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Beschermd wonen (blz.8)
Hoe staan het met de voortgang over de lobby voor Beschermd Wonen?
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Onderzoek energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen (blz.14)
Graag ontvangen wij een nadere specificatie van de post 'onderzoek
energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen'?
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Algemene uitkering (blz.26)
Zijn inmiddels de gevolgen van de meicirculaire bekend?
Regio West Brabant (blz.8)
Graag nadere uitleg over de reden waarom er frequenter gebruik is gemaakt van
het KCV?

KK

WZ

Gewoon lokaal
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Problematiek jeugd (blz.8)
Analyse problematiek jeugd. Is de analyse al volledig afgerond?

KK

WZ

In de eerste maanden van het jaar is met de VNG gewerkt aan een transformatieplan om
te werken aan het terugdringen van het tekort middels beheersmaatregelen enerzijds en
compensatie anderzijds. In de loop van mei is duidelijk geworden in overleg met VNG dat
dit plan niet bekrachtigd wordt. De problematiek van de regio is onder de aandacht van de
staatssecretaris. Op dit moment wordt met het ministerie gesproken over de
mogelijkheden voor de regio.
In de perspectiefnota hebben wij voor 2019 en 2020 een extra last opgenomen van €
150.000. Aanvankelijk was het aandeel van Steenbergen in het tekort geraamd op €
500.000. Wij schatten echter in dat de lobby dit kan terugbrengen tot een bedrag van €
150.000. De overige € 350.000 hebben wij opgenomen als risico. Wij zullen het
lobbytraject volgen en u blijven informeren over de ontwikkelingen.
Het betreft hier een twintigtal gebouwen. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de huidige
status is wat betreft energieverbruik. Daarnaast wordt gekeken welke
bouwkundige/technische maatregelen er (on)mogelijk zijn om de gebouwen
energieneutraal of energiezuiniger te maken. Hierbij wordt een uitwerking gemaakt m.b.t.
de benodigde investeringen en de exploitatiekosten. De opbrengst van het onderzoek
geeft handvatten om tot een afgewogen besluit tekomen welke maatregelen zinvol zijn,
een gebouw renoveren of (op termijn) vervangende nieuwbouw. Per gebouw worden de
kosten geraamd op € 5.000,De gevolgen zijn bekend.Samen met de beantwoording van deze vragen is de
raadsmededling aangeleverd.
In 2017 is het aantal deeltaxi pashouders slechts licht gestegen, het aantal ritten daarin
tegen is aanzienlijk toegenomen. We hebben hier niet direct een verklaring voor, maar wel
het vermoeden dat inwoners met een deeltaxi pas zich mobieler voelen en daardoor
nadrukkelijker deelnemen aan activiteiten, familie bezoeken enz. Echter kunnen we dit
niet concretiseren in cijfers. Tevens bemerken we dat het voor veel ouderen moeilijk
haalbaar is om met het openbaar vervoer te reizen, waardoor zij vaker gebruik maken van
de deeltaxi.
De inhoudelijke analyse heeft u eerder in de raadsvergadering al ontvangen. De financiele
analyse is recent afgerond. U zult in een raadsmededeling de volledige analyse
ontvangen.
Zoals aangegeven in de perspectiefnota hebben wij inmiddels een 1e stap gezet door het
apart zetten van een bedrag van € 800.000. Dat is gebaseerd op het aandeel van Jeugd in
de risicoanalyse. Op rijksniveau worden de verdeelmodellen onder de loep genomen. Dat
moet leiden tot een rechtvaardiger verdeling van de beschikbare middelen. Daarnaast kan
in 2018 en verder wellicht nog een beroep worden gedaan op de solidariteitsbijdrage
(verzekeren en verrekenen) van de regiogemeenten. Wij wachten deze ontwikkelingen af
alvorens te bepalen of er een hoger bedrag opzij gezet moet worden. Overigens verwijzen
wij u tevens naar de raadsmededeling over de meicirculaire 2018. Daarin staan de meest
recente ontwikkelingen ten aanzien van de Rijksmiddelen die via het gemeentefonds
worden verdeeld.
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VTH applicatie (blz.13)
Wat is een VTH applicatie?
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Een VTH applicatie is een systeem waarin de werkprocessen op het gebied van
Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt geautomatiseerd.
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Toekomstbestendige ICT (blz.20)
PL
Samenwerking op het gebied van ICT: met wie gaan we dan precies samenwerken
op het gebied en zou uitgangspunt bij het bepalen van de keuze niet moeten zijn
dat we aansluiten bij die partners met wie we samenwerken?

Poho
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Zoals u in de perspectiefnota op pagina 20 onderaan kunt lezen, leidt de samenwerking
met Equalit (een gemeenschappelijke regeling vanuit de gemeente Oosterhout die voor 11
gemeenten de diensten op het gebied van ICT verzorgt) tot het meest gunstige
prijskaartje. Dat is aanleiding geweest voor een intentieovereenkomst met de gemeente
Oosterhout. Inmiddels is er een vooronderzoek gestart naar de verdere uitwerking van de
samenwerking. Overigens neemt Woensdrecht en de OMWB ook deel aan Equalit.
Wij werken reeds samen op Brabantse Wal niveau op het gebied van de basisregistratie
Grootschilge Topografie, Bergen op Zoom verzorgt het inmeten (landmeters) en
verwerken van de mutaties in de BGT van Bergen op Zoom. Deze samenwerking wordt
verder uitgebreid naar de overige basisregistraties die GEO gerelateerd zijn.
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Organisatie ontwikkeling (blz.21)
RvdB
Op pagina 21 van de perspectiefnota wordt gesproken over 2 onderzoeken welke
reeds zijn ingezet, nl: 1.Formatie onderzoek en 2. Vaardigheden en talenten.
A. Wanneer zijn deze onderzoeken afgerond?
B Opvolgend, wanneer worden de resultaten van deze onderzoeken in de
organisatie geïmplementeerd?
C Op welke termijn is de verwachting dat de organisatie op sterkte is die past bij de
ambitie van de gemeente Steenbergen?

IO

A. 1. Formatieonderzoek Berenschot:
Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek in juli a.s. opgeleverd. Deze
resultaten zullen in eerste instantie aan het MT worden gepresenteerd. Afhankelijk van
deze resultaten zullen voorstellen voor aanpassing van de formatie aan het College dan
wel de Raad worden voorgelegd.
2. Vaardigheden en talenten:
Het SPP (Strategische Personeelsplanning) onderzoek wordt tevens naar verwachting in
juli opgeleverd. Ook hiervoor geldt dat deze in eerste instantie intern zullen worden
gepresenteerd, waarna afhankelijk van de resultaten voorstellen aan het College dan wel
de Raad zullen worden voorgelgd.
B. Deze onderzoeken vormen de input voor de verdere organisatieontwikkeling.
C. De organisatie is altijd in ontwikkeling. De uitkomsten van de onderzoeken zullen
worden afgestemd met de gewenste ambitie uit de beleidsagenda. Deze zullen
gezamenlijk de snelheid bepalen die passend is bij de ambitie.
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Vrije reserve (blz.27)
Voor jaar 2019 bedraagt vrije reserve € 6,5 mln.
Zijn de komende jar(en) extra inkomsten inzichtelijk welke ten gunste zijn van de
vrije reserve? B.v. verkopen gronden etc?

IO

In de perspectiefnota onderkennen we dat er de komende jaren extra inkomsten zijn te
verwachten. Dat hangt samen met de economische wind in de rug. We verwachten deze
extra inkomsten met name op het gebied van bouwen (leges, overeenkomsten) en
grondverkopen, maar deze zijn nog niet concreet gemaakt voor de komende jaren. Op
weg naar de begroting wordt dit verder geconcretiseerd.
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Meerjarenplan baggeren (blz.12)
WB
Het zal wel, maar ik kan het niet goed beoordelen of het klopt wat er in deze alinea
staat bv "25% kan ten laste worden gebracht van de rioolheffing"

Beheer

Vanuit het beheerplan Baggeren dat opgesteld moet gaan worden zal blijken welk
gedeelte (hoeveelheid vrijkomende specie) valt toe te bedelen aan achterstallig
onderhoud. Vooralsnog wordt er nu een inschatting gemaakt van 60%. Vanuit de
jurisprudentie zijn een aantal voorwaarden gesteld wanneer de kosten voor de
baggerwerkzaamheden te bekostigen zijn vanuit de rioolheffing. Gebaseerd op een
landelijk ervaringscijfer is in het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan)
opgenomen dat ca. 25% van de totale structurele kosten terug te leiden zijn naar de
zorgplicht. In het beheerplan zal hier nauwkeurig naar gekeken worden of dit in de
Steenbergse situatie daadwerkelijk het geval is. Maar vooralsnog wordt uitgegaan van het
landelijke normpercentage.
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Vestinghuys (blz.17)
Hoe verhoudt zich dat tot het idee om na te gaan of het kerkgebouw Gummarus
geschikt is om archeologen en/of heemkundekring te huisvesten?

WWB

Het Vestinghuys is een idee, een concept, om verschillende functies bij elkaar in een
gebouw te brengen, zoals ontvangst en informatie van bezoekers (VVV), gelegenheid voor
erfgoedinstellingen uit de hele gemeente zich te presenteren, onderbrengen en tonen van
bijzondere voorwerpen of ander materiaal, etc. Dit concept wordt met de leden van
Expeditie Nassau, aangevuld met andere betrokkenen uit de gemeente, verder uitgewerkt
tot een programma van eisen met begroting. Vervolgens wordt een geschikte ruimte
gezocht waar dit programma gerealiseerd kan worden. Het ligt voor de hand om daarbij al
in een vroeg stadium naar de Gummaruskerk te kijken.
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Dit is overduidelijk een schrijffout. Dank voor de opmerkzaamheid!
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Fort Henricus (blz.17)
PL
We kenden al een Ford Focus en een Ford Taunus, nu hebben we ook een Ford
Henricus!
Capaciteitsknelpunten Ruimtelijke Ordening (blz.22)
PL
De economie trekt aan, er is een concrete toename van iniatieven van derden
(woningbouw, bedrijfsvestiging etc), de verkoop van bouwgrond trekt aan.
Bij een aantrekkende markt ontstaat normaal gesproken ruimte om de verkoopprijs
van de bouwgrond te verhogen. We komen er toch wel vanaf. Kunnen we dat
overwegen? Ten behoeve van extra inkomsten.

Poho
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Jaarlijks worden de gemeentelijke grondposities in alle kernen door een taxateur
beoordeeld. Daardoor kennen we de actuele waarde van alle percelen. Die waarde wordt
gebruikt bij de verkoop van onze eigendommen.
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Wij hebben bij wijze van voorzet het gedachtengoed van People Planet en Profit
aangebracht in onze programmaopzet om daar de komende jaren verder mee aan de slag
te gaan. Er ligt nu een beleidsarme perspectiefnota die uitsluitend de meest noodzakelijke
mutaties bevat.
Zie voor de beantwoording de vraag van het CDA. Dat is de eerste regel van dit overzicht.
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Voorwoord (blz.3)
De indeling van de Perspectiefnota is gebaseerd op de People, Planet en Profitgedachte. Kan het college met een marker (gele arceerstift) in het rapport
aangeven waar de concrete uitwerkingen staan van deze slogan?
Beschermd wonen (blz.8)
Het college gaat uit van een positief resultaat van de lobby en heeft dit optimisme
zelfs al geconcretiseerd in een bedrag: de extra last is begroot op € 150.000,- per
jaar. Waar is deze aanname op gebaseerd?
Problematiek Jeugd (blz.8)
Waarom zet het college hier niet een veel groter bedrag opzij? We zijn al verrast
door een enorm tekort en de jeugdproblematiek laat zich moeilijk voorspellen.
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Zie voor de beantwoording de vraag van Gewoon Lokaal. Dat is de vijfde regel van het
overzicht.
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OMWB (blz.13)
Wat wordt bedoeld met de zinssnede 'en de volgende jaren' als het gaat om de
extra OMWB-bijdrage van 325.000,- euro vanaf 2022?
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Hiermee wordt bedoeld dat het bedrag van 325.000 euro vanaf 2022 gelijk blijft en niet
verder meer groeit.

