ook het in 2012 opgenomen bedrag
ad € 10.000.- doorgeschoven naar 2013.
Molen de Vos
In 2012 is de BRIM subsidie aangevraagd voor het verkrijgen van subsidie ten behoeve van het onderhoud.
We kwamen hiervoor echter niet in aanmerking. De korte en lange spruit zijn inmiddels vervangen, maar het
buitenschilderwerk dient nog uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt € 27.000.- doorgeschoven naar 2013.
Peuterspeelzaal de Dobbelsteen
De installaties waren in goede conditie. Daarom is vervanging van installaties uitgesteld tot 2017. De MOP
word hierop en aangepast en hierdoor word € 12.000.- doorgeschoven naar 2017.
Opstallen ter plaatse van de gemeente werkplaats
Inmiddels zijn de werkzaamheden m.b.t. plaatsing van het toegangscontrolesysteem in uitvoering. Hiervoor
dient € 13.000 doorgeschoven te worden naar 2013.
Begraafplaats Steenbergseweg
De overkapping dient aangepast te worden, € 15.000.- wordt doorgeschoven naar 2013.
Gemeentehuis
Bij het Serviceonderhoud is € 14.500,- uitgegeven. Met het koude  winterweer is vanwege het falen
van de vorstbeveiliging een WKO batterij van een luchtbehandelingkast bevroren. De reparatie van de
vorstbeveiliging en de WKO batterij leidde tot een overschrijding van € 8.500,-.  Voor 2012 was € 32.500.-
voor partieel herstel  van de ondergrond gepland. Deze zal echter op een aantal punten bijgewerkt moeten
worden. Deze werkzaamheden zullen in eigen beheer uitgevoerd worden. Een bedrag van € 32.500.- wordt
doorgeschoven naar 2016.
Woonwagencentrum Nieuw-Vossemeer
De klepramen zijn aan vervanging toe en zal meegenomen worden met het buitenschilderwerk. Hiervoor
was in 2012 € 6.000.- beschikbaar, welk bedrag doorgeschoven wordt naar 2015.
Woonwagencentrum De Weel
Bij het serviceonderhoud is € 7.600,- uitgegeven. Door derden is afval gedumpt op de openbare weg bij het
woonwagencentrum. Onderzoek heeft niets uitgewezen. Om de volksgezondheid niet te schaden is het afval
opgeruimd en het terrein voorzien van een afscheiding zodat herhaling voorkomen word.
Pius X school
Vervanging van de leidingen in de kruipruimte dient nog uitgevoerd te worden. Derhalve word € 25.100,-
doorgeschoven naar 2013.
OBS de Regenboogschool
Er moet nog een kozijn vervangen worden. Derhalve wordt € 8.000.- doorgeschoven naar 2013.
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Groen van Prinsterenschool
Vervanging van de leidingen in de kruipruimte dient nog uitgevoerd te worden. Derhalve word  € 15.000,-
doorgeschoven naar 2013.
Basisschool de Nieuwe Veste
De bovendakse kozijnen, het dak van de fietsenstalling en de buitenberging moeten nog vervangen te
worden. Hiervoor dient € 91.300.- doorgeschoven te worden naar 2013.
De Zonnebergschool
Op de erf afscheiding dient nog een hekwerk vervangen te worden. Een bedrag van € 5.000.- wordt
doorgeschoven naar 2013.
Basisschool Merijntje
Vervanging van de cv leidingen is in voorbereiding. Hiervoor zal  € 8.200,- doorgeschoven te worden naar
2013.

Wegen en Kunstwerken
De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond,
weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van wegen betekent
investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren
Volgens het in 2010 vastgestelde wegbeheerplan 2011 - 2030 zal de aanpak de komende jaren volledig
afgestemd zijn op de landelijk geaccepteerde methodiek voor wegbeheer zoals die door het CROW
is opgesteld (CROW staat voor het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer
en openbare ruimte). De methodiek is gericht op het duurzaam en veilig in stand houden van de
verhardingen; we noemen dat de ondergrens van verantwoord wegbeheer. De beheercyclus bestaat uit de
taakvelden :databeheer, input bestuurlijke ambitie, planvorming, realisatie en monitoring. Het is een continu
proces.

Het databeheer
Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om
het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht zodat altijd een
betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen.

Planvorming wegbeheer
In het in 2010 vastgestelde wegbeheerplan zijn globaal de volgende aanpassingen in de strategie voor de
komende jaren verwerkt:
• Geactualiseerde eenheidsprijzen naar vigerende prijspeil, areaaltoename als gevolg van uitbouw van

het wegennet en volledigheidscheck bij het op orde brengen van het basisbestand (GBI), verlengen van
de verwachte ontwerplevensduur van deklagen voor wegen in het buitengebied en verlengen van de
cyclus voor herstraten. Voor plaatselijk herstraten is de cyclus verlengd van eens in de 15 naar eens
in de 18 jaar. Voor volledig herstraten is de cyclus verlengd van eens in de 30 naar eens in de 36 jaar.
Er is hiermee een differentiatie in de strategie gebracht die is afgestemd op de gebruiksintensiteit van
onderdelen van het wegennet. Intensief gebruikte onderdelen houden een cyclus van 15 respectievelijk
30 jaar. Met name voor de centrumgebieden van Steenbergen en Dinteloord is naar aanleiding van
praktijkervaring de cyclus voor het volledig herstraten ingekort naar 15 jaar. Door het verlengen van de
cycli voor planmatig onderhoud is de onderhoudsinspanning voor kleinschalig (dagelijks) onderhoud iets
toegenomen.

Bestuurlijk taakveld
Met andere woorden: welke kwaliteit streven we na en welke middelen hebben we daar voor over? Vanuit
het thema “verantwoord ontwikkelen en bezuinigen” zijn voor het wegbeheer de volgende kaders afgeleid:
• Veilig en duurzaam: Met deze basiskwaliteiten worden alle wegen op een hoog niveau in stand

gehouden. Daarmee houden alle verhardingen hun functionaliteit. En dus zijn bedrijventerreinen goed
bereikbaar, kunnen buitenwegen zowel de agrarische als de toeristische sector bedienen en is veilig
verkeer mogelijk tussen woning en werk of school.

• Samenwerken als grondhouding: Niet alleen integraal werken en afstemmen maar ook de afstemming
met bijvoorbeeld de provincie als het gaat om de overdacht van enkele wegvakken krijgt de nodige
aandacht.

• Uitstraling en leefbaarheid: Waar mogelijk worden op plaatsen waar binnen de kom moet worden
herstraat gebakken stenen toegepast.
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Realisatie
Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen
met de inwoners,dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van
het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de
openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als
(verkeers)veiligheid,parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit
betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd kent.
Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije
verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Monitoring
Gelijktijdig met de bestuurscyclus van perspectiefnota, najaarsnota en jaarrekening wordt kritisch bezien of
de doelstellingen qua uitvoeringsplanning en budgettering worden behaald.

Wegen 2012
Wegbeheer, reconstructies, kunstwerken
Ook in 2012 is er weer heel wat werk verricht. Inloopavonden zijn georganiseerd waarbij we  goed geluisterd
hebben naar bewoners en andere belanghebbenden. Op deze wijze zijn veel plannen ontstaan. Voor
een aantal locaties zijn we gestart om zoveel als mogelijk onderhoud gebiedsgericht en geclusterd aan
te pakken. Hiermee kan niet alleen een belangrijke efficiencyslag behaald worden maar voor de burgers
zal wijkgerichte aanpak een veel zichtbaarder resultaat geven. De volgende werkzaamheden zijn in 2012
uitgevoerd, nog in uitvoering of in voorbereiding:

uitgevoerd in uitvoering in voorbereiding

Steenbergen
Omgeving Boekhout-Gageldonk X
Stadhaven Fase 1, Markt X
Stadhaven Fase 2, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kaaistraat X
Van Brabantstraat en omgeving X
Welberg
Corneliusstraat X
Kruisland
Van Diepenstraat X
Graaf Engelbrechtstraat X
Reconstructie Drietak X
Nieuw-Vossemeer
Lijsterbeslaan en omgeving X
A.M. de Jongstraat en omgeving X
Dinteloord
Van Oldebarneveldstraat X
Molendijk (duurzaam veilig inrichten) X

Totale gemeente
Asfaltbestek
In 2012 is er op diverse plaatsen onderhoud uitgevoerd. Dit zal in 2013 een vervolg krijgen.
Inrichting wegen duurzaam veilig
Duurzaam veilig buitengebied Dinteloord en buitengebied De Heen Met cofinanciering van de Provincie zijn
deze wegen voorbereid. In 2013 zal dit uitgevoerd worden.

De jaarlijkse storting in het wegenfonds bedraagt € 2.459.493,-

Gebiedsontwikkeling Dinteloord, Weidemolen en Omloop
Fase 1. t,Steen en omgeving
Deze fase is conform planning in 2011 uitgevoerd. In 2012 heeft de afronding plaatsgevonden in de vorm
van het beplanten van de laatste stukjes groen. De bewoners en uiteraard ook wij zijn tevreden met het
behaalde resultaat. Onderstaand enkele foto’s van het eindresultaat.

Fase 2. Papiermolen, Weidemolen en Omloop
De bouw van het  appartementengebouw aan de Papiermolen is in de afrondende fase en zal naar
verwachting in maart 2013 gereedkomen. Dit is eerder dan gepland, mede door de zachte winter.
Aansluitend gaan wij dan starten met de infrastructurele werkzaamheden. Hiertoe is er in het kader van
de burgerparticipatie op 13 november 2012 een haalsessie georganiseerd. Deze bijeenkomst was goed
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bezocht. En we hebben daar de nodige input gekregen om het plan verder voor te bereiden. Begin februari
2013 zal er een brengsessie georganiseerd worden waarbij we aangeven wat we met de input hebben
gedaan. Het is de bedoeling dat we in het 2e kwartaal 2013 met de uitvoering van de infra gaan starten
en dat het plan in 2013 ook gereed komt. Onderstaand een visualisatie van het appartementengebouw en
enkele foto’s van de bouw.

Het financieel overzicht ziet er als volgt uit:

Omschrijving Raming kosten . Uitgaven t/m 2011 Uitgaven 2012

Herstraten incl. straatmeubilair 500.000,-- ) 200.873,-- 13.000
Herinrichting (extra parkeerplaatsen/ontsluiting) 60.000,-- )
Onderhoud riolering (reparaties) 10.000,-- )
Vervanging riolering ivm herstructurering 30.000,-- )
Vervanging en herinrichting groen 90.000,-- . 11.595,-- 21.000
Optimaliseren speelruimte incl. groenaankleding 30.000,-- .
Vervanging en aanpassing openbare verlichting
(led)

80.000,-- . 25.544,-- 7.000

Sub-totaal 800.000,-- .
Voorbereiding en toezicht (15%) 120.000,-- . 35.702,-- 13.654
Totaal exclusief btw 920.000,-- . 273.714,-- 54.654
Dekking: .
Gemeentebegroting 620.000,-- .
ISV bijdrage 300.000,-- .
Totaal 920.000,-- .

Kunstwerken
In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor het renoveren van de fietsbrug aan het Benedensas.
Inmiddels is de renovatie mooi voor het toeristisch seizoen 2013 gereed gekomen.

Riolering
Gelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het
geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2010 – 2014 is in 2009 vastgesteld Hierin is geregeld hoe
de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin
verankerd de wijze waarop dit bekostigt gaat worden.
Zaken die voor deze komende planperiode in uitvoering worden gebracht, zijn onder andere het reguliere
beheer en onderhoud aan de rioolstelsels, reparatie en vervanging van riolering en het realiseren
van verbeteringsmaatregelen. Bij verbeteringsmaatregelen moet men denken aan het realiseren van
voorzieningen in het kader van de basisinspanning en voor de wateropgave.
Voor de begroting 2012 houdt dit concreet in dat er voor het reguliere beheer en onderhoud een bedrag is
gereserveerd van € 105.100,- en een bedrag van € 30.100,- voor het dagelijks onderhoud aan de IBA’s.

Locaties waar onder andere riolering wordt vervangen, gerelined, verbeterd of ontkoppeld zijn: Het centrum
van Steenbergen, de Nassaulaan en de Molenweg in Kruisland., Drukriolering wordt verbeterd aan de
Molendijk en Galgendijk Dinteloord (voorbereiding).,

Op de investeringsstaat 2012 zijn voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen de volgende bedragen
opgenomen:

vervangen gemalen riolering € 137.300,-

vervangen riolering € 507.000,-

knelpunten wateropgave € 42.400,-

uitvoering HWA beleid € 10.600,-

bergbezinkbassin € 169.800,-

uitvoering ambities VGRP € 63.700,-

De kapitaallasten voor deze investeringen bedragen ca. € 22.400,-.
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Openbaar groen
Voor de uitvoering van het groenplan 2009 wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2012 zijn
in het kader van de gebeidsgerichte aanpak de volgende locaties aangepakt:
• t'Steen (fase 1 van Weidemolen/Omloop Dinteloord.
• Lijsterbeslaan en omgeving Nieuw Vossemeer.
• Boekhout - Montenaken-Gageldonk, Steenbergen Zuid
• Den Darink
• Van Diepenbeekstraat, Kruisland
• Van Heemskerckstraat, Dinteloord
• Van Brabantstraat en omgeving, Steenbergen-zuid (uitvoering)
• Van Oldenbarneveltstraat en omgeving Dinteloord   
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P a r a g r a a f

F i n a n c i e r i n g

Inleiding
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de
gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), financierings- c.q.
beleggingspositie en het kasbeheer.
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wet staan vooral transparantie en risicobeheersing
centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financieringsstatuut
alsmede een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening.

Na een aantal jaren met veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wet Fido was het jaar 2012
rustig. Werd in 2006 de Wet Fido nog geëvalueerd door het Kabinet en de Tweede Kamer, in maart 2008 is
over deze evaluatie een circulaire gekomen met wijzigingsvoorstellen. Deze wijzigingsvoorstellen hadden
weinig invloed, waren met name technisch van aard. Voor Steenbergen geldt dat eind 2008 het college het
nieuwe financieringsstatuut heeft vastgesteld, de aanpassingen die hierin verwerkt zijn hebben met name
betrekking op de uitkomsten van de werkgroep uitzetten van gelden door medeoverheden. En indirect dus
naar aanleiding van de kredietcrisis. Vanwege een motie van uw raad dd 30 oktober 2008 zijn de interne
richtlijnen aangescherpt ten opzichte van het eerder geldende financieringsstatuut en de Wet Fido. De datum
van inwerkingtreding was 1 januari 2009.
De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet Fido, zijn:
• gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een A-rating voor een termijn tot

3 maanden. Uitzettingen voor langer dan 3 maanden mag enkel bij financiële instellingen met minimaal
een AA-rating

• het uitzetten van gelden geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen
• het college is bevoegd om leningen te garanderen of te verstrekken aan derden.

Schatkistbankieren
In de Staatscourant van 4 juni 2012 is de publicatie verschenen omtrent het verplicht schatkistbankieren
zonder leenfaciliteit voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen met
ingang van 2013. Deze nieuwe maatregel vloeit voort uit het Begrotingsakkoord 2013.

Schatkistbankieren houdt in dat publieke instellingen al hun liquide middelen aanhouden bij het
ministerie van Financiën. Contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 18.00 uur op 4 juni 2012
zullen worden geëerbiedigd. De bedoeling van het rijk is dat aan het eind van elke dag alle saldi van
gemeentelijke bankrekeningen naar een rekening-courant bij het rijk worden overgemaakt. Daarbij wordt
een roodstandfaciliteit geboden. Zowel de rentevergoeding voor tegoeden als rood staan is gelijk aan
interbancaire daggeldrente (EONIA). De volgende morgen worden die tegoeden dan weer terug naar de
betaalrekeningen overgemaakt.

De motivatie van het rijk voor verplicht schatkistbankieren is dat het geld in de staatskas voor Europa meetelt
als vermogen, waardoor de staatsschuld op papier met miljarden afneemt. Het nadeel voor de gemeenten
en de provincies is, dat het zich laat aanzien minder rente krijgen van de uitgezette gelden en het niet
kunnen beleggen waar en bij wie ze willen.

Bij de onderhandelingen over het financieel akkoord is afgesproken dat er twee aanvullingen op het
schatkistbankieren komen:
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• de mogelijkheid voor gemeenten om overtollige financiën aan andere overheden uit te lenen en daarmee
een beter rendement te halen dan bij de schatkist

• een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van €
250.000,- per gemeente en een plafond van € 2,5 miljoen. Als de overtollige financiën lager zijn dan de
drempels hoeft een gemeente niet te gaan schatkistbankieren.

Algemene ontwikkelingen
In 2012 is het rustig geweest op het gebied van renteontwikkelingen, de rentes stonden laag.
Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de kredietcrisis en voorzichtigheid met het oog op het uitzetten
van gelden. Er zijn op dit punt ten opzichte van 2008 geen (beleids)ontwikkelingen geweest, in 2008 was
immers voldoende aangepast en gezegd over het prudent uitzetten van middelen. Hieronder staat een
samenvatting wat in 2008 vastgesteld is.

Ter volledigheid van deze paragraaf zetten we hieronder uiteen waar de werkgroep uitzetten van gelden door
medeoverheden zich eind 2008 mee bezig gehouden heeft. De werkgroep heeft gekeken naar de Wet Fido
en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden ('Ruddo'). Zij
heeft geconcludeerd dat wetgeving, beleid en toezichtregime jarenlang goed hebben gefunctioneerd, maar
dat zij niet bestand zijn geweest tegen 'de uitzonderlijke ontwikkelingen die zich de afgelopen weken op de
financiële markten hebben voorgedaan.' Enkele vaktechnische verbeteringen op Ruddo zijn geformuleerd
die risico's in de toekomst kunnen inperken. Het kabinet heeft verklaard de aanbevelingen van de Werkgroep
over te nemen, hieronder worden deze aanbevelingen kort toegelicht;
• verkapt 'near banking' inperken (middelen die voor langere tijd worden geleend tbv grote investeringen,

worden in de periode waarin de middelen nog niet nodig zijn kortlopend uitgezet. Nu wordt voorgesteld
het geld daar weg te zetten waar het ook geleend is. Ook kan een lening met een uitgestelde storting de
noodzaak tot uitzettingen verminderen.)

• rating differentiëren naar looptijd (hoe langer de periode van uitzetten, hoe groter de kans dat de rating
kan worden gewijzigd. Daarom is het, met oog op het verder beperken van risico's, gewenst dat voor
lange uitzettingen een hogere rating is vereist dan voor korte uitzettingen.)

• landencriterium beperken tot EU of Eurozone (om valutarisico te voorkomen is in het Besluit
Leningvoorwaarden Decentrale Overheden vastgelegd dat decentrale overheden uitsluitend mogen
lenen, uitzetten en garanderen in euro's.)

• schatkistbankieren (voorgesteld wordt dat het voor decentrale overheden mogelijk wordt een deel van
hun overtollige middelen op vrijwillige basis rentedragend bij de schatkist aan te houden.)

• verbeteren informatie-uitwisseling (er blijkt dat verschillende overheidsorganisaties over informatie over
kredietwaardigheid blijken te beschikken die ook voor andere (decentrale) overheden nuttig kan zijn. Het
is gewenst deze informatie onderling uit te wisselen.)

Risicobeheer
Dit onderdeel geeft een samenvatting van het verwachte risicoprofiel van de gemeente. Onder risico’s
worden zowel koersrisico's, renterisico’s op korte en lange termijn, als kredietrisico’s verstaan.

Koersrisicobeheer
De koersrisico's van de gemeente zijn zeer beperkt doordat uitsluitend middelen worden uitgezet in
vastrentende waarden, zoals deposito's en obligaties (in ons geval Floating Rate Notes). Vastrentende
waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Het koersrisico wat je kan
lopen is wanneer een obligatie bovennominaal aangekocht wordt en nominaal aflost (bijvoorbeeld je koopt
aan voor 105 en lost af op 100). Anderzijds ontvang je dan wel een hogere rentevergoeding per termijn
waardoor 'het verlies' weer meevalt. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico's omdat je altijd
aflost op de nominale waarde. De looptijden worden zo goed mogelijk afgestemd op de liquiditeitsplanning.

Renterisicobeheer
Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan
één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat fluctuaties van de korte
rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar.
De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting
bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. Voor 2012 betekent dit 48.376.600 x 8,5% maakt een toegestane
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kasgeldlimiet van € 4.112.000. De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente aan kortlopende
kredieten zou mogen aantrekken.

Kasgeldlimiet per 31-12-2012 bedragen x € 1.000,--

Toegestane kasgeldlimiet 4.112
Omvang vlottende schuld
opgenomen gelden < 1 jr 0
schuld in rekening courant 0

0
Vlottende middelen
contant geld in kas 4
tegoeden in rekening courant 3.325
uitstaande gelden < 1 jr 1.633

4.962
Netto vlottende middelen 4.962
Ruimte per 31-12-2012 9.074
Ruimte per 31-12-2011 10.009

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen met
een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische
looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de
rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de
renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari dragen.
Deze norm is bepaald op 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar, met een minimum
bedrag van € 2.500.000,-.
Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, dat dankzij de gemeente geen leningen meer heeft, de
jaarlijkse aflossingen op de vaste schuld nog met € 2,5 miljoen per jaar mag toenemen.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld
(bedragen in €) 2012 2013 2014 2015

Renterisiconorm 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Renterisico op de vaste schuld (betaalde aflossingen) 0 0 0 0
Ruimte 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Kredietrisico's op leningen en beleggingen
In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen
en uitgezette geldleningen. Bij de opgenomen geldleningen bestaat het risico, dat wanneer de geldgever
failliet gaat, de lening in één keer opeisbaar wordt. In 2011 heeft de gemeente de laatste geldlening afgelost.

De gemeente heeft op 31 december 2012 voor € 1.465.000,-  aan leningen uitstaan, hiervan is een
bedrag van € 212.000,- verstrekt met een hypothecaire zekerheid (hypotheken van ambtenaren). Op het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (voor startersleningen) staat nu een bedrag uit van € 1.219.000,-.
Aan overige instellingen staat nog een bedrag van  € 34.000,- uit, dit betreft een geldlening aan OPS,
waarborgsommen NV Waterleidingsmaatschappij, een lening aan GOA groen en geldleningen ivm saneren
afvalwaterlozingen in het buitengebied.

In 2012 hebben we de portefeuille bij Schretlen&Co gehandhaafd (zo'n 1,7 miljoen) maar dat is het enige
uitstaande geld. Binnen deze portefeuille zijn in verband met het bereiken van de looptijd een aantal
lossingen geweest. De portefeuille is Fido-proof en voldoet aan onze eigen richtlijnen welke strenger zijn dan
het wettelijke kader.

Rating % Naam fonds Nominale waarde

AAA
2,75% Nederland 2009-2015 € 350.000
4,25% Finland 2004-2015 € 175.000
3,25% Leaseplan Staatgar.09-14 € 41.000
4,75% ING Bank Covered BD 09-19 € 225.000

AA
3,375% Rabobank 2006-16 € 325.000

3% Rabobank var.cpn.obl.3 09-16 € 350.000
2,25% Rabobank var.cpn.obl.7 10-18 € 200.000
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Rating % Naam fonds Nominale waarde

subtotaal € 1.666.000
Rekening courant € 99.200
TOTAAL € 1.765.200

Het rendement van de portefeuille van Schretlen&Co is over het jaar 2012 5,92%, dit is na aftrek van
kosten. Een rendement wat we met de spaarrekening nooit hadden kunnen maken. De verwachting is
dat dit rendement zich niet doorzet in 2013 omdat de korte rente laag blijft en er pas rendement wordt
gemaakt bij langere uitzettingen. Het is dus van belang goed in te schatten hoe de uitgaven en inkomsten
zich verhouden, zeker nu we niet meer zoveel liquide middelen hebben. In deze tijd laten inkomsten uit
bouwplannen langer op zich wachten, maar dat de uitgaven blijven komen. Met het oog op de lopende
werken en de mogelijke verkopen; aanleg A4 en aquaduct, de bouw van de MFA en de Brede school en
de verkoop van de hectares grond bij het AFC, de verkoop grond in de plannen Buiten de Veste en Oost
Groeneweg zijn belangrijke factoren die meespelen in de liquiditeitsplanning.
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P a r a g r a a f

B e d r i j f s v o e r i n g

Algemeen
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien
van bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering kent onder meer de volgende aspecten: personeel en organisatie,
informatievoorziening inclusief automatisering, financiën, control en huisvesting. Tot de huisvesting behoren
het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats.
Het adequaat besturen en managen van een organisatie vraagt om een goede planning en control.
Hieronder wordt verstaan het gehele besturings- en management-instrumentarium waarmee binnen een
organisatie zowel de planningsfunctie als de controlfunctie optimaal kan worden uitgevoerd.

Personeel en organisatie
HRM-beleid
De ontwikkeling van het HRM-beleid heeft in 2012 verder vorm gekregen. De accenten lagen daarbij op
ontwikkelen en resultaatgerichtheid. Als gevolg van de vervangingsvraag ten aanzien van personeel en
de te verwachten verdergaande bezuinigingen de komende jaren, is strategische personeelsplanning als
belangrijk accent toegevoegd.

functiewaardering
De intentie was om met ingang van 1 januari 2012 van start te gaan met het nieuwe
functiewaarderingsysteem HR21, zijnde een specifiek voor de gemeentelijke sector ontwikkeld
functiewaarderingsysteem. Om bestuurlijke redenen is de ingangsdatum uitgesteld tot 1 januari 2013.
In de loop van 2012 heeft al wel de (technische) omzetting plaatsgevonden van de huidige organieke
functiebeschrijvingen naar een generieke (norm)functie binnen HR21. In het laatste kwartaal van 2012
hebben alle medewerkers een voorlopig indelingsbesluit ontvangen, waarna zij in de gelegenheid
zijn gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de indeling van hun huidige
functiebeschrijving in een normfunctie.

competentiemanagement
In 2012 heeft onze gemeente deelgenomen aan een landelijke pilot van het A en O fonds ten aanzien van
competentiemanagement. De pilot was er op gericht om aan alle generieke normfuncties binnen HR21
landelijk gedragen competenties te hangen. Naast deelname aan de landelijke pilot heeft onze gemeente
er voor gekozen om gelijktijdig een lokaal traject op te starten voor het koppelen van competenties aan
de specifiek voor onze gemeente geselecteerde normfuncties. Nadat eerst de kerncompetenties voor
onze gemeente waren bepaald (klantgerichtheid, samenwerken en flexibiliteit) zijn er daarnaast nog 5
functiegebonden competenties bepaald. Vergelijking van de uitkomst van de landelijke pilot met de uitkomst
van ons lokale traject leverde opvallend veel overeenkomsten op in geselecteerde competenties per
normfunctie.

ontwikkel- en resultaatgesprekken
De derde pijler in de ontwikkeling van ons HRM-beleid is de resultaatgerichtheid. Resultaatbeschrijvingen
zijn de basis voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken in het kader van onze
jaargesprekcyclus. Om management en medewerkers te trainen in het (SMART) voeren van ontwikkel-
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(competentiemanagement) en resultaatgesprekken (resultaatgerichtheid) is er een scholingstraject
aangeboden.

strategische personeelsplanning
Door de inzet van strategische personeelsplanning verwacht onze gemeente een adequaat middel in handen
te hebben om te kunnen inspelen op onze toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte.
Personeelsplanning biedt naast het inzicht in personeelsbehoefte ook inzicht in onder andere toekomstige
opleidingsbehoefte en loopbaanmogelijkheden. Vanwege het feit dat strategische personeelsplanning ook
een regionaal vraagstuk is, is het de bedoeling dat de regiogemeenten de kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens met elkaar gaan uitwisselen.

regionale HRM visie
De 19 samenwerkende gemeenten in West-Brabant hebben een gezamenlijke visie op het HR-beleid
vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de samenwerkende gemeenten binnen vijf jaar één arbeidsmarkt
willen vormen. Een ander speerpunt uit de visie is de stroomlijning van arbeidsvoorwaarden ter bevordering
van de regionale mobiliteit.

opleiden en ontwikkelen
Buiten het opleiden en ontwikkelen van de eigen medewerkers middels reguliere opleidingen, bijscholing
op het eigen vakgebied en praktijkdagen, heeft de gemeente ook geïnvesteerd in externe jongeren. Onze
gemeente heeft met 1 trainee deelgenomen aan het regionale traineeprogramma `De toekomst van Brabant`
2010/2012. Ook aan het nieuwe traineeprogramma 2012/2014 neemt onze gemeente deel met 1 trainee. De
gemeente hoopt met het investeren in deze jonge talenten, deze na afloop van het programma te kunnen
binden aan onze eigen organisatie.
Naast het traineeprogramma zijn er in de loop van 2012 25 stageplekken ingevuld door WO´ers,
HBO´ers, MBO´ers, VMBO´ers en leerlingen in het speciaal onderwijs en zijn in het kader van de
werkervaringsplaatsen 7 personen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om werkervaring op te
doen bij onze gemeente.

personeelsopbouw naar leeftijd per 1 oktober 2012.

M V Totaal
 Aantal % Aantal % Aantal %
< 25 jaar 3 2 0 0 3 2
25 t/m 34 jaar 18 12 10 6,67 28 18,67
35 t/m 44 jaar 17 11,33 17 11,33 34 22,66
45 t/m 54 jaar 32 21,34 22 14,66 54 36
55 t/m 59 jaar 22 14,67 3 2 25 16,67
> 59 jaar 3 2 3 2 6 4
Totaal 95 63,34 55 36,66 150 100,00

CAO gemeenten
Na moeizame onderhandelingen is medio 2012 een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren tot stand
gekomen. Deze CAO kent een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Belangrijke items
in deze CAO zijn optimale begeleiding en ondersteuning van medewerkers ter bevordering van hun
mobiliteit, een intensief van ´werk/naar/werk´ traject bij boventalligheid als gevolg van reorganisatie en
tot slot flexibilisering van werktijden. De nieuwe CAO kende ook een beperkte loonstijging van 1% per 1
januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast heeft er in augustus 2012 een eenmalige uitkering
plaatsgevonden.

Informatievoorziening en automatisering
Informatieplan
Het informatiebeleidsplan is in concept gereedgekomen. Door onderzoek naar nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden (de Noord-Zuid as met gemeenten Halderberge, Rucphen en Zundert) is
het beleidsplan herschreven zodat de gemeenten Halderberge en Rucphen vergelijkbare stukken hebben.
Verwachting is dat het beleidsplan in deze nieuwe stijl begin 2013 aangeboden kan worden.
Naast de gezamenlijke, verplicht uit te voeren onderdelen vanuit iNUP en Antwoord (C), zijn uiteraard vanuit
het eigen dienstverleningsconcept de nodige projecten opgenomen.
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Het beleidsplan kent een afzonderlijk onderdeel voor wat betreft het Geo-beleid. De vele ontwikkelingen
op dit gebied en de samenhang tussen de verschillende onderdelen op het gebied van de basisregistraties
maken het noodzakelijk een specifiek beleidsdocument op dit gebied voor de vakspecialisten voorhanden te
hebben.
Het informatiebeleidsplan zal nog uitgebreid worden met een afzonderlijk technisch hoofdstuk waarin
aandacht wordt geschonken aan het 'harde' en de meer technische aspecten van het beleid.
Tevens is eind 2012 in het kader van een eerste gezamenlijk beleidsstuk vanuit de gemeente Steenbergen
het beleid rondom het werken met mobile devices (o.a. tablets) uitgewerkt. Een deel van de projecten die
voor 2012 op de agenda stonden zijn door verschillende ontwikkelingen vertraagd. Deze zijn eind 2012
wederom opgestart. Echter, de daadwerkelijke uitvoering komt pas in 2013 op gang.

Beheerorganisatie
In 2012 hebben de eerste centraal gepositioneerde applicatiebeheerders bijgedragen aan de
doorontwikkeling van een aantal applicaties. Doordat zij enkel met het functioneel beheer van de applicatie
bezig zijn, kunnen de niet of minder benutte onderdelen alsmede achterstallig onderhoud aan de inrichting
van de applicaties uitgevoerd worden.
Daarnaast is er ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie een aanvang gemaakt met
een aantal wijzigingen in de ondersteuning. De registratie van meldingen wordt breder ingezet en de
applicatiebeheerders krijgen een aantal hulpmiddelen om gebruikers op afstand te ondersteunen.

Documentaire informatie voorziening (DIV)
In 2012 zijn grote stappen gemaakt in het traject rondom verdere digitalisering van diverse onderdelen.
Teneinde zo efficiënt mogelijk te kunnen werken bij DIV en op de werkplek van de eindgebruikers is besloten
te investeren in Autovue, een applicatie die het mogelijk maakt tekeningen en andere externe documenten
digitaal te stempelen. De gehele afhandeling is hiermede gedigitaliseerd.
Eveneens ten aanzien van het traject rondom de bestuurlijke agendavorming zijn flinke stappen
gemaakt, De daadwerkelijke invoering heeft pas in 2013 plaats gevonden, maar ook hier wordt alles
volledig digitaal afgehandeld. De volgende stap wordt om het verdere traject richting commissie en raad
compleet te digitaliseren waarbij het einddoel is dat de stukken automatisch geplaatst worden in het
RaadsInformatieSysteem.

Automatisering
Op het gebied van ICT is het een redelijk rustig jaar geweest in 2012. Er zijn geen essentiële componenten
vervangen. Er is wel hard gewerkt om tot een nog stabielere omgeving te komen. Wel is er een begin
gemaakt om pc's in toenemende mate door thin clients te vervangen. Hierbij wordt een identieke werkplek
aangeboden tegen lagere kosten.
In 2012 is het regionale contract met KPN inzake de glasvezelverbindingen met het gemeentehuis en de Van
Andelstraat beëindigd. In een gezamenlijke aanbesteding met Equalit en de gemeenten Tholen, Moerdijk en
Geertruidenberg is een contract met een nieuwe aanbieder (TWS) tot stand gekomen.
Ook op automatiseringsgebeid zijn de collega's van de gemeenten in de Noord-Zuid As bij elkaar geweest.
Door met enige regelmaat bij elkaar te komen, wordt het mogelijk om elkaar sneller op te zoeken indien er
problemen zijn. Daarnaast is er de gelegenheid om kennis uit te wisselen.

ICT-situatie
In de reguliere vervangingscyclus worden in toenemende mate pc's vervangen door thin clients. Dit betekent
dat op den duur de structurele lasten ter vervanging zullen dalen (thin clients zijn een stuk voordeliger en
gaan langer mee).
Het centrale cluster dat geheugen en processor-capaciteit levert, bestaat uit vier servers. Daarnaast draaien
nog een aantal separate servers voor specifieke toepassingen. Het netwerk bestaat op dit moment uit 157
pc's, 51 thin clients en 18 notebooks.

De kostenplaats I&A is uit een drietal onderdelen opgebouwd:
- automatisering € 652.000,--
- informatievoorziening € 220.000,--
- geo € 149.000,--
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Planning en control
Programmabegroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag
In 2012 zijn de gebruikelijke planning & control documenten aangeboden: de perspectiefnota, de
programmabegroting, de najaarsnota en het jaarverslag.

Beleidsagenda
Ook in 2012 is maandelijks de bijgewerkte beleidsagenda ter beschikking gesteld. De beleidsagenda is een
vast agendapunt in de commissievergaderingen en wordt gelijktijdig met de commissieagenda verzonden.

Rechtmatigheid en audits
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zijn de interne controle werkzaamheden zoveel mogelijk geïntegreerd/
gecombineerd met de werkzaamheden voor de toetsing van de rechtmatigheid en zijn de werkzaamheden
vooraf afgestemd met de accountant.

Voorwaardencriterium
Bij de toetsing van de rechtmatigheid is geconstateerd dat in de processen inkoop en kwijtschelding
gemeentelijke belastingen sprake is van niet rechtmatige handelingen in het kader van de rechtmatigheid.

Het totaalbedrag aan niet rechtmatige handelingen bedraagt € 66.267. Volgens het Controleprotocol 2012 is
maximaal toegestaan: voor de niet rechtmatige handelingen € 497.669,- (1% van de totale lasten inclusief de
toevoegingen aan de reserves) en voor de onzekerheden € 1.493.007,- (3% van de totale lasten inclusief de
toevoegingen aan de reserves).

Proces inkoop: bij één opdracht is geconstateerd dat er ten onrechte geen Europese aanbesteding heeft
plaats gevonden. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 53.047. NB: dit contract is in oktober 2012
beëindigd.

Proces kwijtschelding gemeentelijke belastingen: in 2012 is ten onrechte de waarde van autobezit
niet bij de beoordeling van aanvragen kwijtschelding betrokken. Wanneer de waarde van de auto of
auto's hoger ligt dan 2.269 mag geen kwijtschelding verleend worden. Door het niet betrekken van de
waarde van het autobezit in de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken is een bedrag van € 13.220 ten
onrechte toegekend. NB: voor 2013 is het aanvraagformulier voor kwijtschelding aangepast en wordt bij de
beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wel rekening gehouden met autobezit.

Begrotingscriterium
In het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 zijn met betrekking tot de
omvang van kosten- c.q. begrotingsoverschrijdingen de volgende kaders vastgesteld:
• Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met een bedrag kleiner

of gelijk aan € 500.000,-- dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer met een minimum van €
10.000,-- door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd.

• Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met meer dan €
500.000,-- dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer door de raad voor het einde van het jaar
middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd;

• Overschrijdingen waarvoor het volgens punt 1 en 2 nodig is een begrotingswijziging te maken
maar waarvoor dat niet is gebeurd worden gemeld en toegelicht in de jaarrekening. Wanneer deze
overschrijdingen passen binnen de beleidskaders van de raad is hierop de algemene lijn van toepassing
en worden deze dus niet meegewogen in het accountantsoordeel.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dienen gemeenten afwijkingen ten opzichte van
de begroting goed herkenbaar in de jaarrekening op te nemen en toe te lichten. Hierna volgt, op
programmaniveau, een overzicht van de overschrijding op de lasten.

Lasten per programma

Begroting
2012 na
wijziging Rekening 2012 Overschrijding

Programma's Lasten Lasten Bedrag Relatief
Bestuur en veiligheid 4.233.248 4.025.056 -208.192 0
Dienstverlening 1.663.008 1.679.496 16.488 1,0%
Sport en cultuur 3.460.473 3.515.470 54.997 1,6%
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Lasten per programma

Begroting
2012 na
wijziging Rekening 2012 Overschrijding

Onderwijs 2.708.344 2.609.645 -98.699 0
Zorg 14.861.922 14.636.381 -225.541 0
Economie en Recreatie 7.282.377 7.010.825 -271.552 0
Ontwikkeling openbare ruimte 1.874.114 1.807.648 -66.466 0
Beheer openbare ruimte 13.773.168 12.085.006 -1.688.162 0
Financiering 931.898 2.397.373 1.465.475 157,3%

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn er op lastenniveau 1 programma waarvoor cijfermatig het
begrotingscriterium, afwijking groter dan 5%, in het geding is. Hierna worden de belangrijkste oorzaken van
deze overschrijdingen nader toegelicht en wordt aangegeven of en wanneer de gemeenteraad hierover is
geïnformeerd:
Programma Financiering
Bij de perspectiefnota 2012 is er onder andere een voorstel voor de besteding van het voordelig
rekeningsaldo 2011, ad € 498.000,--, gedaan. Deze perspectiefnota is in de raadsvergadering van
21 juni 2012 door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook hier geldt dat de besteding van het voordelig
jaarrekeningsaldo 2011 niet in de begrotingswijziging is verwerkt. Deze post is echter ook onder de baten
(beschikking over reserves) opgenomen. Verder is uit berekening gebleken dat de voorziening dubieuze
debiteuren ruim € 234.000,-- te laag was. Zoals bij een goede bedrijfsvoering hoort, is de voorziening op de
gewenste hoogte gebracht. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening op basis van een nieuwe inventarisatie van de
risico's een nieuwe berekening gemaakt van het bedrag dat nodig is om deze riscico's te dekken indien ze
zich voordoen. Uit deze berekening bleek, door het wegvallen of verminderen van enkele grote risico's, dat
de risicoreserve € 1.088.000,-- hoger was dan de door de raad vastgestelde maximale hoogte. Dit bedrag is,
conform de in voorgaande jaren gevolgde handelswijze, toegevoegd aan de algemene reserve.

Inkoop en aanbesteding
Begin 2012 is geconstateerd dat in de voorafgaande jaren de combinatie van een decentraal inkoopmodel
met het niet kunnen beschikken over een inkoopprofessional de inkoopresultaten op zowel kwalitatief als
financieel gebied nadelig beïnvloedden. Deze constatering noopte tot een heroriëntatie op de inkoopfunctie.
Met als doelstelling een structurele verbetering, zowel financieel als kwalitatief te realiseren, ook met het oog
op de nieuwe ontwikkelingen die op het terrein van inkoop en aanbesteding op de gemeente afkomen, zijn
gesprekken gevoerd met het Inkoopbureau West-Brabant.

Vanwege het feit dat hier het principe van "meten is weten" geldt heeft het Inkoopbureau West-Brabant op
ons verzoek een inkoopscan gemaakt. Uit deze in november 2012 gepresenteerde inkoopscan blijkt dat
van het totale inkoopvolume over 2011 een bedrag van € 16.500.000,- te beïnvloeden is. Daarnaast zijn ook
kengetallen opgenomen over aantallen leveranciers en facturen en over lokale en regionale inkoop. Last but
not least zijn verbeteractiviteiten benoemd en zijn conclusies en aanbevelingen gegeven. Als gevolg hiervan
is direct de reductie van het aantal facturen opgepakt

In 2013 staat de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de herinrichting van de
inkoopfunctie op de agenda. Hierbij zullen de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie,
de resultaten van de inkoopscan en de opmerkingen die onze accountant in de management letter 2012
over de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft gemaakt betrokken worden.

Huisvesting
Dienstverlening gemeentehuis
De komende jaren zal ingespeeld worden op veranderingen die op de gemeentelijke organisatie af komen.
Hierbij zal worden getracht de prestaties die het gebouw moet leveren zoveel mogelijk aan te passen
aan interne en/of externe veranderingen. De gerichtheid op de interne en externe klant en de rol van
de huisvesting hierin leidt er toe dat steeds meer maatwerk moet worden geleverd. Voor de huisvesting
betekent dat er steeds gekeken zal worden op welke wijze de primaire processen het beste ondersteund
kunnen worden.
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Overzicht inhuur

Inhuur 2012
Begroting

2012
Begr.na

wijz. 2012
Rekening

2012

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten
Programma dienstverlening
Aanvragen bouwvergunningen tbv.bouwactiviteiten AFC 207.690 67.690 56.888
Programma Onderwijs
Toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 11.300 11.300 0
Programma Zorg
Inhuur ivm.overheveling dagbesteding/begeleiding naar WMO 71.500 71.500 0
Programma Economie en recreatie
Externe ondersteuning voor de uitvoering van het project A4 30.000 30.000 6.064
StadHaven 45.500 45.500 45.337
inhuur R&B ivm onderhoud ommetjes/subsidie-adviseur 30.000 30.000 8.170
Kostenplaats ruimtelijke ontwikkeling
inhuur vanwege div. projecten-huisv.migranten 29.500 29.500 24.403
Kostenplaats M&O
inhuur vanwege div. projecten recreatie en toerisme 42.056
Kostenplaats RO
inhuur uitzendkrachten 62.458
Kostenplaats R&B
inhuur uitzendkrachten 71.030
Programma Sport en Cultuur
inhuur beheer 't Ctromwiel 63.987
Totaal 425.490 285.490 380.394
Inhuur vanwege vervanging van personeel
Programma Sport en cultuur
Seizoenskrachten voor het zwembad De Meermin 65.144
en Aquadintel 116.500 109.100 45.806
Uitzendkrachten voor de sporthal 14.600 14.600 17.685
Uitzendkrachten voor de sporthal 5.500 5.500 3.191
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Inhuur vervanging WOZ 12.000 12.000 15.618
Uitbesteding applicatiebeheer WOZ en belastingapplicatie 20.000 20.000
Extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren 6.000 6.000 18.737
inhuur uitzendkrachten 68.201
Kostenplaats P&O
Algemeen budget inhuur uitzendkrachten bij ziekte ed 100.000 93089 71.346
Kostenplaats I&A
Tijdelijke opvang personeel i.v.m. vakantie eigen personeel 2.863
Kostenplaats Staf
inhuur uitzendkrachten 12.173
Totaal 274.600 260.289 320.764
Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting
Programma Sport en cultuur
Inhuur WVS personeel Sporthal de Buitelstee 20.000 20.000 6.462
Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de zwembaden 20.845 20.845 20.984
Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken 57.936 57.936 62.272
Programma Beheer openbare ruimte
Inhuur WVS personeel voor onderhoud van woonwagencentr 1.904 1.904 2.275
Inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen 209.000 240.000 247.722
Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen 31.235 31.235 30.735
Kostenplaats ondersteuning
Inhuur WVS personeel afd.ondersteuning 26.275 26.275 27.110
Kostenplaats Realisatie en beheer operationeel beheer
Inhuur GOA-medewerker 21.000 21.000 24.828
Totaal 388.195 419.195 422.388
GENERAAL - TOTAAL 1.088.285 964.974 1.123.546
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P a r a g r a a f

G r o n d b e l e i d

Algemeen
Grondbeleid vormt geen einddoel van beleid, maar moet meer worden beschouwd als een instrument ten
behoeve van andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische
ontwikkeling, werkgelegenheid en milieu. In de op 29 januari 2009 door de gemeenteraad vastgestelde
actualisatie van het grondbeleid wordt ingegaan op de instrumenten die ingezet kunnen worden en bepaald
hoe de instrumenten worden ingezet om de doelen te behalen.

Nota grondbeleid
Als gevolg van de per 1 juli 2008 in werking getreden herziene Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn
procedures en rechtsbescherming sterk vereenvoudigd. Bestemmingsplannen hoeven niet meer te
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplanprocedure wordt verkort naar
26 weken. Onderdeel van de Wro is hoofdstuk 6, de Afdeling Grondexploitatie Wro (Grexwet). Deze biedt
de gemeente de mogelijkheid kostenverhaal, locatie-eisen en type woningbouw te regelen bij particuliere
woningbouw. Ook worden 2 extra mogelijkheden geboden om kostenverhaal toe te passen. Namelijk via
een privaatrechtelijk traject (anterieure en posterieure overeenkomst) en via een publiekrechtelijk traject
(exploitatieplan en bouwvergunning). De passieve/facilitaire grondpolitiek krijgt door de nieuwe Wro en
de Grexwet meer handvatten om alle kosten te verhalen en om de regierol te versterken. Daardoor is de
meerwaarde van actieve grondpolitiek met het risicodragend element niet altijd evident.
Voor meer informatie over het door de gemeente Steenbergen gehanteerde grondbeleid wordt
kortheidshalve verwezen naar de nota grondbeleid.

Grondexploitatiecomplexen
De grondexploitatiecomplexen kunnen worden onderscheiden in complexen waarbij de gemeente een
actieve grondpolitiek voert en complexen waarbij met een projectontwikkelaar een overeenkomst wordt
gesloten om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Bij een project waarbij een overeenkomst wordt
gesloten worden alle door de gemeente te maken kosten (in- en extern) betaald door de projectontwikkelaar
zodat de gemeente bij deze projecten geen of nauwelijks risico loopt.
Indien bij actieve grondpolitiek projecten met een overschot werden afgesloten werd dit overschot gebruikt
om investeringen te dekken of werd dit opgenomen in de algemene reserve. Ook zijn daarvoor in het
verleden regelmatig bedragen uit nog lopende exploitaties onttrokken wanneer de zekerheid bestond dat
er een overschot zou zijn bij het sluiten van de exploitatie. Sinds de economische recessie (kredietcrisis,
eurocrisis) is de marktwaarde van bouwrijpe grond gedaald en stagneert de afname zodat het risico groter
wordt dat een plan met verlies wordt afgesloten. Tot het begin van de kredietcrisis bedroeg de prijs voor
alle bouwrijpe grond nog circa € 285,-- exclusief BTW per m² terwijl die nu, op basis van taxatie, per locatie
verschild. Deze recessie treft met name de vastgoedsector. Door de stagnatie in de afname van bouwrijpe
grond zijn tevens de rentelasten zeer hoog indien grote investeringen zijn gedaan welke ten laste zijn
gebracht van de desbetreffende grondexploitatie. Bij de thans herziene exploitatieramingen is met deze
economische toestand rekening gehouden.
Zeker gezien de huidige en aanhoudende slechte economische toestand, met weinig vraag naar bouwrijpe
grond, is het zaak dat geen (onnodige) investeringen worden gedaan, indien niet zeker is dat binnen een
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gestelde termijn de gronden kunnen worden verkocht tegen een geraamde prijs. Hiermee wordt voorkomen
dat ten gevolge van rentelasten exploitaties niet meer kostendekkend kunnen worden afgesloten. Opgemerkt
kan worden dat stagnatie in de verkoop van bouwrijpe grond niet alleen afhankelijk is van de hoogte van de
grondprijs maar zeer zeker ook vanwege de slechte doorstroming omdat bestaande woningen momenteel
moeilijk zijn te verkopen.
De recessie treft met name het bestemmingsplan Oostgroeneweg te Dinteloord waarbij de kosten voor alle
aangelegde nieuwe sportvelden aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg, inclusief grondverwerving, zijn
opgenomen in deze exploitatie. Bovendien is daarin ook nog opgenomen het restant van de boekwaarde,
ad. € 159.000,-- voor aankoop van een derde veld in het verleden. Deze negatieve factoren en de
aanhoudende recessie leiden ertoe dat dit plan, ondanks een eerdere bijdrage van € 380.000,-- uit de
risicoreserve, niet kostendekkend kan worden afgesloten.
In de hierna weergegeven toelichting per bestemmingsplan wordt hier nog nader op ingegaan.

Een overzicht van complexen en hun verwachte resultaat waarbij de gemeente een actieve
grondpolitiek voert

Complexen
in
exploitatie

Totaal
geïnves-
teerd

Totaal
verkocht

(Tussen-
tijdse)
winst-
neming

Boek-
waarde
01-01-2013

Nog te
investeren

% van
totaal
geïn-
vesteerd

Nog te
verkopen

% van
totaal
te ver-
kopen

Verwacht
resultaat
pos. (= -)/
neg. (= +)

D 'n Darink 1.389.400 2.023.200 633.800 0 0 0 0
Buiten de
Veste 3.915.900 4.155.000 0 -239.100 16.000.500 80% 16.957.900 85% -1.196.500
Sportpark
Oostgroeneweg 4.232.500 246.000 -627.000 3.359.500 2.929.000 41% 6.290.000 96% -1.500
De Bongerd 1.145.800 829.400 -650.000 -333.600 319.000 22% 0 0 -14.600
Volkstuinen
de Heen
(Helenahoeve) 68.300 0 0 68.300 470.700 13% 539.000 100% 0
Totaal 10.751.900 7.253.600 -643.200 2.855.100 19.719.200 23.786.900 -1.212.600

De belangrijkste complexen die in 2012 in exploitatie genomen zullen zijn, zijn:

BP Buiten De Veste
De eerste fase van het bestemmingsplan Buiten de Veste is in 2005 in zijn geheel bouwrijp gemaakt. Nadat
de gronden ten behoeve van het gemeentehuis en de starterswoningen aan de Waterlinie waren verkocht is
in 2008 een koopovereenkomst gesloten met
AM Wonen en de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) voor verkoop van de resterende bouwrijpe grond
in fase 1.

Omdat AM Wonen niet aan haar verplichtingen kon voldoen is de grond juridisch niet geleverd en de
overeenkomst ontbonden.
Door AM Wonen is boeterente betaald. De appartementen van WSG zijn in 2011 opgeleverd.

In de eerste fase ligt nog 7870 m² bouwrijpe grond te koop. In 2010, 2011 en 2012 zijn de dijkwoningen
in de verkoop gebracht. In eerste instantie zijn de gronden als projectbouwkavel aangeboden aan
projectontwikkelaars/bouwers en vervolgens aan particulieren als vrije kavels. Dit heeft tot en met 31
december 2012 niet tot verkoop geleid.

Het bestemmingsplan voor geheel Buiten de Veste is in 2010 goedgekeurd. In 2011 is in de tweede fase
gestart met de voorbereiding van de Brede School ten noorden van het gemeentehuis. De laatste grond ten
behoeve van de Brede School is in 2012 verkocht. Begin 2013 is met de bouw gestart. De verwachting is dat
de school in de eerste helft van 2014  in gebruik kan worden genomen.

De gronden binnen het plangebied zijn reeds in eigendom van de gemeente zodat er geen risico is voor
aankoop van niet bouwrijpe grond. In tegenstelling tot het project Oostgroeneweg te Dinteloord loopt
de gemeente bij dit plan geen risico omdat geen grote investeringen met de daaraan gekoppelde hoge
rentelasten zijn gedaan. De boekwaarde voor bestemmingsplan Buiten de Veste was met een bedrag van - €
239.000,-- zelfs positief op 31 december 2012.

In de herziene exploitatieraming is in verband met de aanhoudende economische recessie ervan uit gegaan
dat de exploitatie niet in 2020 maar in 2022 wordt afgesloten. De op basis van het bestemmingsplan
gemiddeld dekkende grondprijs komt dan uit op € 210,--/m² om de exploitatie op 31 december 2022 op nul te
laten sluiten. Indien voor de grondprijs de gemiddelde getaxeerde waarde van € 224,-- wordt aangehouden
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sluit deze exploitatie met een overschot van € 1.196.000,-- zodat het plan kostendekkend kan worden
afgesloten en het verantwoord is het plan verder te ontwikkelen. Gezien de grote risico’s die een gemeente
loopt bij dergelijke plannen in tijden van een economische recessie is het om financieel-economische
redenen van groot belang om bij de verdere uitwerking van het plan (grote) investeringen (b.v. bouwrijp
maken) vooraf goed af te wegen en alleen te doen als er zekerheid is dat er tijdig bouwrijpe grond wordt
afgenomen tegen de minimaal geraamde grondprijs.

Project Sportpark Oostgroeneweg
Vanaf het voetbalseizoen 2009-2010 voetbalt naast V.V. DIVO ook V.V. Dinteloord op het nieuwe sportpark
aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg. Zoals hiervoor reeds is gemeld, zijn vooruitlopend op de
grondopbrengsten, alle kosten voor het nieuwe sportpark ten laste gebracht van deze planexploitatie zodat
de rentelasten zeer groot zijn.  In 2011 is er vanuit de risicoreserve ten gunste van dit plan een bijdrage
verstrekt van € 380.000,-- om deze exploitatie in 2018 op nul te laten sluiten. Door de aanhoudende
economische crisis is er in 2012 slechts 1000 m² (2 kavels) bouwrijpe grond verkocht.  De stagnerende
vraag naar bouwgrond vergroot de rentepost dermate dat het plan zonder een nieuwe financiële bijdrage niet
meer kostendekkend kan worden afgesloten.
In het risicomanagementsysteem is rekening gehouden met de vertraging in de uitvoering van bouwplannen.

Door de stagnerende vraag naar bouwrijpe grond is er nu vanuit gegaan dat deze exploitatie sluit in 2022
in plaats van 2018. Hierdoor is het niet mogelijk om zonder een nieuwe bijdrage de exploitatie bij een
gemiddelde getaxeerde grondprijs van € 224,--per m² in 2022 op nul te laten sluiten. Aangezien tekorten
direct moeten worden genomen, wordt ook het aanvullend te verwachten tekort van € 247.000,-- ten laste
van de risicoreserve gebracht. Door deze bijdrage was de boekwaarde op 31 december 2012 € 3.360.000,--
in plaats van € 3.607.000,-- waardoor de rentelasten zijn verlaagd en de exploitatie in 2022 kostendekkend
sluit. Het totale, ten laste van de risicoreserve gebrachte, te verwachten tekort bedraagt inmiddels €
627.000,--. Een voordeel is dat de gronden van het voormalige sportpark van V.V. Dinteloord, waar de
woningbouw is gepland, reeds in ons bezit zijn zodat we geen risico lopen voor aankoop van niet bouwrijpe
grond.

In 2011 is het bestemmingsplan voor de eerste fase goedgekeurd. In het totale plan is uitgegaan van
de bouw van 22 sociale woningen, ca. 14 woningen op basis van projectbouw en ca. 38 op basis van
vrije kavelbouw (vrijstaand of 2 onder 1 kap). De ontwikkelaar/bouwer (een aannemer) welke de grond
zou afnemen voor de projectbouw heeft aangegeven vanwege de slechte vastgoedmarkt pas grond te
willen afnemen indien hij 70% van de te bouwen woningen heeft verkocht. Ook de woningstichting heeft
aangegeven er niet zeker van te zijn dat zij de grond op korte termijn zal afnemen. Vanaf begin 2012 is de
grond voor vrije kavelbouw langs de Oostgroeneweg te koop aangeboden. Zoals hiervoor vermeld zijn in
2012 slechts 2 kavels verkocht.

Op grond van eerder vastgestelde uitgangspunten is in de exploitatie voor de grondopbrengst van de
resterende ca. 29.500 m² niet bouwrijpe grond aan de Noordlangeweg € 20,--/m² aangehouden.  Deze
grond kan in de toekomst wellicht worden gebruikt voor de bouw van kleinschalige bedrijven en een nieuwe
brandweergarage (eventueel met ambulance) hetgeen de exploitatie gunstig zal beïnvloeden.

BP De Bongerd, voormalige huishoudschool
In 2011 is de bestemmingsplanprocedure opgestart voor realisatie van sociale woningbouw in
bestemmingsplan De Bongerd, de voormalige locatie van de huishoudschool aan de Molenweg, nummer
16. In 2007 is er vanuit gegaan dat de bouwrijpe grond op basis van woningbouw in de vrije sector zou
kunnen worden verkocht voor de toen gehanteerde marktprijs zodat de exploitatie zonder verlies zou kunnen
worden afgesloten. Dit inclusief het op 28 juni 2007 door de raad genomen besluit om een bijdrage van circa
1 miljoen euro uit de exploitatie aan OMO ter beschikking te stellen in het kader van doordecentralisatie van
het voortgezet onderwijs. Door het door de raad genomen besluit om op deze locatie sociale woningbouw te
realiseren en vanwege de economische recessie is in 2011 ten laste van de risicoreserve een bedrag van €
650.000,-- ten gunste van dit plan gebracht om deze exploitatie niet verliesgevend af te sluiten.

In 2012 is het bestemmingsplan goedgekeurd. In het plan worden door woningcorporatie Stadlander 34
sociale huurwoningen.  De planning is dat medio 2013 met de bouw wordt gestart en dat de woningen begin
2014 worden opgeleverd.  Op basis van een herziene exploitatie waarin bovengenoemde bedragen zijn
verwerkt sluit deze exploitatie eind 2015 met een overschot van circa € 14.000,--.  

BP Den Darink
Alle bouwrijpe grond binnen dit bestemmingsplan is verkocht. Eén woning moet nog worden afgebouwd
terwijl er op één kavel nog met de bouw moet worden gestart. Nadat alle woningen zijn bewoond zal het
resterende gedeelte van het plan woonrijp worden gemaakt inclusief het herstellen van schades aan de



Grondbeleid

114

omliggende wegen en de totale afronding van het terrein achter het constructiebedrijf van Van Merrienboer.
Voor deze nog te verrichten werkzaamheden is een bedrag geraamd van € 524.000,--. Deze exploitatie
is in 2012 afgesloten met een overschot van € 484.000,--. Voor bovengenoemde werkzaamheden is een
bestemmingsreserve gevormd.

Al vele jaren zijn er plannen van Van Merrienboer om te verhuizen naar het te ontwikkelen bedrijventerrein
ten zuiden van de Brugweg. Het constructiebedrijf van Van Merriënboer heeft daarvoor een ontwikkelaar
in de hand genomen om enerzijds een bedrijventerrein te ontwikkelen ten zuiden van de Brugweg en
anderzijds de laatste fase van Den Darink uit te breiden. Hiertoe is een plan ingediend wat door het
college akkoord is bevonden. Tot op heden is dit plan, wellicht mede ten gevolge van de economische
recessie, niet van de grond gekomen. In 2013 wordt er door Van Merrienboer en de gemeente een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd zodat bekend is of er nog mogelijkheden zijn om het plan vlot te trekken.

Nog niet in exploitatie genomen gronden
Voor de volgende projecten wordt wel een actieve grondpolitiek gevoerd, maar zijn er gezien de stadia
waarin de ontwikkeling van deze plannen zich bevinden (nog geen goedgekeurd bestemmingsplan) nog
geen exploitatieopzetten op- en vastgesteld.

De belangrijkste zijn: 
Project uitbreiding Reinierpolder I.
Gezien de grote behoefte aan industriegrond in het verleden is er in 2009 ten westen van RPI 41.712 m²
agrarische grond gekocht voor uitbreiding van Reinierpolder I. Begin 2013 is noord-westelijk van RPI daar
nog 52.146 m² aan toegevoegd. Het plan kan worden ontsloten door de Warwickstraat te verlengen en via
de parallelweg aan de noordzijde van de Zeelandweg Oost welke als calamiteitenontsluiting kan dienen. De
boekwaarde op 31-12-2012 voor dit project bedraagt € 982.862,-- hetgeen voor 2013 een rentelast met zich
meebrengt van € 39.300,--. Inclusief de kostenpost voor de in 2013 aangekochte grond zal de boekwaarde
eind 2013 ca. € 2.260.000,-- bedragen hetgeen in 2014 een rentelast met zich meebrengt van € 90.000,--.
Om de rentelast zoveel als mogelijk te beperken dient op korte termijn te worden gestart met het maken van
een bestemmingsplan zodat na aanleg van de A4 en nadat het ketenpark c.q. het informatiecentrum van
RWS is verwijderd de grond bouwrijp kan worden gemaakt en gronden kunnen worden verkocht. De uit te
geven gronden liggen op een zichtlocatie zodat mag worden verwacht dat daar, ondanks de economische
recessie, nog voldoende vraag naar zal zijn hetgeen eraan zal bijdragen dat het plan kostendekkend kan
worden afgesloten.

Project Reinierpolder II, tweede fase.
In 1998 is reeds een klein deel, 10.245 m2, agrarische grond gekocht voor verdere uitbreiding van
Reinierpolder II. Omdat met de overige eigenaren geen overeenstemming kon worden bereikt zijn daarna
geen agrarische gronden voor verdere uitbreiding meer aangekocht hetgeen wel noodzakelijk is voor
verdere uitbreiding. De boekwaarde op 31 december 2012 voor deze fase bedraagt  € 311.600,--.
Van de in 1998 aangekochte grond is ca. 5.500 m2 nodig ten gevolge van de aanleg van de A4. Dit in
verband met verlegging van de Zeelandweg Oost in zuidelijke richting om aan te sluiten op de toekomstige
A4. De overdracht van deze grond aan Rijkswaterstaat zal in 2013 plaatsvinden en zal ca. € 110.300,--
opleveren. De boekwaarde zal dan eind 2013 uitkomen op ca. € 201.300,--. Volgens de richtlijnen van
de commissie BBV mag de boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde en dient een verlies direct te
worden genomen. De planning is dat de locatie uitbreiding Reinierpolder I de eerste jaren de voorkeur krijgt
voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein en dat de locatie Reinierpolder II, tweede fase de eerste jaren
niet verder ontwikkeld zal worden. De boekwaarde van deze grond dient afgewaardeerd te worden naar
landbouwgrond, welke op dit moment € 5,- de m² bedraagt. Dit betekent dat de waarde van de grond 4.700
m²  x € 5,- is € 23.500,- bedraagt en de boekwaarde met € 177.800,- afgeboekt moet worden ten laste van
de risicoreserve.

Locatie Westdam 22, Visserstraat     
Ter uitvoering van de raadsbesluiten d.d. 25 september 2008 en 25 februari 2010 is het complex in delen op
de markt te koop aangeboden.
Middels inschakeling van een makelaarskantoor zijn de winkelpanden Kaaistraat 45/45a en 49 in oktober
2010 verkocht. De verkoop van Kaaistraat 47 inclusief Visserstraat 20, zijn de het voormalig stadhuis met
bodewoning heeft plaatsgevonden op 15 juli 2011. De definitieve levering inzake de verkoop van Westdam
22, het voormalig stadskantoor, zou plaatsvinden uiterlijk 2 november 2012. De koper heeft vanwege de
slechte marktomstandigheden, met name wat betreft de appartementenverkoop,eerst een verzoek tot uitstel
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gedaan en eind december 2012 medegedeeld de koopovereenkomst te ontbinden met betaling van een
boetebedrag ad. € 76.000,- . De formele afhandeling van de ontbinding loopt nog.
De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt na afboeking van de boete op deze boekwaarde €
618.200,-.
Volgend de richtlijnen van de commissie BBV mag de boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde en
dient een verlies direct te worden genomen. Uitgaande van behoud van het gebouw en maatschappelijke
bestemming wordt de waarde van het gebouw na aftrek kosten upgrading en achterstallig onderhoud
getaxeerd op € 350.000,-. Bij de afboeking van de boekwaarde dient tevens rekening gehouden te worden
met nog te maken kosten. Aan de Belastingdienst dient nog € 13.400,- aan omzetbelasting terugbetaald te
worden in verband met ten onrechte teruggevraagde omzetbelasting over de kosten van de gebouwen aan
de Kaaistraat. Dit betekent dat de boekwaarde met € 282.600,- afgeboekt moet worden ten laste van de
risicoreserve.

Overige
De overige nog niet in exploitatie genomen complexen zijn: Dorus Rijkersstraat, Van Speykstraat,
Westerstraat (brandweergarage), Den Darink (3e fase) en de vrijkomende schoollocaties Maria Regina en
Yacinta. De totale boekwaarde van deze plannen bedraagt per 31 december 2012 € 98.400,-.

Projecten op basis van een overeenkomst (ABA):
Couveringepark
Dit project bestaat uit de bouw van 83 woningen en een gezondheidscentrum aan de Molenweg op
het terrein van de voormalige accordus-fabriek en de bouw van een woonzorgcomplex met ca. 60
wooneenheden op de voormalige locatie van het Princetuincollege aan de Ravelijnstraat. Tot op heden zijn
er 32 woningen opgeleverd en bewoond.

Dit project wordt uitgevoerd door de Ontwikkelcombinatie Couveringe Park, welke bestaat uit Aan de
Stegge en Woningstichting Geertruidenberg. In verband met financiële problemen bij de Woningstichting
Geertruidenberg is de grond aan de Ravelijnstraat nog niet aan deze ontwikkelcombinatie verkocht zodat
naast de woningbouw ook de plannen voor het woonzorgcomplex stil liggen. Ook de bouw van een
gezondheidscentrum is daardoor onzeker geworden. Door deze financiële problemen en vanwege de
economische recessie is stagnatie ontstaan in de verdere ontwikkeling van het plan. Momenteel vindt er
overleg plaats met diverse partijen om tot een oplossing te komen welke in 2013 wordt verwacht. Verdere
woningbouw is hiervan afhankelijk alsmede van de verkoop van de woningen.

Herengoed
Het bestemmingsplan Herengoed te Kruisland bestaat uit de bouw van 17 starterswoningen en 8 vrije
sectorwoningen en de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf waarvoor in de plaats 6 woningen kunnen
worden gebouwd. In 2010 zijn de starterswoningen opgeleverd. Het woonrijp maken ten behoeve van de
starterswoningen is in 2012 afgerond. In 2012 is gestart met de bouw van de tweede vrije sectorwoning
welke in 2013 wordt opgeleverd. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de economische recessie.

Plan De Landerije Welberg
Dit plan voor 35 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige autoschadeherstelbedrijf
aan de Hoogstraat te Welberg. In 2011 zijn 4 woningen opgeleverd waarmee het totaal gebouwde aantal
woningen uitkomt op 16. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de economische recessie. De
woningbouw wordt nu in fases gerealiseerd.

Beltmolen Nieuw Vossemeer
Dit plan voor 54 woningen wordt gerealiseerd door woningcorporatie Thuisvester op de voormalige
agrarische gronden tussen de Hogedijk, Beltmolen en Dr. Vermetstraat te Nieuw Vossemeer. Eind 2011
zijn 12 starterswoningen opgeleverd. In verband met de economische recessie is stagnatie ontstaan voor
verdere woningbouw.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe woonzorgcomplex De Vossemeren  hebben Tante Louise
en Thuisvester overeenstemming bereikt voor tijdelijke huisvesting van de bewoners van de Vossemeren
binnen dit plan gedurende de bouw van het nieuwe complex. Hiervoor worden nog voor de zomervakantie
60 woonunits geplaatst.   

Hof van Steenbergen
Dit plan voor 26 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige Boerenbond aan de
Burgemeester van Loonstraat. De eerste 16 woningen van de eerste fase zijn eind 2010 en begin 2011
opgeleverd. De resterende 10 woningen zijn in 2011 opgeleverd waarna het plan grotendeels woonrijp is
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gemaakt. Hierbij kan worden opgemerkt dat ca. 10 woningen nog niet zijn verkocht en dat de ontwikkelaar
alle woningen in het plan op haar risico heeft gebouwd. In 2013 kan het plan worden afgerond.

Wouwsestraat Steenbergen
Dit project bestaat uit de bouw van 48 appartementen aan de Wouwsestraat ten noorden van sporthal ’t
Cromwiel. Alle appartementen zijn in 2011 opgeleverd waarna ook hier het plan grotendeels woonrijp is
gemaakt. Ook dit plan kan in 2013 worden afgerond.

Plan Graaf Engelbrechtstraat Kruisland
Dit plan is op wat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden na afgerond. Deze worden afgestemd op de
bouw van de MFA Siemburg welke in 2013 wordt opgeleverd.

Plan Oranjewijk Dinteloord
Dit betreft de opwaardering van de wijk tussen de Burgemeester Popstraat, Prinses Irenestraat en Stoofdijk
te Dinteloord. In 2005 is in fases begonnen met het slopen en herbouwen van woningen in de Burgemeester
Popstraat. Vervolgens zijn er woningen gebouwd langs de doorgetrokken gedeelten van de Thorbeckestraat,
de Groen van Prinstererstraat en de Van Hoogendorpstraat. Er moet nog één woning worden afgebouwd
waarna het plan kan worden afgerond.

Plan Woonzorgcomplex Oosthavendijk, Vliethaven
Dit woonzorgcomplex bestaat uit 80 wooneenheden welke reeds zijn gerealiseerd. In 2013 zullen nog
afrondende werkzaamheden worden verricht, met name het aan de oostzijde van de Oosthavendijk
aanbrengen van bermversteviging waarna dit plan kan worden afgesloten.

Plan Landgoed Westcreecke Dinteloord
Dit plan bestaat uit de aanleg van een landgoed dat bestaat uit bos met waterpartijen en vijf landhuizen.
Het bos en de waterpartijen, welke openbaar toegankelijk zijn, zijn reeds aangelegd. Door de economische
recessie de afgelopen jaren is de verkoop van de landhuizen gestagneerd.

Plan Papiermolen Dinteloord
Door de Woningstichting Dinteloord (WSD) wordt aan de Papiermolen in Dinteloord een nieuw
appartementencomplex gerealiseerd. Dit project dient ter vervanging van het oude  appartementengebouw
van 20 appartementen. De planontwikkeling voorziet in de realisatie van een appartementencomplex met
23 huur- en koopappartementen welke in 2013 worden opgeleverd. Hierna wordt, in combinatie met de
herinrichting van het nabij gelegen gebied, het plan woonrijp gemaakt. 

Projecten waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten.
Naast de hiervoor genoemde plannen zijn er nog een dertiental plannen waarvoor nog geen overeenkomst
is gesloten of waarvoor de planvorming nog niet concreet is. Deze plannen bevinden zich nog in een
voorbereidende fase waarbij wordt onderzocht of ze planologisch en/of financieel haalbaar zijn. Indien een
plan niet haalbaar is of om een andere reden niet door kan gaan kunnen de gemaakte kosten niet worden
gedeclareerd. Deze dienen dan ten laste van de eigen exploitatie te worden gebracht.

De totale boekwaarde van bovengenoemde plannen bedraagt per 31 december 2012 € 119.600,-.
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P a r a g r a a f

V e r b o n d e n  p a r t i j e n

Algemeen
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft.
Onder een bestuurlijke band wordt verstaan: een zetel in het bestuur en / of het hebben van stemrecht. Met
een financiële band wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is
in geval van faillissement van de verbonden partij en / of financiële problemen bij de verbonden partij kan
worden verhaald op de gemeente.
Het aangaan van banden met een (verbonden) derde partij komt voort uit het publieke belang. Verbindingen
met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.
Om de hiervoor genoemde redenen is het voor de raad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen
en het publiek belang wordt aangegeven.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doel:
Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de
goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied.
Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen.

Bevoegdheden:
Aan het openbaar lichaam zijn alle bevoegdheden tot regeling en bestuur c.q. beheer toegekend voor zover
die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken.

Betrokkenen:
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een gemeenschappelijke
regeling van de 26 gemeenten. Dit valt samen met het werkgebied van de politieregio Midden- en West-
Brabant.

Bestuurlijk belang:
Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de deelnemende gemeenten, elk lid heeft één stem in de
vergadering. De gemeenteraad wijst hiervoor de burgemeester, een wethouder of een raadslid aan als lid.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Deze zes leden worden als volgt
aangewezen:
• Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulpverlening
• Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Regionale Brandweer
• Twee leden die ook lid zijn van het dagelijks bestuur van de Politieregio Midden- en West-Brabant

Financieel belang:
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de begroting vast nadat de gemeenteraden hun zienswijze
hebben kunnen geven. Na vaststelling dragen de gemeenten bij naar rato van hun inwoneraantal op 1
januari van het voorgaande jaar. In het kader van de regionalisering van de brandweer zijn in 2010 alle
budgetten overgedragen naar de veiligheidsregio. Deze bijdrage wordt niet bepaald op basis van aantallen
inwoners, maar op basis van de verwachte uitgaven per gemeente.
Voor het jaar 2012 bedraagt de bijdrage totaal  € 1.141.592,--.
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Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Doel:
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf
door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer)
beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de
in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te
pakken.

De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze
die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Bestuurlijk belang:
De negen gemeenten uit het werkgebied West Noord-Brabant hebben één afgevaardigde in het Algemeen
Bestuur, plus een secretaris. Daarnaast is sprake van een Dagelijks Bestuur waarin vertegenwoordigers uit
drie gemeenten worden gekozen, aangevuld met een secretaris en een adviseur.

Financieel belang:
Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gemeente het decentraal budget Wet Sociale Werkvoorziening.
In principe wordt aan het werkvoorzieningschap een bijdrage betaald voor een minimumaantal te plaatsen
Standaard Eenheden WSW werknemers. Indien dit aantal en de vergoeding per SE niet afwijkt van de door
het rijk vastgestelde aantallen en bedragen zal er geen manco ontstaan tussen het ontvangen budget en de
door de gemeente te betalen bijdragen. Over 2008 zijn zodanige afspraken gemaakt dat het risico van een
overschrijding van het betaalde bijdrage ten opzichte van het ontvangen budget nihil is.
Aansluitend op de missie van de WVS-groep, verstrekt de gemeente een financiële bijdrage per SW-
medewerker uit de gemeente Steenbergen. Over 2012 bedroeg deze bijdrage 139 WSW'ers à € 453,59
per geplaatste SW-medewerker. Ten aanzien van de participatiewet, moet het bedrijf opnieuw beschouwd
worden voor de geplande invoering hiervan. De streefdatum van de invoering van de participatiewet is 1
januari 2014. In samenwerking met de deelnemende gemeenten worden de toekomstige mogelijkheden
onderzocht.

Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
Doel:
De gemeente Steenbergen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
(GROGZ) West-Brabant en de bijbehorende entiteiten. Dit om zorg te dragen voor minimaal de uitvoering
van de wettelijk aan de gemeente opgedragen taak van collectieve preventie en inhoud te geven aan
de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste
samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Doelstelling:
De GROGZ heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid
van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in
het algemeen en de collectieve preventie, de ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening bij
rampen als onderdelen daarvan in het bijzonder. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en
uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare
gezondheidszorg.
Dit samenwerkingsverband beheert de volgende organisatorische entiteiten:
• Gemeenschappelijke GezondheidsDienst West-Brabant (GGD)
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij Ongevallen en Rampen West-Brabant (GHOR)
• Advies en Meldpunt Kindermishandeling West en Midden Brabant (AMK)

Betrokkenen:
De 18 deelnemende gemeenten uit de regio West-Brabant.

Bestuurlijk belang:
Binnen de GROGZ-regeling worden drie bestuursorganen onderscheiden:
• Algemeen bestuur: hierin hebben vertegenwoordigers van alle gemeenten zitting, aangevuld met een

vertegenwoordiger namens de GGD;
• Dagelijks bestuur: vanuit het algemeen bestuur heeft een drietal personen tevens zitting in het dagelijks

bestuur, aangevuld met 2 andere bestuursleden en een vertegenwoordiger van de GGD
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Financieel belang:
De gemeente Steenbergen heeft in zijn jaarrekening 2012 de volgende bijdragen verantwoord:

• Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 238.168,--
• Bijdrage in kosten jeugdgezondheidszorg: € 183.009,--

Stichting SamenWerken
Doel:
Terugdringen van de afstand van de deelnemers tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling:
Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een aantal
projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden van het cluster
sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond van het W-deel van de Wet
Werk en Bijstand.
Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers is dat door middel van de projecten meerdere
doelstellingen worden bereikt: de sociale en werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van
(gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele kosten.
De ontwikkeling, de leiding en de ondersteunende werkzaamheden van alle projecten worden uitgevoerd
door medewerkers van het WVS West Noord-Brabant die (gedeeltelijk) bij de Stichting SamenWerken
gedetacheerd zijn. De kosten worden zoveel mogelijk direct doorberekend aan de projecten. De projecten
moeten in principe kostendekkend zijn. Nadelige en voordelige resultaten op afzonderlijke projecten worden
echter gesaldeerd zodat één totaalresultaat voor de projecten ontstaat.

Betrokkenen:
De drie gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.

Bestuurlijk belang:
Van de drie gemeenten hebben de drie wethouders met de portefeuilles “Sociale Zalen / Maatschappelijke
Ondersteuning” zitting in het bestuur.

NV REWIN
Doel:
Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal
economische structuur van het voornoemd gebied

Betrokkenen:
De deelnemers zijn 18 West- en Midden-Brabantse gemeenten.

Bestuurlijk belang:
De deelname geschiedt door aandelen op naam. Als aandeelhouder heeft men inspraak in het beleid van de
nv.

Financieel belang:
De bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner. Voor 2012 is de bijdrage € 40.080,--.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
Doel:
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden
van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een
excellente kredietwaardigheid (Triple A).

Doelstelling:
BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen.

Betrokkenen:
Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en
openbaar nut (publieke sector).
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Bestuurlijk belang:
De gemeente Steenbergen heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als
aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang:
De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft
is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit 11.583
aandelen van € 2,27 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen). In 2012 is de
dividenduitkering 2011 ad € 13.320,45 verantwoord.

Intergas Holding B.V.
Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van alle aandelen in het kapitaal van
Intergas Energie bv aan Enexis Holding nv. Van deze verkoop is in 2011 reeds € 1,2 miljoen ontvangen. Om
eventuele garantieaanspraken door Enexis te kunnen dekken is een gedeelte van de verkoop door Intergas
in achtervang gehouden. In 2012 is hiervan € 222.500,-- vrij gevallen. Er resteert dan nog een aandeel van
ca. € 75.000,-- waarvan het tijdstip van vrijval niet zeker is. Er moet rekening gehouden worden met een
termijn van 7 tot 8 jaar.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Doel:
Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Betrokkenen:
De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijk regeling van
de gemeenten in het werkgebied Midden en West-Brabant (26 gemeenten) en van de gemeenten in het
werkgebied Brabant-Noord (21 gemeenten).

Bestuurlijk belang:
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de
voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Het
Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter en maximaal 5 leden, worden uit en door het Algemeen
Bestuur aangewezen. De voorzitter wordt aangewezen uit het midden van het Algemeen Bestuur en is zowel
voorzitter van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang:
In de regeling is niet opgenomen hoe de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage wordt
bepaald, maar geschiedt op basis van een bedrag per inwoner. De bijdrage in 2012 is € 9.031,--.

Brabant Water
Brabant Water is in januari 2002 tot stand gekomen door een fusie van Waterleidingmaatschappij Oost-
Brabant (WOB) en Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB).

Doel:
Het primaire doel is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen in het
werkgebied van Brabant Water.

Betrokkenen:
De aandelen van Brabant Water zijn nagenoeg geheel in handen van 22 Brabantse gemeenten.

Bestuurlijk belang:
Door middel van het bezit van aandelen Brabant Water heeft de gemeente Steenbergen stemrecht in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenbergen bedraagt de
stemverhouding in de algemene vergadering van aandeelhouders op basis van het aantal aandelen in bezit:
33.826 / 2.779.595 = 1,2%.

Financieel belang:
De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het vermogensbeslag
wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. Conform de gemeentelijke administratie zijn de
aandelen in eigendom gewaardeerd tegen een bedrag van € 104.369.
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De waardering is tegen verkrijgingsprijs, zijnde de nominale waarde ad fl. 500,- per aandeel van de
voormalige N.V. Waterleiding Maatschappij “Noord-West-Brabant”, voorafgaande aan de fusie met de N.V.
Waterleiding Maatschappij “Oost-Brabant” d.d. 1-1-2002.
Bij de fusie is een waardeverhouding tussen beide maatschappijen vastgesteld en op basis hiervan zijn van
de nieuwe maatschappij de aandelen opnieuw verdeeld. Deze nieuwe aandelen hadden een fors lagere
nominale waarde waardoor het aantal aandelen per gemeente flink is toegenomen.

Gemeenschappelijk regeling Regio West-Brabant
Doel
Door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te
leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast zullen de volgende
samenwerkingsverbanden in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht: SES
(Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu &
Afval Regio Breda, GGA (GebiedsGerichteAanpak) en het Loopbaancentrum West-Brabant.

Betrokkenen
De deelnemende gemeenten (19 stuks) zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 19 gemeenten. Het college van iedere deelnemende
gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. De leden van de West-Brabantse Vergadering (het
AB) hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten met betrekking tot de begroting en de jaarrekening
worden genomen met tenminste 10 stemmen voor, welke stemmen tenminste de helft van het aantal
inwoners van het gebied plus 1 vertegenwoordigen.

Financieel belang
De gemeentelijke bijdrage is voor wat het algemene deel betreft gebaseerd op het inwoneraantal op
1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Naast de algemene
bijdrage is de bijdrage afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen. In 2012 is een bijdrage
verantwoord van € 93.047,--, waarvan € 20.480,-- als nabetaling over 2011. Daarnaast is afzonderlijk voor
het KCV ad € ,-- aan kosten opgenomen.

Intergemeentelijke Sociale Dienst
Doel:
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van
bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen.

Betrokkenen:
Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zullen zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht.

Bestuurlijk belang:
Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en
wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Zij benoemen uit hun midden een
voorzitter. Besluiten van het gemeenschappelijk orgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen. De leden uit de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben beide één stem, het lid van de
gemeente Bergen op Zoom heeft 2 stemmen.

Financieel belang:
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal". De bijdrage over 2012
bedroeg € 649.768,--.
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Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten
Doel:
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de
deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld
en Coördinatiefunctie.

Bevoegdheden:
De gemeente Steenbergen mandateert alleen de bevoegdheid op het gebied van uitvoeringsniveau 1
(toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters) aan het
gemeenschappelijk orgaan.

Betrokkenen:
De gemeenten in de regio West-Brabant bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Halderberge, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. De gemeente
Breda is de gemeente die de taken zal uitvoeren.

Bestuurlijk belang:
Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de aangewezen leden van het college van Burgemeester
en Wethouders van alle deelnemende gemeenten en wijzen uit hun midden een voorzitter, alsmede
plaatsvervanger, aan.

Financieel belang:
De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het voorgaande
begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de
uitvoering van de taken van het Programma. Voor 2012 bedroeg de bijdrage € 17.630,-.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (m.i.v.
01-01-2013)
Doel:
De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op
het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage
te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West-Brabant.

Bevoegdheden:
De omgevingsdienst is belast met de uitvoering van het verplichte Landelijke Basispakket, het vervullen
van een adviserende taak op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving, alsmede een
coördinerende en afstemmende taak tussen deelnemers.

Betrokkenen:
Betrokkenen zijn de provincie Noord-Brabant alsmede de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Halderberge, Hilvarenbeek, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang:
Het algemeen bestuur bestaat uit een daartoe aangewezen lid, alsmede plaatsvervangend lid, uit
Gedeputeerde Staten of college van burgemeester en wethouders, per deelnemer. Het leden en
plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen. De uit en door het algemeen
gekozen voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Financieel belang:
De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde prestaties/inzet.
Een eventueel negatief resultaat kan naar rato van ieders afname (=omzet) ten laste van de deelnemers
worden gebracht.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
I. Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

II. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van
de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld
reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

III. Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd
met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van
onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten
van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de
betrokken geldlening.

Materiële vaste activa
In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs.

Overige investeringen met met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende
investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met
economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. De afschrijving is gebaseerd op de
economische dan wel de technische levensduur en is vastgelegd in de "Financiële verordening artikel 212
Gemeentewet gemeente Steenbergen 2009"en de "nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente
Steenbergen".

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke
vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet
langer noodzakelijk blijken.
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Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder andere verstaan infrastructurele
investeringen in aanleg en renovatie van (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en
kunstwerken. Tenzij bij raadsbesluit anders bepaald, worden deze investeringen onder aftrek van bijdragen
van derden en (bestemmings)reserves, ten laste van de exploitatie gebracht. In geval van activering bij
raadsbesluit wordt het activum lineair afgeschreven over de verwachte levensduur of in een kortere, door de
raad aangegeven tijdsduur.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale
waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.
Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim
boven de verkrijgingsprijs.

Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen,
verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het
betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan
de publieke taak.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het
aandelenkapitaal van een NV of BV.

Leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en
B.V.’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Vlottende activa
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere
marktwaarde en overeenkomstig de gestelde eisen zoals genoemd in de in 2012 bijgestelde notitie
grondexploitatie.

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard
verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard
verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden
afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan
wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede
een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten
uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde
lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De
kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
Uitzettingen, zijnde vorderingen, en overlopende activa worden in gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voor dubieuze vorderingen is een voorziening gevormd. Deze is opgenomen als negatieve vordering.
Uitzettingen, zijnde beleggingen in obligaties, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien de
verkrijgingsprijs hoger is dan de nominale waarde, dan geschiedt waardering tegen nominale waarde. De
liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene en bestemmingsreserves. Een nadere uiteenzetting over de
reserves is opgenomen in de toelichting op de balans. Reserves worden gevormd volgens de door de
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raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan deze reserves geschieden volgens daartoe
strekkende raadsbesluiten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud
aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen
die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het
jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden
Langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
Schulden en overlopende passiva
De schulden op korte termijn en de overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De
verplichtingen betreffen de binnen een jaar vervallende schulden. De aflossingsverplichtingen van de
langlopende geldleningen voor het jaar 2013 (feitelijk kortlopende verplichtingen) worden opgenomen onder
de langlopende schulden.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere
informatie opgenomen.
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Programmarekening
Baten en lasten per programma

Begroting 2012
Begroting 2012

na wijziging Rekening 2012
Programma's Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en veiligheid 4.270.178 0 4.233.248 0 4.025.056 90
Dienstverlening 1.784.452 1.139.072 1.663.008 930.297 1.679.496 993.797
Sport en cultuur 3.425.908 783.025 3.460.473 791.761 3.515.470 784.601
Onderwijs 2.237.377 192.587 2.708.344 646.254 2.609.645 652.483
Zorg 14.863.891 7.205.866 14.861.922 7.244.338 14.636.381 7.391.434

Economie en Recreatie 4.713.603
-

5.329.313- 5.388.422 6.446.241 5.162.244 6.264.602
Ontwikkeling openbare ruimte 1.638.518 75.660 1.874.114 158.260 1.807.648 112.196
Beheer openbare ruimte 13.429.705 4.401.024 13.564.919 4.243.524 11.852.720 4.291.462
Financiering 556.919 429.255 439.537 350.583 725.683 359.882
Sub-totaal programma's 46.920.551 19.555.802 48.193.987 20.811.258 46.014.343 20.850.547
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 3.586.838 3.706.838 3.697.655
Algemene uitkeringen 20.437.723 20.742.575 20.893.146
Dividenden 26.730 13.365 13.505
Saldo financieringsfunctie 0 80.323 113.116
Overige algemene dekkingsmiddelen 55.000 55.000 29.935
Sub-totaal algemene
dekkingsmiddelen 24.106.291 24.598.101 24.747.357
Onvoorzien 100.000 362.054
Resultaat voor bestemming 3.358.458 3.146.682 416.439
Toevoeging/onttrekking aan reserves
Bestuur en veiligheid 108.100 108.100 86.100
Dienstverlening 4.000 22.200
Sport en cultuur 194.000 194.000 197.374
Onderwijs 13.800 13.800 23.800
Zorg 11.300 15.700 11.300
Economie en Recreatie 1.393.955 2.221.092 1.893.955 2.299.346 1.848.581 3.200.984
Ontwikkeling openbare ruimte 61.000 153.835 128.061
Beheer openbare ruimte 45.394 1.511.344 208.249 1.819.544 232.286 402.482
Financiering 673.171 130.310 752.671 1.671.690 2.316.095
Totaal toevoeging/onttrekking reserves 1.439.349 4.797.807 2.232.514 5.379.196 3.752.557 6.366.196
Saldo na bestemming 0 0 -2.197.200

Toelichting op de programmarekening
Bij de najaarsnota 2012 was de verwachting dat het jaar 2012 zou worden afgesloten met een overschot van
€ 362.100,--. Hierbij was reeds rekening gehouden met de effecten van de septembercirculaire 2012.

Na de najaarsnota heeft het resultaat zich positief ontwikkeld. Hieronder lichten wij op hoofdlijnen die
ontwikkeling toe. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening
is opgenomen in de programmaverantwoording waarbij deze analyse onderdeel uit maakt van de
jaarstukken 2012. Per programma is deze analyse opgenomen in het onderdeel "Wat heeft het gekost -
financële verantwoording 2012".

bedragen x €
1.000

Pr. Omschrijving V N
2 Minder aanvragen rijbewijzen 35
2 Hogere opbrengst bouwleges 100
4 Lagere kosten leerlingenvervoer 90
5 Geen grote woningaanpassingen WMO 72
5 Meer aanvragen kleine woningaanpassingen WMO 135
5 Niet bestede middelen invoeringsbudget transitie begeleiding AWBZ->WMO 49
5 Indexering tarieven zorg in natura 55
5 Lagere bijdrage GGD 35
5 Vrij te besteden bedrag Brede Doeluitkering CJG 197
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5 Hogere ondersteunende kosten uitvoering WWB 43
5 Afname uitkeringen WWB 111
5 Verlaging voorziening dubieuze debiteuren 181
5 Geen Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 101
6 Vertraging uitvoering project Waterland 33
6 Resterend bedrag tegemoetkoming kosten AFC 123
6 Lagere toevoeging bestemmingsreserve i.v.m. lagere grondverkopen 117
6 Verkoop perceel grond Ravelijnstraat 152
6 Verkoop perceel grond Laurentiusdijk 112
6 Overschot BP D'n darink 484
7 Lagere advieskosten ruimtelijke ordening 65
8 Vrijval baggerfonds 144
8 Lagere kosten milieustraat 36
9 Niet bestede middelen algemene uitkering 135
9 Verhoging voorziening dubieuze debiteuren 234

Overige afwijkingen 202
2.438 603

Totaal 1.835

Verwacht jaarrekeningresultaat bij de najaarsnota 2012 362

Jaarrekeningresultaat 2012 2.197

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2013 van toepassing
is en als er bij het opstellen van de begroting 2013 geen rekening mee is gehouden. In de
programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante
verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in dit kader verstaan
een afwijking groter dan € 50.000,-- op niveau van beleidsveld (product) zoals per programma is opgenomen
in het overzicht "Financiële verantwoording 2012".

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begr. 2012 Begr.na wijz. 2012 Rekening 2012

Lokale heffingen
Onroerende-zaakbelastingen 3.434.300 3.514.300 3.506.187
Roerende-zaakbelastingen 0 0 1.266
Forensenbelasting 10.138 10.138 9.590
Hondenbelasting 142.400 182.400 180.612

3.586.838 3.706.838 3.697.655
.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 20.437.723 20.742.575 20.893.146
.
Dividenden
Schretlen & co 0 35.075 37.947
nv Bank Nederlandse Gemeenten 26.730 13.365 13.505

26.730 13.365 13.505
.
Saldo financieringsfunctie
Saldo rentebaten/-lasten 0 80.323 113.116

0 80.323 113.116
.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Dwangsommen/boete's 55.000 55.000 29.935

55.000 55.000 29.935
.
Onvoorziene uitgaven 100.000 362.054 0
.
Totaal algemene dekkingsmiddelen 24.206.291 24.960.155 24.747.357
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Overzicht onvoorzien
In de primitieve begroting 2012 is bij het programma Financiering een post van € opgenomen voor
onvoorziene uitgaven. Het BBV verplicht gemeenten tot het ramen van deze post. Bij aanwending moet
worden voldaan aan de volgende criteria (de drie O's): Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.

In 2012 zijn de volgende begrotingswijzingen ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht:

Onvoorziene
uitgaven

begrotingswijziging goedkeuring raad omschrijving bij af
primitieve begroting 100.000
1e raadswijziging 10 november 2011 750
5e raadswijziging 1 maart 2012 uitvoer.mil.prog. 14.061
9e raadswijziging 21 juni 2012 perspectiefnota 2012 133.434
11e raadswijziging 27 september 2012 Aankoop jachthaven 32.500
12e raadswijziging 20 december najaarsnota 437.080
0e ambtelijke wijziging 10 november 2011 Begroting naar onvoorzien 5.719
TOTAAL 542.799 180.745
Saldo 362.054

Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient in de
jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie
van het begrip incidenteel belangrijk. In de in januari 2012 gepubliceerde Notitie incidentele en structurele
baten en lasten van de commissie BBV wordt getracht het onderscheid tussen incidentele en structurele
baten en lasten te verduidelijken. Bij het opstellen van onderstaand overzicht is rekening gehouden met
hetgeen in deze notitie is vermeld.

Ondergrens
De ondergrens voor de incidentele baten en lasten die vermeld worden in het overzicht bedraagt voor 2012 €
50.000,--. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle relevante incidentele baten en lasten.

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2012 Sommige bedragen zijn
namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Het effect van de incidentele baten en lasten op het
resultaat is als volgt:

Programma/post Bedrag
Bate/
last

Invloed
resultaat

1. Bestuur en veiligheid
N.v.t. 0 N.v.t. N.v.t.
Toelichting:
Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal 0
2. Dienstverlening
Bouwleges 100.000 Bate Ja
Toelichting:
De hogere inkomsten aan leges komen doordat er inkomsten zijn verkregen
vanuit de in 2011 verleende vergunningen op het AFC terrein. De in 2012
opgelegde leges zijn hoger dan was geraamd in verband met het feit dat de door
ons berekende bouwkosten hoger zijn dan de opgegeven bouwkosten.
Subtotaal 100.000 Bate
3. Sport en cultuur
N.v.t.
Toelichting:
Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal 0 Last
4. Onderwijs
N.v.t.
Toelichting:
Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal 0
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5. Zorg
Centrum voor jeugd en gezin 197.000 Bate Ja
Toelichting:
Per 31 december 2012 resteert een vrij te besteden bedrag op de Brede
Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin van € 197.400,--. Van dit bedrag is
conform raadsbesluit van 31 januari 2013 € 66.900,-- ingezet ter dekking van de
verbouwingskosten voor huisvesting van het consultatiebureau in de bibliotheek
en dient in een dekkingsreserve te worden gestort. Gelijktijdig met de vaststelling
van de jaarrekening zal een voorstel voor toevoeging van het restant bedrag ad €
130,500,-- aan een te vormen bestemmingsreserve worden gedaan.
Subtotaal 197.000 Bate
6. Economie en recreatie
Glastuinbouw Westland 311.000 Last Nee
Toelichting:
In 2012 is een overeenkomst gesloten met met name de glastuinbouwers over het
betalen van een bijdrage in de kosten van de infrastructurele verbeteringen. Niet
de volledige kosten kunnen worden verhaald. Een bedrag van € 310.800,-- blijft
voor rekening van de gemeente. Het risico van een niet verhaalbaar bedrag was
reeds voorzien en afgedekt middels de risicoreserve.
Bouwgrondexploitatie overige gronden 112.000 Bate Ja
Toelichting:
Medio 2012 is de grond aan Laurentiusdijk 14 verkocht. De opbrengst minus de
kosten van asbestonderzoek en bodemsanering bedraagt € 112.300,-.
Bouwgrondexploitatie Bestemmingsplan
D'n Darink 484.000 Bate Ja
Toelichting:
Alle bouwrijpe grond binnen dit bestemmingsplan is verkocht. Deze exploitatie is
in 2012 afgesloten met een overschot van € 484.000,--.
Bouwgrondexploitatie overige gronden 152.000 Bate Ja
Toelichting:
De incidentele hogere opbrengst wordt mede veroorzaakt doordat eind 2012 een
perceel grond aan de Ravelijnstraat is verkocht ad € 152.400,--.
Project sportpark Oostgroeneweg 247.000 Last Nee
Toelichting:
Een geactualiseerde berekening van de exploitatie Oostgroeneweg geeft een
tekort van € 247.000,-- te zien. Aangezien tekorten direct moeten worden
genomen zodra deze bekend zijn, is dit bedrag ten laste van de risicoreserve
gebracht.
Exploitatie Westdam 22 284.000 Last Nee
Toelichting:
Een geactualiseerde berekening van de exploitatie Westdam 22 laat een tekort
van € 284.000,- zien. Deze afwaardering is ten laste van de risicoreserve
gebracht.
Exploitatie Reinierpolder II, fase 2 178.000 Last Nee
Toelichting:
Een geactualiseerde berekening van de exploitatie Reinierpolder II, 2e fase
laat een tekort van € 178.000,- zien. Deze afwaardering is ten laste van de
risicoreserve gebracht.
Ambtelijke kosten AFC Nieuw-Prinsenland 123.000 Bate Ja
Toelichting:
Bij het afsluiten van de exploitatieovereenkomst AFCNP met de TOM en de
provincie Noord-Brabant is een bedrag afgesproken als tegemoetkoming in de
(toekomstige) ambtelijke kosten van de gemeente Steenbergen. Per 31 december
2012 resteerde van dit bedrag nog € 123.105,-. Gelijktijdig met de vaststelling van
de jaarrekening zal een voorstel voor toevoeging van het restant bedrag aan een
te vormen bestemmingsreserve worden gedaan.
Bestemmingsreserve ruimtelijke
ontwikkeling 117.000 Bate Ja
Toelichting:
De toevoeging aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling is afhankelijk
van de grondverkopen. In 2012 is € 51.900,-- toegevoegd waardoor dit €
117.000,-- lager is dan geraamd.
Gasvoorziening 223.000 Bate Nee
Toelichting:
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In 2012 valt een tweede gedeelte van de in depot gehouden opbrengst van de
verkoop van Intergas vrij. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.
Subtotaal 191.000 Bate
7. Ontwikkeling openbare ruimte
Milieubeheer 64.000 Last Nee
Toelichting:
De duurzaamheidsnota is op 31 mei 2012 vastgesteld door de raad. In 2012 zijn
hiervan projecten tot een bedrag van bijna € 64.000,-- uitgevoerd. De onttrekking
aan de reserve is hieraan gelijk geweest.
Subtotaal 64.000 Last
8. Beheer openbare ruimte
Wegen binnen en buiten de kom 1.300.000 Last Nee
Toelichting:
Voor de herinrichting van de Markt/Westdam/ring Gummaruskerk is een
dekkingsreserve gevormd ad € 1.300.000,--. De verwachting is dat het project
herinrichting binnenstad in 2013 volledig afgerond zal worden. Aangezien er nu
geen duidelijkheid is over de "cost to complete" is besloten om pas bij realisatie
van de investering te beschikken over de dekkingsreserve.
A4 landelijke inpassing 2.000.000 Last Nee
Toelichting:
Op deze post is de bijdrage voor de aanleg van het Aquaduct ad € 2000.000,--
opgenomen. Deze bijdrage wordt gedekt door onttrekkingen uit de risicoreserve
en de bestemmingsreserve bovenplanse verevening.
Riolering en stedelijk water 144.000 Bate Ja
Toelichting:
Voor het 3e jaar wordt een storting aan het Baggerfonds van € 50.000,-- gedaan.
Een duidelijke onderbouwing voor dit bedrag is er niet. Volgens het BBV mag
dit dan niet onder de voorzieningen worden opgenomen. Het per 31 december
2012 opgebouwde bedrag ad € 143.900,-- wordt dan ook ten gunste van het
jaarrekeningresultaat gecorrigeeerd.
Kwaliteitsimpuls openbaar groen 75.000 Last Nee
Toelichting:
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 e gehele opnbare ruimte. Deze kosten ten
behoeve van de kwaliteitsimpuls openbaar groen worden gedekt uit de reserve
eenmalige zaken 2012.
Subtotaal 3.519.000 Last
9. Financiering
Algemene uitkering 275.000 Bate Ja
Toelichting:
Als gevolg van verschillen in aantallen in diverse maatstaven die niet uit
een circulaire zijn te halen, is er over het jaar 2010 nog een bedrag van €
58.800,-- ontvangen. Bij de decembercirculaire 2012 komt de berekening van
de algemene uitkering 2012 € 57.000,-- hoger uit. Hiervoor kon de raming 2012
niet meer worden aangepast en leidt dit tot een voordelig verschil. Daarnaast
is er nog een bedrag van € 104.000,-- aan niet bestede middelen welke via de
resultaatbestemming toegevoegd zal worden aan de bestemmingsreserve.
Subtotaal 275.000 Bate
Totaal 2.820.000 Last

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2012. Sommige bedragen zijn
namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Het effect van de incidentele baten en lasten op het
resultaat is als volgt:
Omschrijving Bedrag
Resultaat na bestemming -2.197.200
Incidentele baten en lasten met invloed op het resultaat 1.704.000
(betreft alleen posten uit bovenstaande tabel met ‘Ja’ in de
kolom ‘Invloed resultaat’)
Resultaat na bestemming exclusief incidentele mutaties -493.200
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Balans voor resultaatbestemming
x € 1.000,--

Activa 31-12-2012 31-12-2011

Vaste activa
Immateriële vaste activa 25 38
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 25 38
Materiële vaste activa 36.432 35.901
Investeringen met economisch nut 34.331 34.562
Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut 2.101 1.339
Financiële vaste activa 1.607 1.409
Kapitaalverstrekkingen
Deelnemingen 142 142
Overige langlopende leningen 1.465 1.267
.
.
.
.
. 38.064 37.348
Vlottende activa
Voorraden 4.362 4.500
Grond- en hulpstoffen
Bouwgronden niet in exploitatie 1.669 1.886
Overige grond- en hulpstoffen 13 9
.
Onderhanden werk 2.676 2.602
.
Gereed product en handelsgoederen 4 3
.
Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) 6.356 6.479
Vorderingen op openbare lichamen 2.622 2.337
Overige vorderingen 2.101 1.773
Overige uitzettingen 1.633 2.369
.
Liquide middelen 3.330 3.805
Bank- en girosaldi 3.330 3.805
.
Overlopende activa 445 493
Overige vooruitbetaalde bedragen 445 493
.

14.493 15.277
Totaal activa 52.557 52.625
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x € 1.000,--

Passiva 31-12-2012 31-12-2011

Vaste passiva
Eigen vermogen 37.293 39.409
Reserves 37.293 39.409
Algemene reserve 5.208 3.645
Bestemmingsreserves 32.085 35.764
.
Resultaat na bestemming 2.197 499
. 39.490 39.908
.
Voorzieningen
Voorzieningen 10.037 9.357
Voorzieningen voor verplichtingen 1.242 1.197
Egalisatievoorzieningen 7.173 6.997
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten
worden 1.622 1.163
.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één
jaar) 2.866 2.465
Overige schulden 2.866 2.465
Overlopende passiva 164 895
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3.030 3.360
Totaal passiva 52.557 52.625
.
Borg- en garantstellingen 7.109 8.331



3.2 Balans met toelichting

136

Toelichting op de balans
(De in de tabellen opgenomen bedragen zijn in duizendtallen)

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 31-12-2011 vermeerdering vermindering afschrijving 31-12-2012

Kosten onderzoek en ontwikkeling 38 13 25
Overige immateriële activa 0 0

38 0 0 13 25

In 2012 hebben zich hierop geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Materiële vaste activa 31-12-2011 vermeerdering vermindering afschrijving 31-12-2012

Gronden en terreinen 6.797 289 160 6.926
Woonruimten 180 7 173
Bedrijfsgebouwen 19.315 1.031 41 849 19.456
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Economisch nut 5.460 603 114 647 5.302
Maatschappelijk nut 1.313 857 104 2.066

Vervoermiddelen 266 84 9 55 286
Machines, apparaten en installaties 276 27 85 164
Overige materiële activa

Economisch nut 2.268 260 504 2.024
Maatschappelijk nut 26 20 11 35

35.901 3.144 191 2.422 36.432

Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Over gronden wordt niet afgeschreven. Onder
de gronden en terreinen is het recreatieterrein Nieuw-Vossemeer wat in erfpacht is uitgegeven. Van het
totaal geactiveerde bedrag per 31 december 2012 wordt € 14.430.000,- gedekt uit daarvoor gevormde
dekkingsreserves.

Er is in 2012 voor een nettobedrag van € 2.953.000,--  in materiële vaste activa geïnvesteerd. Tot de
belangrijkste investeringen behoorden:
• MFA Kruisland € 826.000,--
• Herinrichting Markt/Westdam/Ring Gummarus € 836.000,--
• Vervanging gemalen/riolering € 596.000,--
• Brede school Buiten de Veste € 393.000,--
• Diverse investeringen automatisering € 267.000,--

De investeringsuitgaven voor de herinrichting Markt/Westdam/Ring Gummarus zullen bij afronding van het
project in 2013 op basis van het raadsbesluit d.d. 21 oktober 2010 ten laste worden gebracht van de hiervoor
gevormde dekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten.

Financiële vaste activa 31-12-2011 vermeerdering vermindering afschrijving 31-12-2012

Hypotheken ambtenaren 224 12 212
Overige leningen 40 6 34
Kapitaalverstrekking SVN 1.003 216 1.219
Bijdrage aan activa/eigendommen van
derden 0 0
Aandelen 142 142

1.409 216 18 0 1.607

Per 31 december 2012 was aan 8 personeelsleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Het gemiddeld
uitstaand bedrag per personeelslid bedroeg op 31 december ruim € 26.460,--.

Kapitaalverstrekking SVN betreft de via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte geldleningen
opgenomen. Nadat hier in 2012 door de gemeente een bedrag van € 200.000,-- is toegevoegd, bedraagt
het uitstaande bedrag aan gemeentelijke middelen, waaruit voornamelijk startersleningen kunnen of zijn
verstrekt, per 31 december € 1.219.000,--. In 2012 zijn 5 nieuwe startersleningen voor totaal een bedrag van
€ 131.679,-- verstrekt. Daarnaast is er een lening verstrekt aan V.V. Sport Club Welberg voor een bedrag
van € 238.000,--. Het totaal aan uitstaande geldleningen eind 2012 is 44. Dit betreft 42 startersleningen
en 2 leningen aan respectievelijk de Gummaruskerk en V.V. Sport Club Welberg. Het restant bedrag van
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deze leningen bedroeg per 31 december 2012 € 1.067.200,-- en was er in het fonds nog een bedrag van €
151.600,-- aan gemeentelijke middelen beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Per 31 december 2012 waren nog de volgende aandelen in ons bezit:

• Aandelen BNG (11.583) € 26.281,--
• Aandelen Nederland Grootboek € 7.351,--
• Aandelen Rewin € 4.088,--
• Aandelen Brabant Water (33.862) € 104.369,--

Vlottende activa
Voorraden 31-12-2012 31-12-2011

Grond- en hulpstoffen
Straatmateriaal 13 9
Bouwgronden niet in exploitatie 1.215 1.212
Bouwgrondexploitatie, (nog) geen overeenkomst 454 674
Onderhandenwerk
Bouwgronden in exploitatie 2.855 2.624
Bouwgrondexploitatie, overeenkomst -179 -22
Gereed product en handelsgoederen
Rijbewijzen/eigen verklaringen 4 3

4.362 4.500

Bouwgrondexploitatie: In exploitatie, niet in exploitatie, overeenkomst en (nog) geen overeenkomst.

Omschrijving
Onderhanden

werk
Gronden niet
in exploitatie Overeenkomst

Geen
overeenkomst

Boekwaarde per 1 januari 2012 2.624 1.212 -22 674
In exploitatie/overeenkomst in
2012 -41 41
Vermeerderingen 985 122 38 47

3.568 1.375 16 721
Verminderingen 713 160 195 267
Boekwaarde per 31 december
2012 2.855 1.215 -179 454

Gedurende het jaar zijn er 2 nieuwe plannen opgenomen waarvoor de intentie bestaat deze verder te
ontwikkelen. Dit zijn hotel restaurant A4 en project pluspunt Kruisland. Voor deze plannen zijn nog geen
overeenkomsten afgesloten. Het project molenweg 16, locatie Mollercollege is in exploitatie gegaan. Het
hierin geïnvesteerd bedrag bedroeg per 1 januari 2012 € 111.000,--. In 2012 is één plan (d'n Darink) met
een voordelig resultaat van totaal € 634.000,-- afgesloten. Er is een splitsing gemaakt in plannen waarbij
de gemeente Steenbergen een actieve grondpolitiek voert en plannen waarbij het initiatief bij een andere
marktpartij ligt (ABA overeenkomsten).

Onderhanden werk Overeenkomst

Boekwaarde
per 31-12-2012

Boekwaarde
per 31-12-2012

Complexen met
kostprijsberekening Overeenkomst

D'n Darink 0 Oranjewijk Dinteloord -86

Buiten de Veste -239
Burg. Van Loonstraat, Hof van
Steenbergen -4

Vml sportpark
Oostgroeneweg 3.359 Wozoco Oosthavendijk -62
Molenweg 16,
loc.Mollercollege -333 Wouwsestraat, residentie Schootsvelden -32
Volkstuinen De Heen 68 Westcreeke Dinteloord -107

Graaf Engelbrechtstraat -15
Beltmolen, Nieuw-Vossemeer 68
Kloosterstraat, Nieuw-Vossemeer 4
Loc.Heijmans (de Landerijen), Welberg 9
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Onderhanden werk Overeenkomst

Boekwaarde
per 31-12-2012

Boekwaarde
per 31-12-2012

Complexen met
kostprijsberekening Overeenkomst

Couveringepark (Molenweg/Ravelijnstraat,
Steenbergen 120
Herengoed, Kruisland -22
Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg 5
Papiermolen, Dinteloord -57

Totaal Onderhandenwerk 2.855 Totaal Overeenkomst -179

Een gedetailleerd overzicht van het verloop van de gronden in exploitatie luidt als volgt:

Complexen
in
exploitatie

Totaal
geïnves-
teerd

Totaal
verkocht

(Tussen-
tijdse)
winst-
neming

Boek-
waarde
01-01-2013

Nog te
investeren

% van
totaal
geïn-
vesteerd

Nog te
verkopen

% van
totaal
te ver-
kopen

Verwacht
resultaat
pos. (= -)/
neg. (= +)

D 'n Darink 1.389.400 2.023.200 633.800 0 0 0 0
Buiten de
Veste 3.915.900 4.155.000 0 -239.100 16.000.500 80% 16.957.900 85% -1.196.500
Sportpark
Oostgroeneweg 4.232.500 246.000 -627.000 3.359.500 2.929.000 41% 6.290.000 96% -1.500
De Bongerd 1.145.800 829.400 -650.000 -333.600 319.000 22% 0 0 -14.600
Volkstuinen
de Heen
(Helenahoeve) 68.300 0 0 68.300 470.700 13% 539.000 100% 0
Totaal 10.751.900 7.253.600 -643.200 2.855.100 19.719.200 23.786.900 -1.212.600

Zoals hierboven blijkt sluit, op basis van de laatst bekende cijfers en eventueel daarop genomen maatregel
(onttrekking reserve), geen van de in exploitatie genomen bouwlocaties met een tekort.

Gronden niet
in exploitatie Geen overeenkomst

Complexen zonder
kostprijsberekening

Boekwaarde
per 31-12-2012

Bruto
grondopp.

BW per
m² in €

Geen overeenkomst
(nog te sluiten)

Boekwaarde
per 31-12-2012

Uitbreiding Reinierpolder II 134
10.245

m² 28,70
Kortendijk, Nieuw-
Vossemeer 29

Dorus Rijkerstraat 33
13.162

m² 2,43 Westdam 22, Visserstraat 335

Uitbreiding Reinierpolder I 983
41.712

m² 21,26 Buuron Oosthavendijk 13
Den Darinck, 3e fase 9 Recreatiegebied Dinteloord 13
Van Speykstraat 1 Bedrijven Kop van Zuid 14
Westerstraat Dinteloord 25 624 m² 36,86 Hotel restaurant A4 14
Terrein vml. Yacinthaschool 25 De Vossemeren 14
Terrein/gebouw Maria
Regina 5

Overige plannen bw
<10.000,-- 22

Totaal gronden niet in
exploitatie 1.215

Totaal geen
overeenkomst 454

Voor een toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en naar de in
het bijlagenboek opgenomen staten P.

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) 31-12-2012 31-12-2011

Overige vorderingen
Belastingdebiteuren 932 792
Debiteuren sociale zaken 820 891
Voorziening dubieuze debiteuren soza -296 -478
Overige debiteuren 3.726 3.178
Voorziening dubieuze debiteuren -459 -273
Totaal 4.723 4.110
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Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) 31-12-2012 31-12-2011

Waarvan vorderingen op openbare lichamen 2.591 2.337
Overige uitzettingen
Deposito 1.633 2.369

6.356 6.479

Van de belastingdebiteuren stond medio maart 2013 nog € 750.000,-- open. Hiervan had €  237.000,--
betrekking op het belastingjaar 2010 of eerder, € 162.000,-- op belastingjaar 2011 en € 351.000,-- op
belastingjaar 2012. Van het openstaande saldo van de debiteuren sociale zaken en de overige debiteuren
was medio maart 2012 € 4.113.000,-- nog te ontvangen. Hierin zit onder andere de declaratie in het kader
van het BTW-compensatiefonds 2012 ad € 2.308.000,--, € 820.000,-- debiteuren sociale zaken en 283.000,--
aan vorderingen op andere overheden. Van het restant stond per medio maart 2013 voor een bedrag van
€ 169.000,-- langer dan 10 maanden open. Van de openstaande bedragen is ruim € 755.000,-- als dubieus
aan te merken. Hiervan heeft € 296.000,-- betrekking op debiteuren sociale zaken. Voor de dubieuze
debiteuren zijn voorzieningen gevormd.

Liquide middelen 31-12-2012 31-12-2011

Rabobank 1.272 70
Rabo belastingen 512 58
Rabo BedrijfsSpaarRekening 563 1.000
Rabo BedrijfsBonusRekening 853 1.300
Rabo BedrijfsSpaarRekening reiscomité 5 0
BNG 4 4
ING 5 13
ING spaarrekening 13 13
Schretlen&co 99 1.093
Kas 4 4
Kruisposten 0 250

3.330 3.805

Overlopende activa 31-12-2012 31-12-2011

Overige vooruitbetaalde bedragen 445 493
445 493
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Passiva
Eigen vermogen
Reserves 31-12-2012 31-12-2011

Algemene reserve 5.208 3.645
Resultaat na bestemming 499
Bestemmingsreserves:
Risicoreserve 4.208 6.606
Bestemmingsreserves 2.908 3.437
Dekkingsreserves 24.969 25.721

37.293 39.908

In onderstaand overzicht wordt per reserve het verloop in 2012 opgenomen.

Vrije reserve
Saldo
01-01-2012 Toevoeging Onttrekking

Saldo
31-12-2012

Algemene reserve 3.645 1.699 136 5.208
Voordelig saldo 2011 499 499 0

4.144 1.699 635 5.208

Algemene reserve
Dit betreft het echt vrij te besteden bedrag van de vrije reserves. In 2012 zijn hier de winstuitkering
Intergas ad € 223.000 en een gedeelte van het voordelig resultaat 2011 ad € 389.000,-- aan toegevoegd.
Daarnaast is het maximale weerstandsvermogen opnieuw berekend. Resultaat van deze berekening is
dat de risicoreserve met € 1.088.000,-- kan worden verlaagd. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene
reserve. Er is € 136.000,-- onttrokken. Een bedrag van € 50.000,-- is onttrokken en toegevoegd aan de
reserve Eenmalige zaken 2012 voor de te maken kosten in het kader van kwaliteitimpuls groen. Enkele
kleinere onttrekkingen zijn dan nog € 24.500,-- voor dekking kosten burgemeester/vertrouwenscommissie,
€ 16.000,-- voor een onderzoek van verbeterd beheer van de welzijnsaccommodaties en € 45.500,-- voor
dekking van de kosten voor het uitvoeringsprogramma Stadhaven. Bij de begroting 2012 is een onttrekking
van € 15.000,-- geraamd om de kosten in de kader van het integraal veiligheidsbeleid geconstateerde hiaten
in de beveiliging en de alarmopvolging te dekken. Het bleek niet meer mogelijk dit in 2012 op te lossen en is,
evenals de beschikking over de reserve, doorgeschoven naar 2013.

Voordelig saldo 2011
Bij perspectiefnota is besloten om het voordeligsaldo 2011 als volgt te besteden:
• Toevoegen aan de algemene reserve € 389.000,--
• Vorming dekkingsreserve ICT-investeringen 2013 € 65.000,--
• Toevoegen aan reserve Eenmalige zaken 2012 voor monitoring verkeer Dinteloord ad € 20.000,-- en

voor personele ondersteuning van de griffier ad € 25.000,--.

Bestemmingsreserve
Saldo
01-01-2012 Toevoeging Onttrekking

Saldo
31-12-2012

Risicoreserve 6.606 2.398 4.208
Overige bestemmingsreserves;
Ruimtelijke ontwikkeling (vml.bovenwijkse
voorzieningen/natuurfonds 373 52 64 361
Ruimtelijke ontwikkeling AFCNP 194 1.574 1.768 0
Overheveling budgetten 142 109 142 109
Eénmalige zaken kadernota 2008 20 0 20 0
Interne dienstverlening 08-12 14 14 0
Eénmalige zaken Perspectiefnota 2008-2012 47 31 16
HRM reserve 194 20 214
Egalisatiereserve riolering 799 81 880
Openbare verlichting 1.195 26 116 1.105
Wachtgelden vml.wethouders 71 62 9
Eénmalige zaken 2011 persp.nota 2011-15 207 143 64
Eénmalige zaken 2012 persp.nota 2011-15 163 95 141 117
Egalisatie leges omgevingsvergunning 18 18
Centrumfonds Steenbergen 0 15 15

10.043 1.972 4.899 7.116
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Risicoreserve
Deze reserve heeft als bestemming het opvangen van financiële tegenvallers zonder dat het beleid van
de gemeente moet worden aangepast. Uit de laatste simulatie blijkt dat de risicoreserve kan worden
verlaagd met € 1.088.000,-- naar de maximaal te hanteren score van 1,4. Dit betekent dat de risicoreserve is
vastgesteld op 1,4 maal het bij de simulatie berekende risicobedrag (bij een dekkingspercentage van 90%).
Volgens de beleidsnotitie dient de reserve te vallen in klasse C (1,0 - 1,4).
In 2012 zijn verder aan de risicoreserve onttrokken:
• Bijdrage 2012 Aquaduct A4 € 232.000,--
• Algemene uitkering korting RUD's € 60.000,--
• Glastuinbouwgebied Westland, lagere bijdrage tuinders € 311.000,--
• Bestemmingsplan Oostgroeneweg, verwacht tekort € 247.000,--
• Project Locatie Wesdam 22 € 283.000,--
• Project Uitbreiding Reinierpolser 2, 2e fase € 178.000,--

Ruimtelijke ontwikkeling (vml. Bovenwijkse voorzieningen/Natuurfonds)
Deze bestemmingsreserve is ontstaan uit de samenvoeging van de reserve Bovenwijkse voorzieningen en
het Natuurfonds. Met de invoering van de nieuwe wet RO worden vanwege de juridische houdbaarheid de
bijdrage van de bovenwijkse voorzieningen verhoogd met de bijdrage natuurfonds. Deze zijn samengevoegd
in de nieuw gevormde reserve Ruimtelijke ontwikkeling.
De reservering wordt gevoed door storting van de bijdrage afkomstig van ruimtelijke ontwikkeling, á €
52.000,--. Aan de reserve zijn onttrekkingen gedaan voor dekking van de kosten van de boomplantdag €
5.000,--, BlauwGroen stimuleringskader € 10.000,--, bomen in het Buitengebied € 20.000,-- en € 29.000,--
voor in het kader van het groenplan gemaakte kosten bij herinrichting van de Van Oldenbarneveldstraat
te Dinteloord. Verder blijft er nog de verplichting van € 34.600,-- op de reserve liggen voor het rooien en
vervangen van de bomen in de Van Gaverenlaan te Steenbergen.

Ruimtelijke ontwikkeling AFCNP
Vanuit de te ontvangen bijdragen in het natuurfonds voor verkopen in het AFCNP dient de bijdrage aan
het Rijk voor de aanleg van het Aquaduct te worden gedekt. Om de ontvangsten inzichtelijk te houden is
hiervoor een aparte reserve gevormd. In 2012 is er
€ 1.574.000,-- aan ontvangsten toegevoegd. Voor dekking van de in 2012 te betalen bijdrage in de aanleg
van het Aquaduct van € 2 miljoen kan € 1.768.000,-- worden gedekt uit deze reserve. Het restant is
onttrokken aan de risicoreserve.

Overheveling budgetten
In de budgetregeling is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden budgetten mogen worden
overgeheveld naar het volgend jaar. In praktische zin wordt voor deze budgetten een bestemmingsreserve
gevormd. Het nu gereserveerde bedrag, ad € 109.000,--, betreft:
• Bewegwijzering ontsluiting Dintelmond € 21.000,--
• Vervangen bomen buitengebied € 30.000,--
• Uitvoeringsprogramma gemeentelijke wateropgave € 58.000,--

Eenmalige zaken kadernota 2008
In 2012 is het hierin resterende bedrag ad € 20.100,-- onttrokken ter gedeeltelijke dekking van de in het
kader van HR21 gemaakte kosten.

Interne dienstverlening 2008-2012
In 2012 heeft de laatste onttrekking plaatsgevonden.

Eenmalige zaken perspectiefnota 2008-2012
In 2012 is er totaal een bedrag van € 31.000,--, € 5.000,-- voor Implementatie beheerstrategie en € 26.000,--
voor het project monumentale bomen, aan deze reserve onttrokken. Per 31 december 2012 bestond de
reserve nog uit de volgende met deze reserve te dekken kosten:
- A4-inpassing € 15.000,--

HRM reserve
Deze reserve is in 2009 gevormd uit de ontvangen liquidatie-uitkering van het IZA. Hieruit kunnen, in overleg
met de Ondernemingsraad, toekomstig HRM-gerelateerde activiteiten worden bekostigd. In 2012 is nog
een aanvullende liquidatie-uitkering, ad € 20.000,--, ontvangen. Ook deze middelen zijn aan deze reserve
toegevoegd. Tot op heden zijn aan deze reserve nog geen onttrekkingen gedaan.
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Egalisatiereserve riolering
Op 10 december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Onderdeel hiervan was een voorstel om een egalisatiereserve te vormen voor het opvangen van
schommelingen in het tarief van de rioolheffing als gevolg van toekomstige investeringen. Als startkapitaal
zijn niet benodigde, reeds gereserveerde middelen (Voorziening rioolonderhoud) aan deze reserve
toegevoegd. In 2012 is hieraan het positief verschil tussen de lasten en baten, ad € 81.000,--, voor
verrekening in komende jaren toegevoegd.

Openbare verlichting
Bij de vaststelling van de begroting 2010 is besloten om een voorziening Openbare verlichting te vormen.
In een nog op te stellen "beleidsnota beheer openbare verlichting" zal ingegaan worden op financiële
onderbouwing van deze reserve. Omdat deze financiële onderbouwing er nog niet is is hiervoor vooralsnog
een bestemmingsreserve gevormd. In 2012 is € 116.000,-- aan de reserve onttrokken.

Wachtgelden vml wethouders
Ten laste van de algemene reserve is voor de jaren 2011-2013 een reserve gevormd ter dekking van de
wachtgeldverplichtingen aan voormalige wethouders. Voor 2012/2013 is de verplichting berekend op €
71.000,--. De onttrekking van de reserve in 2012 bedraagt
€ 62.000,--. Resteert voor 2013 dus nog € 9.000,--.

Eenmalige zaken 2011 perspectiefnota 2011-15
Deze reserve is gevormd ten laste van het voordelig jaarrekeningresultaat 2010. Per 31 december resteerde
hierin nog de volgende bedragen:
• Haven Steenbergen € 34.000,--
• Projecten duurzaamheid € 29.000,--

Eenmalige zaken 2012 perspectiefnota 2011-15
Ook deze reserve is gevormd ten laste van het voordelig jaarrekeningresultaat 2010/2011. Per 31 december
waren de volgende projecten nog niet of nog niet helemaal uitgevoerd:
• Uitvoeringsprogramma recreatie € 51.000,--
• Kwaliteitimpuls groen € 40.000,--
• Ondersteuning griffie € 25.000,--

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning
Betreft ter dekking van kosten die nog moeten worden gemaakt terwijl de legesopbrengst van de
aangevraagde vergunning reeds is gerealiseerd.

Centrumfonds Steenbergen
Op 15 december 2011 is besloten voor het winkelgebied in de kern Steenbergen reclamebelasting
in te voeren. De netto-opbrengst hieruit moet worden besteed aan projecten "centrumfonds" van het
uitvoeringsprogramma Stadhaven. Over 2012 is € 15.000,-- van de netto-opbrengst nog niet besteed. Om
deze middelen conform het raadsbesluit beschikbaar te houden voor projecten "centrumfonds" is hiervoor
deze bestemmingsreserve gevormd.

Dekkingsreserve
Saldo
01-01-2012 ToevoegingOnttrekking

Vermindering/dekking
kapitaallasten

Saldo
31-12-2012

Algemene dekkingsreserve 9.782 0 0 0 9.782
Dekkingreserves ter dekking
kapitaallasten 15.035 65 670 14.430
Begraafplaats Steenbergseweg 150 16 166
Begraafplaats Zuideinde 43 43
Liquidatie Kragge 83 50 33
Winstuitkering HNG 279 56 223
Afkoopsom woonwagens en
standplaatsen 13 7 6
BTW-compensatiefonds 336 50 285
Totaal 25.721 81 163 670 24.969

Algemene dekkingsreserve
Ter voorkoming van een ongewenste besteding van diverse opbrengsten, zijn deze ter voorkoming van
rentelasten opgenomen in deze dekkingsreserve.
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Reserves ter dekking kapitaallasten
Deze reserves zijn/worden gevormd om de uit de bijbehorende investeringen voortvloeiende kapitaallasten
geheel of gedeeltelijk te dekken. In 2012 is ten laste van het voordelig jaarrekeningresultaat een
dekkingsreserve gevormd voor investeringen I&A 2013,ad € 65.000,--. Een nadere uitsplitsing van deze
reserves is opgenomen in bijlage 3 Overzicht Reserves en voorzieningen.

Begraafplaats Steenbergseweg en Zuideinde
Deze reserves dienen ter vergoeding van (toekomstige) onderhouds- en/of sluitingkosten van betreffende
begraafplaatsen.

Liquidatie Kragge
De reserve wordt afgebouwd door verlaging van de jaarlijkse onttrekking met € 17.500,-- per jaar. In 2014
vindt de laatste onttrekking, ad € 12.000,--, plaats. In 2012 is er een onttrekking van € 50.000,--.

Winstuitkering HNG
Jaarlijks wordt een bedrag van € 50.000,-- onttrokken. In 2012 heeft, conform de begroting, er een
onttrekking van € 56.000, plaatsgevonden. De laatste onttrekking zal in 2017 plaatsvinden.

Afkoopsom woonwagens en standplaatsen
Gevormd ter dekking van de vervallen jaarlijkse rijksbijdrage in de exploitatie van woonwagens en
standplaatsen. De onttrekkingen lopen tot en met 2014. In 2012 is er € 7.000,-- onttrokken.

BTW-compensatiefonds
Vanwege de invoering van het BTW compensatiefonds is de gemeente gekort op de algemene uitkering.
Vanwege de activa problematiek heeft de regering de korting een jaar later in laten gaan. Jaarlijks wordt
ter compensatie van de activa problematiek over deze reserve beschikt. De onttrekking in 2012 bedraagt €
50.000,--.

Korting bcf
In 2011 heeft de laatste onttrekking plaatsgevonden en is het saldo per 31 december 2011 nihil.

Voorzieningen 31-12-2012 31-12-2011

Fonds onderhoud wegen 6.276 6.141
Fonds onderhoud gebouwen 897 756
Pensioenaanspraken wethouders 1.228 1.184
Rioolonderhoud 630 630
Afgesloten bestemmingsplannen 992 533
Overige voorzieningen 14 113

10.037 9.357

Het verloop van de voorzieningen in 2012 luidt als volgt:

Voorziening
Saldo
01-01-2012 Toevoeging Vrijval Aanwending

saldo
31-12-2012

Fonds onderhoud wegen 6.046 2.595 2.523 6.118
Fonds onderhoud kunstwerken 95 110 47 158
Fonds ouderhoud gebouwen/accommodaties 645 399 358 686
Fonds onderhoud gebouwen bbo/obs 111 110 10 211
Pensioenfonds wethouders 1.184 44 1.228
Spaarverlof personeel 13 1 14
Voorziening rioolonderhoud 630 630
Afgesloten bestemmingsplannen 533 524 65 992
Baggerfonds 100 50 144 6 0
Totaal 9.357 3.833 144 3.009 10.037

Een uitgebreide toelichting op het onderhoud voor wegen, gebouwen, accommodaties en riolering is
opgenomen op de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. De toelichting bij de in het kader hiervan
hieronder opgenomen fondsen is daarom minimaal.

Fonds onderhoud wegen
Het fonds onderhoud wegen is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan. Over 2012 bedraagt
de berekende storting in het fonds € 2.595.000,--. Daartegenover is er voor een bedrag van € 2.523.000,--
aan onderhoud uitgevoerd.
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Fonds onderhoud kunstwerken
Het fonds is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan.

Fonds onderhoud gebouwen/accommodaties
Het fonds onderhoud gebouwen/accommodaties is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan.
In navolging van de gebouwen zijn ook de meerjarige onderhoudskosten van de sportparken (excl. de
gebouwen) voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het
gehanteerde kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het
reguliere onderhoud als uit de vervanging en renovaties.

Fonds onderhoud gebouwen obs/bbs
Zie hierboven voor meer informatie.

Pensioenfonds wethouders
Besloten is om deze aanspraken niet extern te "verzekeren" maar de voorziening vooralsnog in eigen beheer
te houden. De toevoeging aan de voorziening is in overeenstemming gebracht met de per 1 januari 2013
gemaakte actuariële waardeberekening van het fonds.

Spaarverlof personeel
Wanneer een personeelslid gebruikt maakt van de mogelijkheid om voor verlof te sparen, worden de
gespaarde uren in deze voorziening gestort. Door invoering van de levensloopregeling is deze vorm van
sparen met ingang van 2006 niet meer mogelijk. Door de afdeling P&O is een berekening gemaakt van de
aanspraken per 1 januari 2006. Om het gespaarde bedrag op peil te houden wordt jaarlijks 4% toegevoegd.
In de voorziening resteert nog het opgebouwde spaarverlof van één persoon.

Voorziening rioolonderhoud
Deze voorziening is gevormd voor het aanleggen van een BergBezinkBassin in Molenkreek, ad € 450.000,--,
en voor het aanpassen van overstortvijvers/waterlopen, ad € 180.000,--. In 2012 zijn hier geen toevoegingen
of onttrekkingen.

Afgesloten bestemmingsplannen
Voor nog te verwachten kosten van de financieel afgesloten complexen is ten laste van de exploitatie van
deze complexen een voorziening gevormd. De voorziening voor de Lijsterbesstraat is afgesloten. Het
verloop in 2012 luidt als volgt:

Complex
Saldo

01-01-2012 Toevoeging Uitgaven
Saldo

31-12-2012

Vesting noord 69 69
Molenkreek 194 194
Reinierpolder I 35 5 30
Reinierpolder II 175 175
Lijsterbesstraat 60 60 0
D'n Darink 524 524
Totaal 533 524 65 992

Vesting Noord
In de exploitatie Vesting Noord was een bedrag c.q. een bijdrage opgenomen voor de aanleg van een
voetpad onderaan de westzijde van de Westhavendijk. De aanleg wordt afgestemd op het plan voor verdere
ontwikkeling in noordelijke richting aan de Westhavendijk en op de aanleg van de A4. De beschikbare
bijdrage hiervoor bedraagt € 68.800,--.

Molenkreek
In de exploitatie Molenkreek zijn voor het herstellen van schade c.q. het herinrichten van omliggende wegen
en de aanleg van een EVZ de volgende bedragen gereserveerd:
• Opknappen/herinrichten Stellingmolen, Wipmolen, Van Heemskerkstraat, incl. openbaar groen,

verlichting, etc., € 147.000,--. De uitvoering wordt afgestemd op de ontwikkeling van bestemmingsplan
Oostgroeneweg (voormalig sportpark V.V. Dinteloord) en oostelijke ontsluiting naar het AFCNP

• Bijdrage aan project aanleg EVZ € 46.900,--

Reinierpolder I
Het bestemmingsplan Reinierpolder I is op het aanpassen van de aansluiting op de Zeelandweg Oost na
bedrijfsklaar gemaakt. De nog te verrichten werkzaamheden worden afgestemd op de herinrichtingsplannen
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van de provincie voor de Zeelandweg Oost en de aanleg van de A4. De beschikbare bijdrage daarvoor
bedraagt € 30.400,--.

Reinierpolder II
Dit plan is in 2009 afgesloten. In de exploitatie Reinierpolder II was een bedrag opgenomen voor een
bijdrage aan nog te verrichten overkoepelende werkzaamheden zoals herstelwerkzaamheden en
aanpassingen aan omliggende wegen, groenvoorzieningen, etc. Ook deze werkzaamheden worden
afgestemd op de herinrichtingsplannen van de provincie voor de Zeelandweg Oost (N257) en de aanleg van
de A4. De beschikbare bijdrage hiervoor bedraagt € 174.900,--.

Lijsterbesstraat
Ten behoeve van de veiligheid dient rondom de school de verlichting worden verbeterd door het aanbrengen
van LED verlichting zodat wordt voldaan aan het politiekeurmerk. Deze werkzaamheden zijn in 2012
afgerond en ten laste van de voorziening gebracht.

D'n Darink
Alle bouwrijpe grond binnen dit bestemmingsplan is verkocht en het plan is dan ook in 2012 afgesloten.
Wel zijn nog enkele woningen in aanbouw. Zodra alle woningen zijn bewoond zal het resterende gedeelte
van de wijk woonrijp worden gemaakt, inclusief het herstellen van de schades aan de omliggende wegen
en de totale afronding van het terrein achter het constructiebedrijf van Van Merriënboer. Voor deze nog
te verrichten werkzaamheden is een bedrag geraamd van € 524.000 en kan als volgt nader worden
gespecificeerd:
• Kosten woonrijp maken € 321.000,--
• Overige kosten zoals inrichten terrein, aanpassen riolering milieumaatregelen € 135.000,--
• Toezicht en overige kosten eigen dienst € 68.000,--

Baggerfonds
Gevormd voor dekking van de verwerkingskosten van baggerspecie uit watergangen voortkomend uit
baggerwerkzaamheden door het waterschap. Tot en met 2015 wordt vooralsnog jaarlijks € 50.000,-- aan
het fonds toegevoegd. Ook op dit moment zijn wel de waterwegen bekend die op de planning staan om te
worden uitgebaggerd. De eventuele kosten voor de gemeente die voortvloeien uit de verdere verwerking van
deze baggerspecie zijn niet bekend. Deze kosten hangen onder andere samen met de hoeveelheid en de
mate van vervuiling. De kosten in 2012 bestaan uit € 6.000,--.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden (renteypische looptijd korter dan één
jaar) 31-12-2012 31-12-2011

Overige schulden 2.866 2.465
Totaal 2.866 2.465

Van de crediteuren was medio maart 2013 nog  € 613.000,-- te voldoen. Opvallende posten hiervan zijn de
afrekening van het volwasseneneducatie 2012 € 32.000,--, de afrekening ISD voor bijstandsverlening 2012 €
286.000,--, Ministerie BiZa opgenomen verplichting onderuitputting algemene uitkering 2012 € 121.000,-- en
de opname van een latente verplichting voor het rijksaandeel terugvordering/verhaal deb.bbz € 154.000,--.

Overlopende passiva 31-12-2012 31-12-2011

Waarborgsommen 1 1
Overlopende passiva 163 894
Totaal 164 895

De waarborgsommen betreft een ontvangen bedrag in verband met verhuur onroerend goed en gebruik
elektriciteitskast Markt.
Het onder overlopende passiva verantwoorde bedrag betreft enerzijds een nog door te betalen subsidie ivm
het centrumplan Nieuw-Vossemeer ad € 10.000,--, van derden ontvangen planschadevergoedingen ad €
40.000,-- en een vooruitontvangen bedrag, ad € 5.000,--, als bijdrage in het project Mark-Vliet-Dintel.
Anderzijds betreft het uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, welke dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren.
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Het verloop van deze gelden in 2012 is als volgt:

Omschrijving
Saldo
01-01-2012 Toevoeging Besteding

saldo
31-12-2012

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen (prov.) 20.000 72.600 17.000 75.600
Onderwijsachterstandenbeleid (Min. O&W) 50.900 50.900 71.800 30.000
Totaal 70.900 123.500 88.800 105.600

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verkoop Intergas
Bij de verkoop van Intergas is een gedeelte van de opbrengst niet direct aan de aandeelhouders uitgekeerd,
maar in escrow bij Intergas gebleven ter dekking van uit de verkoop voortvloeiende aanspraken. In 2012 is
hiervan een gedeelte ontvangen, het restant volgt nog later. Het aandeel voor de gemeente Steenbergen
hierin is maximaal € 75.000,--.
Gegarandeerde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen bedragen per 31 december 2012 € 6.732.000,-- en hebben voornamelijk
betrekking op leningen van toegelaten instellingen en zorgcentra. 
Een overzicht van de gewaarborgde geldleningen luidt als volgt:

Organisatie Omschrijving
Garantiebedrag
per 31 dec. 2012

x € 1.000
Woningstichting Dinteloord Diverse projecten 1.997
Stichting Woning Plus Gemeenten Herfinanciering verbouwing/inrichting 43
Stichting Tante Louise Diverse projecten 3.960
Tennisvereniging Nieuw-Vossemeer Bouw kantine 7
Stichting Kantine Sportpark Steenbergen Vernieuwen cv 12
RK kerkbestuur Gummarus Doktersdreefje 4 2
SC Kruisland Vernieuwen inrichting kantine 16
SC Welberg Nieuwbouw kleedkamers/kantine sportpark 238
Hypotheken gemeentepersoneel 457
Totaal 6.732

Opgebouwd vakantiegeld/niet opgenomen verlofdagen gemeentepersoneel
Het in de balans opnemen van verplichtingen van arbeidsgerelateerde kosten is volgens het BBV niet
toegestaan. Per balansdatum bestaat er een verplichting voor opgebouwd vakantiegeld van € 244.900,-- en
voor nog niet opgenomen verlofdagen van € 387.000,--.
Rechtmatigheid
Bij de interne controle/toetsing rechtmatigheid over 2012 is een rechtmatigheidsfout geconstateerd ten
aanzien van een contract dat Europees aanbesteed had moeten worden. Dit contract loopt door tot en met
30 september 2015. Het op de periode 1 januari 2012 t/m 30 september 2015 betrekking hebbende bedrag
is € 207.185,--.
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OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en peuterspeelzalen 

(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 66.296 € 0 € 0 € 50.908 

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste van 

provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 C2056736/2905952 € 0 € 0 nvt Nee

2 C2056717/2906987 € 41.624 € 13.875 nvt Nee

3 C2015224/2607035 € 0 € 0 nvt Nee

4 C2013526/2606999 € 0 € 0 nvt Ja

5 C2012453/2607043 € 0 € 0 nvt Ja

6 1649855/1660978 € 0 € 0 nvt Ja

Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners per gemeente dat een 

dienstbetrekking heeft of op de 

wachtlijst staat en beschikbaar 

is om een dienstbetrekking als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

of artikel 7 van de wet te 

aanvaarden op 31 december 

(jaar T);

exclusief deel openbaar 

lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 

is uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in (jaar T), 

uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                           

                          

exclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02

1,00 0,00

SZW G1C-2 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: deel 

Openbaar lichaam uit SiSa 

(jaar T-1) regeling G1B + 

deel gemeente uit (jaar T-

1) regeling G1C-1)

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie 

voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners per gemeente dat een 

dienstbetrekking heeft of op de 

wachtlijst staat en beschikbaar 

is om een dienstbetrekking als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

of artikel 7 van de wet te 

aanvaarden op 31 december 

(T-1);

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 

is uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in (jaar T-

1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                      

     

                                    inclusief 

deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (T-1), 

uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                               

                                            

                                            

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal 

gerealiseerde begeleid 

werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in 

(jaar T-1), uitgedrukt in 

arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05

1 0851 (Steenbergen) 165,25 6,73 117,15 1,89

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)                                                                      

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02

€ 3.034.524 € 61.870 

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW              

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04

€ 257.128 € 4.833 

SZW G2 I Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB                                           

         

I.1 WWB: algemene 

bijstand

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I. 2 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

(IOAW)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.

SZW G1C-1 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) 

Gemeentedeel 2012

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten verantwoorden 

hier alleen het 

gemeentelijk deel indien er 

in (jaar T) enkele of alle 

inwoners werkzaam zijn bij 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. de Wgr.

I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 

   



Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ                

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 4.336 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08

€ 8.836 € 0 

Baten (jaar T) WWIK             

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 09

€ 0 

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 4.862 € 7.055 € 550 € 11.013 € 19.153 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08

€ 0 € 0 

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) 

van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is van 

toepassing voor gemeenten 

die in (jaar T-1) duurzame 

plaatsingen van inactieven 

naar werk hebben 

gerealiseerd en verantwoord 

aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05

€ 527.978 € 155.219 € 4.517 € 0 € 0 

Het aantal door de gemeente in 

(jaar T) ingekochte trajecten 

basisvaardigheden

Het aantal door volwassen 

inwoners van de gemeente in 

(jaar T) behaalde NT2-

certificaten, dat niet meetelt bij 

de output-verdeelmaatstaven 

uit de verdeelsleutel van Onze 

Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

24 9

VWS H10_2010 Besteding 2008 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum 

voor jeugd en gezin in uw 

gemeente gerealiseerd in de 

periode 2008 tot en met 

2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1

Indicatornummer: H10_2010 / 01 Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 / 03 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 374.419 € 323.421 € 343.040 € 528.836 Ja

Brede doeluitkering 

Centra voor Jeugd en 

Gezin (BDU 

CJG)_Hernieuwde 

uitvraag 2008 tot en met 

2011

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

SZW G5 Wet participatiebudget 

(WPB)

Wet participatiebudget 

(WPB)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.

I. 5 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

 

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.

I.3 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.

I.4 Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr.
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Verantwoordingsrapportage Projectoverzicht Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant

Totale 

projectkosten 

(Euro)

nr. deelproject Project omschrijving Programma Status 

Financiën

Status 

Mijlpalen

Toelichting 

Financiën / 

mijlpalen

Totale 

projectkosten 

o.b.v. 

beschikking

Real t/m 2011 Real t/m 2012 Prognose 

2013

Planning 

totaal 2011

Planning 

totaal 

2012

Planning 

totaal 

2013

1 Gemeente Steenbergen, Kruisland Realisatie MFA
J J

496.918 25.065 250.269 246.649 25.065 225.204 246.649

2 Gemeente Steenbergen, Nieuw-

Vossemeer

1ste fase Centrumplan Nieuw-Vossemeer
L K

zie onder 496.918 0 4.251 492.667 0 4.251 492.667

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Totaal 993.836 25.065 254.520 739.316 25.065 229.455 739.316

Toelichting

Status financien: 

Nieuw-Vossemeer: In 2012 heeft de gemeente advieskosten gemaakt voor o.a. de aanbesteding en staatssteun

1e fase centrumplan Nw.Vossemeer activiteiten/werkzaamheden vinden plaats in 2013



Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro)

Gemeentelijk 

aandeel in 

projectkosten 

(Euro)

Aandeel derden in projectkosten (Euro)

Aandeel PNB 

obv 

beschikking

Real t/m 

2011

Real t/m 

2012

Planning 

totaal 

2011

Planning 

totaal 

2012

Planning 

totaal 

2013

Aandeel 

gemeente obv 

beschikking

Real t/m 

2011

Real t/m 

2012

Planning 

totaal 

2011

Planning 

totaal 

2012

Planning 

totaal 

2013

Aandeel derden Real t/m 

2011

Real t/m 

2012

Planning 

totaal 

2010

Planning 

totaal 

2011

Planning 

totaal 

2012

Planning 

totaal 

2013

248.459 12.533 125.135 12.532 112.601 123.326 248.459 12.533 125.135 12.532 112.601 123.326

248.459 0 2.126 0 2.126 246.333 0 0 2.126 0 2.126 0 248.459 0 -2.126 0 0 -2.126 246.333

496.918 12.533 127.261 12.532 114.727 369.659 248.459 12.533 127.261 12.532 114.727 123.326 248.459 0 0 0 0 -2.126 246.333
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