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Beantwoording Technische vragen bij: 
Perspectiefnota 

 

Gewoon Lokaal 
 

Programma onderwijs: 
Evaluatie peuterspeelzaalwerk: wat is het tijdspad van de evaluatie? 
De evaluatie van het peuterspeelzaalwerk staat gepland voor behandeling in de gemeenteraad 
van 28 augustus 2014. 

Programma Sport en Cultuur 
Op pagina 15 staat dat toekomstig beheer Cromwiel pas in dec. 2015 wordt afgekaart terwijl op 
pagina 16 staat dat per 1-1-2015 beheer en exploitatie op afstand wordt gebracht?  
Doelstelling voor het op afstand brengen van beheer en exploitatie van ’t Cromwiel is dat dit met 
ingang van januari  2015 operationeel is. Op pagina 15 van de Perspectiefnota is  per abuis 
december 2015  in plaats van januari  2015 benoemd. 
 

Programma Zorg: 
Locatie Job Dinteloord? Welke externe risico's zijn er en hoe reëel zijn deze? 
Wij zullen u binnenkort informeren over de stand van zaken JOP Dinteloord.  
 
Wat wordt er door de gemeente Steenbergengedaan met de extra middelen die beschikbaar zijn 
gesteld door het rijk om armoede en schuldenaanpak te intensiveren? 
Die worden ingezet om de steeds groter wordende toeloop op het meldpunt schuldhulpverlening 
Steenbergen ( sociale zaken. Traverse en Kredietbank West-Brabant) het hoofd te bieden. 
Voorbeelden zijn  inzet Schuldhulpmaatje (een lokaal initiatief) en inkoop van schuldhulp 
trajecten en instrumenten als preventie etc. 
 
Aanbesteding hulpmiddelen? Wat is het PvA en tijdsplanning? 
Zomer 2014, gezamenlijke aanbesteding van het inkoopbureau wordt opgestart. Dit geldt ook 
wanneer Steenbergen individueel gaat aanbesteden.  
Uiterlijk 1 mei 2015 moet de definitieve gunning bekend zijn.  
Implementatieperiode van 1 mei 2015 tot 1 juli 2015.  
 
Sociale wijkteams - status? 
Sociale wijkteams bieden een mogelijkheid om in te zetten op preventie en personen zo lang 
mogelijk in de thuissituatie te laten verblijven. Een sociaal wijkteam versterkt de verbindingen 
tussen bestaande organisaties, partijen en burgers en kan ervoor zor gen dat signalen tijdig 
opgepakt worden zodat mensen al in het voorliggende veld geholpen kunnen worden om hun 
zelfstandigheid te behouden. Tevens kunnen sociale wijkteams een rol spelen bij het verbinden 
van specialismen om gezamenlijk te werken aan één gezin, één plan, één regisseur in geval 
van een gezinssituatie waarin een meervoudige problematiek speelt.  
 
Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar het invoeren van sociale wijkteams in de 
gemeente Steenbergen. Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over de bevoegdheden die 
een sociaal wijkteam krijgt. 

Programma Economie en recreatie: 
Relatie gemeente AFC i.r.m. Participatie en werkzoekende met een uitkering  
Die relatie is duidelijk en gaat kansen bieden. Er wordt geïnvesteerd in betrokkenheid en in vloed 
op regionaal niveau. Met de komst van de regionale werkbedrijven, de vraag van lokale 
werkgevers en aanbod van werkzoekenden gaan matchen, maar ook een verwachte toename 
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van instroom in de WW en doorstroom naar WWB is dit essentieel. Van de inwoners die worden 
toegeleid naar de reguliere arbeidsmarkt of waarvan de maatschappelijke participatie wordt 
vergroot, wordt een goede diagnose opgesteld die inzicht geeft in de mogelijkheden en 
competenties, waarna een passende ondersteuning kan worden geboden d ie de uitstroom, 
wanneer mogelijk, bevorderd. De lokale werkgeversbenadering, die nu is versnipperd over de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), WVS-groep en Stichting Samen Werken (SSW), wordt 
integraal aangepakt en verstrekt. Dubbelingen in de keten worden verwijderd. Er wordt 
geïnvesteerd in één proces van toeleiding en/ of maatschappelijke participatie.   
 

Programma beheer openbare ruimte: 
Status ontwikkelen integraal begraafplaatsenbeleid: planning is niet gehaald ivm drukke 
werkzaamheden? Vreemde verklaring, wat is de reden en status van het plan? 
In verband met drukke werkzaamheden omtrent de bezuiniging op de sportparken, zwembaden 
en binnensportaccommodaties alsmede het vraagstuk “aanleg kunstgrasvelden” is het 
aanleveren van de beleidsnota,  aangaande de algemene  begraafplaatsen in Steenbergen,  
doorgeschoven naar de Raad van December. 
 
Adoptie rotondes: er wordt gesproken over andere beeldbepalende plaatsen een 
kwaliteitsimpuls te geven. Welke beeldbepalende plaatsen zijn er in de gemeente Ste enbergen 
en wat zijn de eisen die hieraan worden gesteld? 
In het door de raad vastgestelde groenbeleidsplan wordt een groene hoofdstructuur 
aangegeven waar meer aandacht nodig is. Ook worden in dit plan voor diverse plaatsen 
verbeteringen voorgesteld. Zoals bekend zijn de benodigde middelen voor de uitvoering van het 
groenplan niet of slechts in geringe mate beschikbaar gesteld. Zoals aangegeven zijn de 
vrijkomende uren minimaal. Op deze manier wordt het mogelijk om net iets extras te doen in de 
kernen. Voorbeelden daarvan zijn de aanplant en onderhoud  van de  bloembakken in de kernen 
zoals het Kerkplein en Fabrieksdijk in Steenbergen. 
 
N257; status en planning reconstructie 
De herinrichting van de N257 wordt in samenhang met de openbare ruimte  jachthaven 
voorbereid. Begin juni hebben we een informatieavond gehouden waar uitgebreid in gegaan is 
op de uitgangspunten. In de eerste helft van 2015 is de uitvoering gepland die echter pas van 
start kan gaan als de A4 open is. 
 
Bezuinigingen 
Verstrekken hondenpoepzakjes en folders: waarom wordt hiervan afgezien en wat wordt er met 
de hondenbelasting opbrengsten gefinancierd? 
De bezuiniging  vloeit voort uit een eerder besluit van de raad. Hierbij speelde ook mee dat er 
behoorlijk misbruik gemaakt wordt van de hondenpoepzakjes. De opbrengst van de 
hondenbelasting komt in de algemene middelen.  Er zijn in de gehele gemeente zeer veel extra 
afvalbakken bijgeplaatst die ook weer regelmatig geledigd moeten worden. Verder hebben we in 
de gemeente losloopzones gerealiseerd. De BOA wordt ingeschakeld voor het toezicht op 
naleving. 
 
Verkeerseducatie door de scholen; wat is de afweging geweest om hierop te bezuinigen? Hoe 
blijft de veiligheid en preventie voor jongeren op het basisonderwijs gewaarborgd? (Link met: 
van raadsprogramma naar raadsbegroting) 
Voor de mensgerichte verkeersveiligheidprojecten zoals Brabants VerkeersveiligheidsLabel 
(BVL) voor het basisonderwijs, en Totally Traffic (TT) voor het voortgezet onderwijs, is er sprake 
van een cofinanciering met de Provincie. De huidige verdeling is 80% provincie en  20% 
gemeente. Jaren geleden was deze verhouding 50/50. Toen dit veranderd werd naar 80/20 zijn 
een aantal extra verkeersveiligheidprojecten opgepakt zodat een breder publiek kon worden 
bereikt. Iedereen neemt immers deel aan het verkeer. Bijvoorbeeld scootmobielcursussen, 
opfriscursussen voor ouderen, Jongleren in het Verkeer, E-bike trainingen. Naast uitbreiding 
van deze projecten is tevens € 5.000,-- bezuinigd. Er is nu besloten om nogmaals € 5000 ,-- te 
bezuinigen. Dit betekent dat het huidig beschikbare eigen budget nu gehalveerd is tot € 10.000,-
-. Daarbij zal er kritisch gekeken worden naar welke extra projecten nog kunnen worden 
uitgevoerd. Voor het basis- en voortgezet onderwijs geldt dat de school nu per leerling een 
kleine bijdrage zelf bij moet leggen. Ervaring van de laatste jaren leert dat hiermee de 



 
3 

structurele inbedding van de theoretische en praktische verkeerseducatie niet in het geding 
hoeft te komen. Daarmee is overigens wel de ondergrens bereikt. 
 

Programma financiering: 
Aantal personen op korte termijn niet herplaatsbaar? Hoe worden deze personen 
ingezet/begeleid naar ander werk? 
2 van de 3 personen die momenteel bovenformatief  zijn benoemd, worden actief begeleid naar 
ander werk. Een derde persoon van boven de 60 jaar kan vanwege ziekte niet meer worden 
ingezet op haar reguliere werkzaamheden. Zij doet nu allerlei administratief ondersteunende 
klussen binnen het gemeentehuis.  
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PVDA 
 

Perspectiefnota 
 
 

Programma veiligheid 
Wat doet de gemeente aan voorlichting op het gebied van Veiligheid in de diverse kernen.  
 - Op welke doelgroepen is deze voorlichting specifiek gericht  
 - Op welke thema’s wordt met name ingezet 
Worden onze inwoners betrokken bij het bedenken en uitvoeren van voorlichtingsprogramma’s. 
Zo ja, hoe is dit vormgegeven? Zo nee, wat is de reden dat de doelgroepen niet worden 
betrokken bij hun eigen voorlichting? 
De burgemeester wordt eens per 2 weken geïnformeerd over het veiligheidsbeeld van onze 
gemeente, in bijzonder wat betreft de zogenaamde high impact crime, zoals woninginbraken, 
overvallen en straatroof. Laatst genoemde delicten doen zich in onze gemeente de afgelopen 
jaren niet of nauwelijks voor. Ook het aantal woninginbraken is na een piek eind 2012, in ras 
tempo dalende. Toch blijft dit delict grote aandacht houden van politie en gemeente die samen 
proberen het tij te keren en waar nodig burgers te informeren over preventieve maatregelen die 
men kan nemen. In het veiligheidsbeeld wordt ook informatie verstrekt aan de burgemeester 
over drugsgerelateerde incidenten (handel en overlast door gebruik) en jeugdoverlast.  
 
Voorlichting die vanuit de gemeente wordt gegeven beperkt zich tot specifieke problematiek die  
op enig moment of structureel voorkomt in een bepaalde buurt, wijk, dorp of in de gehele 
gemeente. Een voorbeeld daarvan is informatie en voorlichting op het gebied van 
inbraakpreventie. Omwonenden van circa 10 panden rondom een woning waar recent is 
ingebroken ontvangen een brief van de burgemeester en de preventietas met daarin 
informatiemateriaal over hoe woninginbraken zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.  
 
In het verdere verleden is in districtsverband aan ondernemers in het midden en kleinbedrijf  een 
informatieavond aangeboden over overvallen en het risico daarop binnen bepaalde branches. 
Helaas werd daar slechts zeer minimaal gebruik van gemaakt.  
 
Het onderwerp Veiligheid is door het vorige college regelmatig aan de orde gesteld in de 
jaarlijkse plenaire overleggen met de dorpsraden. Mede op basis daarvan zijn er in Kruisland en 
Dinteloord informatieavonden gehouden over het effect van buurtpreventieteams. Er zijn 
momenteel 2 teams actief en 2 teams in een vergevorderde oprichtingsfase. 
 
Specifiek voor ouders van jongeren die behoren tot de zogenaamde overlastgevende 
jeugdgroepen worden informatieavonden belegd. Dit in het kader van het project Ben ik  in 
Beeld. Deze informatiebijeenkomsten bereiken een aanzienlijk deel van de doelgroep.  
 
Er is tot op heden niet voor gekozen om leden van de doelgroep te betrekken bij de wijze van 
voorlichting over aspecten van veiligheid. 
 
Bent u bereid om deze campagne (Think before you drink) en deze tools op te nemen in uw 
voorlichtingspakket? 
Wij nemen al deel aan het project think before you drink en maken gebruik van de 
instrumentenkoffer die hiervoor ontwikkeld is. 
 
Bent u bereid om onze inwoners te informeren over en faciliteren bij deze vorm van 
zelfredzaamheid (organiseren van eigen kracht conferenties) 
Als daar behoefte aan bestaat zullen wij via de contacten van de kernwethouders met de 
dorpsraden aanbieden dat ondersteuning kan worden geboden  bij het organiseren van eigen 
kracht conferenties. 
 
Bent u bereid een dergelijke presentatie en informatiebijeenkomst aan te vragen dan wel te 
organiseren? (informatieavond over veiligheid) 
Zoals al eerdere is gemeld in de raad wordt een dergelijke informatieavond georganiseerd. 
Inmiddels is als datum gekozen voor donderdag 11 september vanaf 19.30 uur. Uitgenodigd 
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worden om een presentatie te geven over hun werk in relatie tot veiligheid, me vrouw Kim Tax, 
Gebiedsofficier van Justitie en de heren Kees de Jonge, teamchef van politie Bergen op Zoom 
(waaronder onze gemeente ressorteert) en clustercommandant west van de brandweer Berrie 
de Groot. 
 

Programma Dienstverlening 
 
WABO milieuvergunning 
Hoe wordt de handhaving en dan met name de controles op naleving van de milieueisen 
geregeld? 
Alle bedrijven die nadelige invloed op het milieu kunnen hebben, zijn opgenomen in het 
bedrijvenbestand. Deze bedrijven worden periodiek gecontroleerd.  
 
Welke instantie voert de controles uit? 
De milieucontroles worden uitgevoerd door De Roever Omgevingsadvies of door de 
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Bedrijven die activiteiten uitvoeren die  
onder het Landelijke Basistakenpakket vallen, moeten verpl icht door de OMWB gecontroleerd 
worden. 
 
Wat is de frequentie van de controles? 
De frequentie van de controles wordt bepaald aan de hand van de milieucategorie waarin het 
bedrijf valt. Dit varieert van twee keer per jaar (risicovolle bedrijven) tot eens pe r 10 jaar (niet 
meldingsplichtige bedrijven). Het Handhavingbeleidsplan 2012-2016 en de jaarlijkse 
Uitvoeringsprogramma’s vormen de basis van de uit te voeren controles . 
 
Hoe hoog worden de legeskosten. 
Voor het verstrekken van Wabo milieuvergunningen mogen wettelijk geen legeskosten berekend 
worden. 
 
Zijn er ook boeteclausules voor als de milieuregels worden overtreden? 
In het Handhavingbeleidsplan is een Sanctiestrategie opgenomen, waarin is aangegeven 
wanneer en hoe moet worden opgetreden tegen een geconstateerde overtreding. Er kan zowel 
strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden opgetreden, afhankelijk van het type overtreding. 
Bestuursrechtelijk kan bestuursdwang ( het op kosten van de overtreder beëindigen van een 
overtreding) of het opleggen van een dwangsom worden toegepast. 
 
Zo Ja, hoe wordt de hoogte van de boetes bepaalt? 
Op basis van de ernst van de overtreding wordt de hoogte van de op te leggen dwangsom 
bepaald. 
 
Zo niet, waarom niet? 
Nvt. 
 
Minder inkomsten uit vergunningen? 
De PvdA wil graag de stijging van € 50000 uitgesplit zien in de post Handhaving en de post 
vergunningen. 
Voor de post Handhaving wordt  een stijging van de kosten met € 30.000, - geraamd.  
De overige kosten zijn geraamd voor vergunningen/meldingen en kwaliteitscriteria . 
 
Legeskosten rijbewijs. 
De PvdA kan zich vinden in de verhoging van € 32.00 naar € 38.00  
De PvdA vindt het eerlijker als mensen die ivm gezondheidsredenen hun rijbewijs voor een 
kortere periode krijgen (2- 3 jaar) de legeskosten niet zullen stijgen dus nog steeds € 32,00 
hoeven te betalen. 
Vraag is dit te realiseren voor deze groep mensen? 
De kosten voor het maken van een rijbewijs zijn ook de kosten die in rekening worden gebracht. 
Deze zijn niet afhankelijk van de geldigheidsduur van het document.  
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Programma Onderwijs 
 
SPEERPUNT LAAGGELETTERDHEID 
Als het gaat om ons Onderwijs richt PvdA Steenbergen zich op scholing voor alle 
inwonersgroepen. In dat kader wil ik ú wethouder Van Geel – als portefeuillehouder – graag de 
volgende vragen voorleggen: 
 
HOOFDVRAAG 
Maar liefst 1 op de 9 mensen - die in Nederland zijn geboren en getogen - is laaggeletterd. Op 
analfabetisme en laaggeletterdheid rust nog altijd een enorm taboe. Men schaamt zich en door 
het gebrek aan vaardigheid bij het lezen, schrijven en vaak ook rekenen, raakt men meer en 
meer in een sociaal isolement. We kunnen en mogen onze laaggeletterde medemens natuurlijk 
niet aan hun lot overlaten. Ook voor analfabeten en laaggeletterden geldt de slogan van de 
aankomende zorgtransitie: “Iedereen doet mee!” 
Hoe voert de gemeente campagne tegen analfabetisme en laaggeletterdheid in onze kernen?  
De gemeente zet de middelen voor Volwasseneneducatie en analfabetisme in via de inkoop van 
programma’s voor rekenen en taalvaardigheid in te kopen bij het Kellebeekco llege. Verwijzers 
(huisartsen, scholen, Vraagwijzer etc.).kunnen mensen naar het Kellebeekcollege verwijzen. 
Ook de ISD heeft hierin een signalerende functie. 
 
 
SUBVRAGEN 
Iedere gemeente kan kosteloos vooronderzoek laten doen naar laaggeletterdheid in de eigen 
gemeente. 
Is zo’n vooronderzoek ook door de gemeente Steenbergen uitgevoerd? Zo ja, wat zijn hiervan 
de uitkomsten? Zo niet, bent u bereid dit alsnog op korte termijn te laten uitvoeren?  
De gemeente Steenbergen heeft geen vooronderzoek laten doen naar laaggeletterdheid.  
 
 
De werkgroep Lokaal Educatieve Agenda in Steenbergen 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 die in de gemeente 
Steenbergen actueel zijn (zoals: doorlopende leerlijn, vroegsignalering, risicogroepen en brede 
scholen). 
Hanteert deze lokale werkgroep ook een planmatige aanpak tegen analfabetisme en 
laaggeletterdheid? Zo ja, wat houdt deze aanpak in? Zo niet, bent u bereid dit thema op korte 
termijn alsnog bij hen onder te brengen? 
De LEA heeft geen planmatige aanpak tegen analfabetisme en laaggeletterdheid. Als scholen 
signaleren dat ouders problemen hebben met de taal dan zijn zij bekend met het aanbod van 
het Kellebeekcollege en kan er doorverwezen worden. 
 
 
Ook laaggeletterde inwoners hebben het recht om in contact te komen met hún College en Raad 
als zij niet in staat zijn tot het schrijven van een brief, het zoeken op de gemeentelijke s ite of 
mailen en facebooken. 
Wat doet u om te zorgen dat ook deze inwoners eenvoudig toegang hebben tot de lokale 
politiek? 
Inwoners kunnen altijd bellen met de gemeente als zij vragen hebben en een afspraak maken 
met een ambtenaar of de wethouder en kunnen de raadsvergaderingen ook via de uitzendingen 
volgen.  
 
 
SUGGESTIES 
PvdA Steenbergen stelt voor om laaggeletterden - die inmiddels scholing hebben of hebben 
gehad - ambassadeurs te maken zodat zij aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen 
vertellen over de manier waarop er een hele nieuwe wereld voor hen openging toen het lezen 
en schrijven niet langer een struikelblok was. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij andere 
laaggeletterden helpen om over hun schaamte heen te stappen zodat ook zij zich durven aan  te 
melden voor scholing. 
Bent u bereid dit soort ambassadeurs aan te stellen en een rol te geven in de campagne tegen 
analfabetisme en laaggeletterdheid? 
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Indien er behoefte zou zijn om laaggeletterdheid meer onder de aandacht te brengen zouden 
ambassadeurs een goed instrument kunnen zijn.  
 
 
PvdA Steenbergen stelt voor om voor alle inwoners – en dus ook voor analfabeten en 
laaggeletterden – een wekelijks inloop of telefonisch spreekuur in te stellen waarop men vrij 
toegankelijk mag binnenlopen bij of bellen met één van de Collegeleden die de vraag of het 
probleem vervolgens intern uitzet bij de betreffende wethouder of ambtenaar.  
Bent u bereid een dergelijk spreekuur in het belang van onze laaggeletterden in te stellen?  
Een spreekuur lijkt wat minder effectief omdat er zoals hierboven vermeld altijd de mogelijkheid 
bestaat om een afspraak te maken. 
 

Programma Sport en Cultuur 
 
Op afstand plaatsen van sportaccommodaties: 
Buitensportaccommodaties: 
Worden de verenigingen ondersteund/geadviseerd vanuit de gemeente over in welke 
rechtspersoon zij zich het beste kunnen bundelen?  
Met de verenigingen vindt gedurende het gehele bezuinigingstraject in nauwe samenwerking 
overleg plaats. Aan de verenigingen is meegegeven om na te denken over een bundeling van 
krachten en kennis, zo mogelijk resulterend in de oprichting van een rechtspersoon. Op die 
manier kan ook gekomen worden tot gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld 
onderhoudswerkzaamheden. De gemeente adviseert hierin waar nodig. Daarnaast kunnen de 
verenigingen ook zelf externe deskundigheid inhuren.  De raad heeft hiervoor voor twee jaar 
(2014 en 2015)  een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld.  
 
Binnensportaccommodaties:  
Wat doet de gemeente om de aanbesteding van ’t Cromwiel bekend te maken?  
Voorafgaand aan aanbesteding van sport- en ontmoetingscentrum ’t Cromwiel  wordt een 
marktconsultatie gehouden. Uit een marktconsultatie blijkt welke interesse er voor beheer en 
exploitatie van deze voorziening bij marktpartijen bestaat. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 
het programma van eisen voor de daadwerkelijke aanbesteding, indien nodig, aan te passen en 
te vervolmaken.   
De marktconsultatie wordt op 1 juli 2014 gepubliceerd op TenderNed (een online marktplein 
voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid) en op de gemeentelijke website. Tevens 
wordt een Persbericht geplaatst in de gangbare media om de marktconsultatie kenbaar te 
maken. Lokale ondernemers worden via een e-mailbericht geïnformeerd. 
Geïnteresseerden zich tot uiterlijk 10 juli 2014 aanmelden bij:  Carla Nuiten, inkoopadviseur 
gemeente Steenbergen, via e-mail: c.nuiten@inkoopwestbrabant.nl . 
 

Programma Zorg 
 
Sociale wijkteams 
Wat houden de sociale wijkteams in het kader van de transities? 
Sociale wijkteams bieden een mogelijkheid om in te zetten op preventie en personen zo lang 
mogelijk in de thuissituatie te laten verblijven. Een sociaal wijkteam versterkt de verbindingen 
tussen bestaande organisaties, partijen en burgers en kan ervoor zorgen dat signalen tijdig 
opgepakt worden zodat mensen al in het voorliggende veld geholpen kunnen worden om hun 
zelfstandigheid te behouden. Tevens kunnen sociale wijkteams een rol spelen bij het verbinden 
van specialismen om gezamenlijk te werken aan één gezin, één plan, één regisseur in geval 
van een gezinssituatie waarin een meervoudige problematiek speelt. 
 
Wat voor bevoegdheden krijgen deze sociale wijkteams? 
Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar het invoeren van sociale wijkteams in de 
gemeente Steenbergen. Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over de bevoegdheden die 
een sociaal wijkteam krijgt. 
 
Hoe worden deze teams gefinancierd? 
Sociale wijkteams worden zoveel mogelijk  gefinancierd vanuit bestaande budgetten die 
betrokken partijen in het werkveld hebben, door het beschikbaar stellen van professionals. 

mailto:c.nuiten@inkoopwestbrabant.nl
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Tevens zijn er in de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van 
sociale wijkteams. 
 
Algemene vragen 
Waarom wordt er bezuinigd terwijl er ingezet wordt op preventie? 
Wij begrijpen deze vraag niet goed, graag bij de algemene beschouwingen verduidelijken. 
 
Wat houden deze bezuinigingen concreet in? 
Dat geldt ook voor deze vraag. 
 
Wat doet de gemeente Steenbergen op dit moment zelf aan de drie decentralisaties alvorens er 
mensen worden ingehuurd? 
Samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht is er een projectorganisatie 
opgericht waarin wij in samenspraak met elkaar de transities invoeren. Taken worden daar 
zoveel als mogelijk verdeeld, zodat zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden gewerkt. De 
betrokken medewerkers worden dus in deze projectorganisatie ingezet om aan diverse 
onderwerpen te werken. 
Waarom worden er structureel mensen ingehuurd? Waarom wordt er regionaal niet meteen 
samengewerkt op dit gebied? 
Er wordt intensief regionaal samengewerkt, de invoering van de nieuwe wetten vragen echter 
een behoorlijke inzet, waardoor andere taken blijven liggen. De post inhuur zoals opgenomen in 
de perspectiefnota, is voor een deel bedoeld om de taken die blijven liggen op te vangen en 
voor een deel om nieuwe taken op te pakken. 
 
Waarom worden de transities voor 2015/2016 uit de risicoreserves gehaald?  
De gemeente ontvangt middelen van de Rijksoverheid voor de kosten van de hulpverlening. 
Echter op dit bedrag is een korting doorgevoerd.  Omdat voor klanten die nu reeds zorg  
ontvangen op grond van de AWBZ een overgangsrecht geldt, loopt de gemeente een financieel 
risico in 2015 en 2016. Voor de jaren na 2106 streven wij naar een budgettair neutrale 
uitvoering van de transities. 
 
Kunt u het plaatje over de organisatie van de zorg in de gemeente Steenbergen in een paar 
zinnen simpel uitleggen? 
Nee, dit is niet mogelijk. Wij zullen u na de zomervakantie uitgebreid hierover informeren.  
 
Er zal veel meer op resultaten afgerekend gaan worden, dit wil zeggen dat het effect van de 
verschillende benaderingen/zorg in de hulpverlening onderzocht zal moeten worden om een 
effectievere aanpak te krijgen. Heeft de gemeente hier al ideeën over?  
Deze onderdelen zijn nog in ontwikkeling in oktober zullen de beleidsplannen en verordeningen 
aan u worden aangeboden, waarin meer duidelijk wordt over de werking van de stelsels.  
 
Terminologie 
Wat wordt er bedoeld met de term JOOP? 
Jeugd Opvoed en Opgroei Professional, Hulpverlener specifiek voor jongeren en hun ouders. 
 
Wat wordt er bedoeld met de term SWOS? 
SWOS staat voor stichting welzijn ouderen Steenbergen. Dit is een welzijnsorganisatie die zich 
richt op ondersteuning van ouderen en hen ook recreatieve activiteiten aanbiedt, naast 
maaltijdvoorzieningen, sociale alarmering, Plusbus. 
 
Wat wordt er bedoeld met de term GROGZ 
GROGZ staat voor Gemeenschappelijke Regeling openbare gezondheidszorg. Deze is laatst 
veranderd in de GR GGD. 
 
Wat gebeurt er op dit moment met het JOOP, SWOS, GROGZ in de gemeente Steenbergen?  
JOOP is een nieuwe taak die ingevoerd wordt met de komst van de transitie jeugdzorg.  Het is 
samensmelting en versterking van de lichte opvoed en opgroei ondersteuning die nu al wordt 
geboden.  
Het SWOS ontvangt subsidie van de gemeente voor het organiseren van een aantal algemene 
voorzieningen als de Plusbus, maaltijdvoorziening, sociale alarmering. Daarnaast nemen 
medewerkers deel aan het project dementievriendelijke gemeente, afstemmingsoverle g bij 
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huisartsen, verzorgen een dagdeel de front-Office van Vraagwijzer (ons gemeentelijk Wmo-
loket). 
De GR GGD regelt de bevoegdheden, rechten en plichten van de gemeenten ten opzichte van 
de GGD. De GGD voert voor 18 gemeenten in West-Brabant een aantal taken uit op het gebied 
van openbare gezondheid. Voor Steenbergen voert zij onder andere de jeugdgezondheidszorg 4 
– 19 jaar uit. Zij verzorgt de bevolkingsmonitors die de gezondheid van onze inwoners in beeld 
brengen. Zij verzorgt het meldpunt zorg en overlast waar inwoners die overlast veroorzaken 
gemeld kunnen worden, waarna een hulpverleningstraject wordt gestart.  
 
Jeugdzorg 
De gemeente krijgt per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid/regie over de Jeugdzorg en 
begeleiding, Hoe gaat de gemeente dit invullen/controleren? 
Dit wordt nader uitgelegd in het nog vast te stellen beleidsplan en de verordening die in oktober 
aangeboden worden.  
 
Integrale toegang WMO 
Hoe ziet de integrale toegang tot WMO er nu uit? 
De toegang van de Wmo is nu belegd bij Vraagwijzer het wmo loket van de gemeente 
Steenbergen. Ook het CJG is ondergebracht bij Vraagwijzer waardoor de integrale toegang 
reeds op kleine schaal vorm krijgt. Ook is er een spreekuur van de ISD gehuisvest waardoor alle 
drie de decentralisaties een plaats hebben binnen Vraagwijzer. De samenwerking tussen de 
drie D/s dient nog verder vorm te krijgen. Hiervoor een plan opgesteld met als doel eind 
2015/begin 2016 een integrale toegang ontwikkeld te hebben. 
 
Drugsproblematiek 
Hoe ziet het huidige beleid eruit op het gebied van drugsproblematiek in de gemeente 
Steenbergen? 
In de gemeente Steenbergen hebben we een breed aanbod voor mensen en jongeren die aan 
hun verslavingsprobleem willen werken.  Bij de mensen die niet zelf om hulp vragen wordt door 
de betrokken hulpverleners en omgeving gewerkt aan het besef dat deze persoon een probleem 
heeft en hiervoor hulp moet zoeken.  Wat betreft jeugd op straat, waar drugsproblematiek aan 
de orde is, wordt door middel van het project Ben ik in Beeld, ingezet in dit besef en p assende 
ondersteuning en hulp gezocht.   
 
Overige vragen 
Hoe wordt het gehandicaptenforfait structureel opgevangen? 
De forfaitaire vergoeding is een financiële vergoeding die aan klanten ter beschikking werd 
gesteld op het moment dat zij vanwege hun beperkingen geen gebruik kunnen maken van de 
deeltaxi (kleinschalig collectief vervoer).  Geconstateerd wordt dat de vraag om deze 
voorziening afneemt. Dit betekent dat er minder middelen benodigd zijn. Dit is een voordeel 
voor de gemeentebegroting. 
 
Wat wordt er bedoeld met een dalend vervoersvolume? 
Het aantal ritten dat met het kleinschalig collectief vervoer wordt gemaakt neemt af.  
 
Wat houdt het KCV? 
Het KCV staat voor Kleinschalig collectief vervoer, ook wel Deeltaxi genoemd. He t KCV is een 
voorziening voor personen met een beperking die geen gebruik meer kunnen maken van het 
openbaar vervoer of eigen vervoer. 
 
Hoeveel gebruik wordt gemaakt van het KCV? 
Er zijn 1088 pashouders. In 2013 zijn 16.336 ritten gereden door 532 personen. Niet iedereen 
maakt elk jaar gebruik van de deeltaxi maar heeft wel een pasje voor het geval zij niemand in 
hun omgeving vinden die hen kan vervoeren. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Hoe gaat de gemeente Steenbergen in de nabije toekomst vrijwilligers werven?  Hoeveel 
vrijwilligers nemen op dit moment al deel van de plannen? Hoe ziet het wervings-en 
selectiebeleid voor vrijwilligers in de gemeente Steenbergen eruit?  
Vrijwilligers en organisaties kunnen terecht bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) in 
Steenbergen.  Hier wordt een match tussen vraag en aanbod gedaan. Daarnaast werft de 
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Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) ook vrijwilligers om de diensten die zij 
aanbieden uit te kunnen voeren. Op de website van VIP kunnen mensen en organisatie s zich 
melden. Met vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd om te kijken wat ze graag zouden 
willen doen en te onderzoeken welke kwaliteiten iemand bezit om in te zetten in het 
vrijwilligerswerk. Het aantal vrijwilligers dat werkzaam is via VIP en SWO S is ca.149.  
Daarnaast zijn er nog talloze vrijwilligers in het verenigingsleven en de mantelzorg werkzaam. 
Op deze aantallen hebben wij geen zicht.  
 
Het onderzoek naar het stimuleren van vrijwilligers is nog niet gedefinieerd en daarom zijn er 
ook nog geen kosten aan te verbinden. 

Programma ontwikkeling openbare ruimte 
 
Leefbaarheidagenda: 
Omstreeks 2007 zijn er voor alle dorpskerken zgn. integrale dorpsontwikkelingsplannen 
vastgesteld. 
Wanneer zijn de integrale dorpsontwikkelingsplannen voor het laatst  geactualiseerd? 
Alleen de leefbaarheidagenda’s van Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn in 2011 geactualiseerd, 
maar ook deze zijn nu weer aan actualisatie toe.  
 
Wanneer vindt de eerstvolgende actualisatie van de dorpsontwikkelingsplannen plaats?  
In Dinteloord is vorig jaar een pilot gestart en maakt dit (sinds vorig jaar) deel uit van een 
continu overleg met het dorpsplatform en wordt op die manier permanent (2 tot 3 keer per jaar) 
aangepast. De overige zijn nog niet geactualiseerd. Voor de Heen wordt er momenteel in 
overleg met Leefbaarheid De Heen gewerkt aan een toekomstvisie. De punten welke daaruit 
voortvloeien zullen worden gecombineerd met de leefbaarheidsagenda. Kruisland is zo goed als 
klaar met de nieuwe actualisatie en met Nieuw-Vossemeer zijn de eerste afspraken gemaakt. 
Met Welberg is inmiddels ook de eerste stap gezet. Het is in elk geval de bedoeling dat alle 
leefbaarheidagenda’s nog dit jaar (2014) geactualiseerd zijn.  
 
 
Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten: 
Hoeveel arbeidsmigranten zijn er op dit moment gevestigd in de gemeente? 
In de gemeentelijke Basisregistratie Personen staan per 1 januari 2014 ongeveer 450 
arbeidsmigranten ingeschreven. 
 
Binnen de gemeente is voor ongeveer 785 arbeidsmigranten huisvesting gerealiseerd. Tot o p 
heden is er meegewerkt aan de ontwikkeling van het verblijf van arbeidsmigranten op Stella 
Maris in Welberg. Hier kunnen maximaal 400 personen verblijven. Daarnaast is er medewerking 
verleend aan een aantal initiatieven voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het agrarisch 
bedrijf. Tot op heden is er medewerking verleend voor ongeveer 60 personen. Ook zijn er in de 
kernen een aantal kleine pensions aanwezig. Deze pensions bieden ongeveer 25 slaapplaatsen. 
Ten slotte wonen er meerdere arbeidsmigranten in woningen. Naar schatting zijn dit ongeveer 
300 personen. De gemeente is er een voorstander van dat de personen die zich werkelijk 
vestigen in Steenbergen in woningen wonen. 
 
Hoeveel van deze arbeidsmigranten worden op een niet maatschappelijk verantwoor de manier 
gehuisvest?  
De gemeente heeft een faciliterende rol. In het gemeentelijke huisvestingsbeleid 
arbeidsmigranten is aangegeven aan welke vormen van huisvesting onder welke voorwaarden 
medewerking kan worden verleend. Er kan worden gedacht aan:  
- pensions / logiesfuncties; 
- huisvesten van eigen personeel op het agrarisch bedrijf (maximaal 40 personen);  
- woningen voor ‘echt wonen’.   
 
De huisvester is primair verantwoordelijk voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van 
de arbeidsmigranten. De huisvesting moet zowel maatschappelijk verantwoord zijn voor de 
arbeidsmigrant als voor de omgeving.  
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De gemeente heeft ook een rol om op te treden tegen de illegale huisvesting van 
arbeidsmigranten en om mee te werken aan het realiseren van locaties  voor de legale 
huisvesting van arbeidsmigranten. 
 
Hoeveel nieuwe arbeidsmigranten zullen zich ongeveer vestigen binnen onze gemeente als 
gevolg van de komst van het AFCNP? 
Als gevolg van de ontwikkeling van het AFCNP gaan er meer arbeidsmigranten werken i n 
Steenbergen. Op een volledig ontwikkeld AFCNP zullen naar verwachting ongeveer 1000 
arbeidsplaatsen voor arbeidsmigranten zijn. Er is afgesproken dat de huisvesting van 
arbeidsmigranten verbonden aan de ontwikkeling van het AFCNP regiobreed wordt aangepa kt 
vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.   
 
Hoe is het regionale overleg m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten geregeld?  
In het kader van het Regionaal Ruimtelijk Overleg overleggen de provincie en de 
regiogemeenten over dit onderwerp. Ook binnen de Regio West-Brabant staat het onderwerp op 
de agenda. 
 
Naar verwachting zal de werkgelegenheid voor arbeidsmigranten in West -Brabant zeker nog tot 
2040 toenemen. Juni 2013 is regionaal afgesproken om invulling te gaan geven aan de 
kwalitatieve en kwantitatieve opgave van circa 9500 bedden voor arbeidsmigranten. Hierbij gaat 
het zowel om een legalisatieopgave als de realisatie van nieuwe huisvestingsmogelijkheden.  
 
Hoe worden arbeidsmigranten gehuisvest in de regiogemeenten? 
In de regiogemeenten wordt ruimte geboden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Echter, 
elke gemeente bepaalt binnen de wettelijke kaders en de regionale afspraken zelf de 
mogelijkheden voor het bieden van huisvesting aan arbeidsmigranten. Enkele voorbeelden zijn:  
wonen in woningen, logies in woningen, huisvesting in logiesgebouwen / pensions en 
huisvesting / logies op het agrarisch bedrijf.  
 
Sunclasspark: 
U zegt dat er meerdere controles moeten worden uitgevoerd op het Sunclasspark , maar dat de 
middelen voor deze controles ontbreken. U bent inmiddels begonnen met het handhavend 
optreden tegen het gebruik van de zomerhuizen op het Sunclasspark door arbeidsmigranten.  
Hoe kunt handhavend begonnen zijn, als de middelen voor verdere cont roles ontbreken? 
Ten tijde van het aanbieden van de perspectiefnota was het handhavingstraject voor het 
Sunclasspark niet bekend. Het handhavingstraject wordt nog vorm gegeven. In het kader van de 
begroting komen wij terug op dit onderwerp. 
 
Ontbreken de middelen voor een eerste controle dan niet? 
Nee. 
 
Ontbreken de financiële middelen? 
Voor 2014 zijn de financiële middelen beschikbaar. 
 
Ontbreken de materiële middelen 
Hoe denkt u dit probleem omtrent de ontbrekende middelen voor de controles op te lossen, om 
toch over te kunnen gaan op daadkrachtig handhaven? 
Zie het antwoord op de eerste vraag over het Sunclasspark 
 
Bezuinigingen: 
Waarom is het budget voor onvoorziene bestemmingsplannen vanaf 2014 geschrapt?  
Bezuiniging. 
 
Opmerkingen: 
Arseenvervuiling Nieuw Vossemeer: 
In het programma ontwikkeling publieke ruimte missen wij de arseenvervuiling in Nieuw -
Vossemeer. Wij weten dat er inmiddels een globale planning bekend is bij de provincie met 
betrekking tot de aanpak van de arseenvervuiling in Nieuw Vossemeer. In 2014 zou worden 
aangevangen met sanering van de vervuilde grond.  
Bent u op de hoogte van deze globale planning? Zo ja, waarom is de raad hierover nog niet 
geïnformeerd?  
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Er is ambtelijk een globale planning van de werkzaamheden die moeten gebeuren v oordat de 
opdracht tot sanering kan worden verleend. 
De werkzaamheden betreffen: 

 Afronden onderzoek en opstellen rapport 
 Intern afstemmen mogelijkheden aanpak bodemverontreiniging 
 Opstarten planfase aanpak verontreiniging 
 Saneringswerkzaamheden (innovatief) aanbesteden en opdracht verlenen  

 
De daadwerkelijke start van de sanering wordt op zijn vroegst in de eerste helft van 2015 
verwacht 
 
- Zijn de volledige saneringskosten voor de  provincie? Zo niet of nog niet bekend, heeft u hier 
rekening mee gehouden met het opstellen van de perspectiefnota/programmabegroting? 
Dit is nog niet bekend. Het bodemonderzoek is nog in volle gang. De omvang van de 
saneringskosten is nog niet bekend. Dit zal later in het proces duidelijk worden. U wordt 
hierover geïnformeerd. 
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Beantwoording Technische vragen bij: 
Van raadsprogramma naar 
raadsbegroting: 

Gewoon Lokaal 
 

Bestuur en veiligheid: 
Opzetten van voorlichtingsprogramma's 'veiligheid' op scholen. Hoe verklaar je de 
voorgenomen bezuiniging in verkeerseducatie op scholen voor 2015? 
Voor de mensgerichte verkeersveiligheidprojecten zoals Brabants VerkeersveiligheidsLabel 
(BVL) voor het basisonderwijs, en Totally Traffic (TT) voor het voortgezet onderwijs, is er sprake 
van een cofinanciering met de Provincie. De huidige verdeling is 80% provincie en  20% 
gemeente. Jaren geleden was deze verhouding 50/50. Toen dit veranderd werd naar 80/20 zijn 
een aantal extra verkeersveiligheidprojecten opgepakt zodat een breder publiek kon worden 
bereikt. Iedereen neemt immers deel aan het verkeer. Bijvoorbeeld scootmobielcursussen, 
opfriscursussen voor ouderen, Jongleren in het Verkeer, E-bike trainingen. Naast uitbreiding 
van deze projecten is tevens € 5.000,-- bezuinigd. Er is nu besloten om nogmaals € 5000,-- te 
bezuinigen. Dit betekent dat het huidig beschikbare eigen budget nu gehalveerd is tot € 10.000,-
-. Daarbij zal er kritisch gekeken worden naar welke extra projecten nog kunnen worden 
uitgevoerd. Voor het basis- en voortgezet onderwijs geldt dat de school nu per leerling een 
kleine bijdrage zelf bij moet leggen. Ervaring van de laatste jaren leert dat hiermee de 
structurele inbedding van de theoretische en praktische verkeerseducatie niet in het geding 
hoeft te komen. Daarmee is overigens wel de ondergrens bereikt.  
 

Dienstverlening: 
Wat gaan we daarvoor doen 1d. Incl. Track en trace voor burgers (zie begroting 2015). Wat is 
het verschil met dit onderdeel zoals beschreven in perspectiefnota? 
Er is geen verschil! 

Jeugd en WMO: 
Scholen zijn veilig en goed bereikbaar. Welke scholen worden hiermee bedoeld? 
Alle basisscholen en (v)mbo scholen. 
 
Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan... Welke scholen worden hiermee bedoeld?  
Hiermee worden met name de (v)mbo scholen bedoeld. We proberen voor leerlingen in dit type 
onderwijs  er voor te zorgen dat er voldoende mogelijk leer- en stageplaatsen zijn. 

Recreatie, economie en participatie: 
Wat gaan we daarvoor doen, punt 8: wat wordt er bedoeld met een breed programma waarbij 
elke burger kansen krijgt?  
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer 
mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt 
vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig 
hebben. Mensen met arbeidsvermogen vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De 
gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een 
bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op 
arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Voor de re-integratieondersteuning 
krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar 
beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van 
ondersteuning in aanmerking komt. Voor de nieuwe (grotere) doelgroep heeft de gemeente de 
behoefte aan een breder aanbod van re-integratie instrumenten. 
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Er staat slechts een voornemen tot ondersteunen van acquisitie terwijl in het raadsprogramma 
daar veel stevigere afspraken staan vermeld, waarom is dat losgelaten? 
Dit is niet losgelaten. Het verbeteren van de acquisitie en het aantrekken van bedrijven zal 
worden opgepakt. In combinatie/ navolging  met de herijking van het economisch beleidplan  zal 
hier aan vorm worden gegeven. Tekstueel staat het verschillend maar er is zeker een 
gelijkwaardige intentie op het gebied van acquisitie.  
 
Er wordt gesproken van de oprichting van een ontwikkelbedrijf voor alle doelgroepen onder de 
participatiewet, wat wordt hier precies mee bedoeld? 
De lokale werkgeversbenadering en dienstverlening  is nu versnipperd over de 
Intergemeentelijk Sociale Dienst, de  WVS-groep en Stichting SamenWerken. Dit mede omdat 
ook de nieuwe doelgroep Participatiewet nog versnipperd is onder de oude wetgeving. Een deel 
bij de gemeente, een deel bij het UWV en een deel bij het SW-bedrijf.  Met de nieuwe wet valt 
iedereen die ondersteuning nodig heeft onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
lokale werkgeversbenadering en dienstverlening wordt integraal aangepakt en versterkt. D e 
dubbelingen in de keten worden verwijderd. Er wordt geïnvesteerd in één proces van 
arbeidsontwikkeling, toeleiding en/ of maatschappelijke participatie. Als werknaam voor de 
nieuwe organisatie is gekozen ontwikkelbedrijf.  
 
Hoe gaat het college het regulier bedrijfsleven stimuleren om arbeidsplaatsen te creëren? 
Wat houdt het breed programma in waarbij elke burger kansen krijgt? ( is naar mijn mening wel 
erg vaag omschreven) 
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer 
mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt 
vanaf die datum verantwoordelijk voor een grotere groep mensen met arbeidsvermogen die 
ondersteuning nodig hebben. Mensen met arbeidsvermogen vallen vanaf 1 janu ari 2015 onder 
de Participatiewet. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor 
mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht 
op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Voor de re-
integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer 
instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke 
vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Voor de nieuwe (grotere) doel groep heeft de 
gemeente de behoefte aan een breder aanbod van re-integratie instrumenten. 
Daarnaast heeft donderdag 19 juni heeft een beeldvormende vergadering over de herijking van 
de economische visie van de gemeente Steenbergen plaats gevonden. Een onde rwerp binnen 
de herijking van de visie zal werkgelegenheid zijn.  Samen met ondernemers zal gekeken 
worden hoe we de werkgelegenheid binnen de gemeente kunnen stimuleren. De gemeente zal 
binnen zijn mogelijkheden hier natuurlijk in faciliteren en stimuleren. 

Beheer openbare ruimte: 
Wat gaan we daarvoor doen, punt 2c - monitoren van?? Is bekend waar er verkeersonveilige 
situaties voorkomen moeten worden? Zo ja, op basis van welke criteria?  
In 2012 is de 0 situatie in beeld gebracht van het vracht-en landbouwverkeer in Dinteloord. Dit 
jaar wordt eenzelfde meting gedaan om de gevolgen van de ontsluiting Symbiose en de 
gevolgen van de reconstructie Molendijk in beeld te brengen. In 2015 zal dan nogmaals 
eenzelfde  meting gedaan worden om de invloed van de A4 in beeld te brengen. 
Daarnaast zal na opening A4 in de komende jaren in de gaten gehouden worden hoe de 
werkelijke verkeersbewegingen zich verhouden ten opzichte van de prognoses.  
 
Bij het wegbeheer en reconstructies wordt tevens een check gedaan of de verke ersveiligheid in 
betreffend gebied verbetering behoeft. Dit wordt dan integraal meegenomen.  
 
 
Algemeen: 
Hoe kan het dat de fout bij WVS van -25.800 euro niet door de accountant is opgemerkt? Hoe 
wordt dit voor de toekomst voorkomen? 
Een accountant maakt een risicoanalyse bij zijn controle en controleert niet alle cijfers die zijn 
opgenomen in de jaarrekening. Een fout met een lage foutmarge (op een totaal van ruim 48 milj 
euro) kan dus in de jaarrekening niet opgemerkt worden. 
Zeker op dit onderdeel, maar ook op vergelijkbare zaken, zullen we zelf in het vervolg extra 
waakzaam zijn en de gegevens zullen extra door ons worden gecontroleerd.  
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Het is mij onduidelijk hoe het zit met het beheer van 't Cromwiel i.r.m. niet uitzetten van een 
Europese aanbesteding. Graag verduidelijking en wat de gevolgen kunnen zijn, incl. de risico's. 
De aanbesteding van beheer en exploitatie van ’t Cromwiel gebeurt eerst via een 
marktconsultatie. Op die manier blijkt welke interesse er is voor het toekomstig beheer en kan, 
indien nodig, het programma van eisen aangepast en vervolmaakt worden.  
Naar aanleiding van de aanmeldingen wordt de verdere strategie voor de aanbesteding 
bepaald. Dit zal naar verwachting een Europese aanbesteding zijn.  
 
Blijft de belastingdruk voor de burgers in zijn totaliteit gelijk met 2014? Waarom wordt er niet 
geïndexeerd met de inflatienorm van CBS maar met die van de gemeente en wat is het verschil 
voor 2014/2015? 
In het raadsprogramma is afgesproken, dat de gemiddelde lastendruk per huishouden niet meer 
dan trendmatig wordt verhoogd met de correctie vanwege inflatie.  
Ook nu voor 2015 is het de bedoeling om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 100% 
kostendekkend te houden en de OZB met het prijsindexcijfer bruto binnenlandsproduct te 
verhogen. Daarna wordt gekeken of de totale lastendruk van deze 3 belastingen met niet meer 
dan de inflatie is verhoogd.  
Als indexcijfer wordt altijd het prijsindexcijfer voor het bruto binnenlandsproduct aangehouden, 
omdat dit indexcijfer specifiek voor de overheid aangeeft hoe de kosten (loon- en prijspeil) zich 
ontwikkelen.  
Het prijsindexcijfer voor het bruto binnenlandsproduct voor 2015 is in de meicirculaire geraamd 
op 1,25%. Het consumenten prijsindexcijfer voor 2015 wordt geraamd op 1,5%.  
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Hoeveel gaat het onderzoek kosten om te kijken hoe vrijwilligers te stimuleren zijn?  
Dit zal vooral ambtelijke uren betreffen. 
 
Hoe worden de vraagwijzer, de risico indicatoren en de kadernota gecommuniceerd met de 
burgers/raad? 
Wij zijn momenteel voor de drie Brabantse Wal gemeenten bezig met een communicatieplan.  
 
Wat zijn de rechten van de raad in dit proces? 
De raad zal met name na de zomervakantie een groot aantal besluiten moeten gaan nemen. Wij 
zullen u daarbij zo goed als mogelijk gaan informeren, zodat u ook op een gedegen wijze de 
besluitvorming kan doorlopen.  
 
Opmerking: Krijgen wij als raadsleden nog een financiële doorrekening van het 
raadsprogramma voorafgaande aan de behandeling van de perspectievennota?  
Nee 


