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Gewoon Lokaal Pagina 3 wordt gesproken over te weinig buffer in de structurele exploitatie. In verleden is 

juist door de raad aangegeven zo weinig mogelijk lucht in de begroting te willen hebben en 

extra gelden te laten terugvloeien in de algemene reserve zodoende bij extra financiële 

benodigdheden de raad hierover een voorstel kreeg.  Wat zijn in de optiek van het college 

de voor- c.q. nadelen van meer financiële ruimte in de begroting?

In de begroting is aangegeven dat de wendbaarheid verbeterd is door ruimte te scheppen in de exploitatie. Wanneer de structurele lasten hoger zijn dan de baten, betekent dit 

dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

We hebben een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten.  De exploitatieruimte is in 2019 ca. €184.000, in 2020 ca. € 188.000, in 2021 ca. € 

513.000 en in 2022 ca. € 723.000. In 2021 en 2022 is meer ruimte omdat voor die jaren het nog minder concreet en onzeke r is wat dan de ambities zijn en wat nodig is. 

Voordeel van een begroting met exploitatieruimte is dat deze meer flexibel is dan een begroting waarbij structurele baten en lasten gelijk zijn. Hierdoor kan het bestuur sneller 

en eenvoudiger inspelen op beleidsinitiatieven, maatschappelijke behoeften of bestuurlijke wensen, en ruimte geven aan voortschrijdend inzicht op bijvoorbeeld lopende 

projecten.

Nadeel van een begroting met exploitatieruimte is dat de algemene reserve kleiner is, doordat de exploitatieruimte niet wordt overgeheveld naar de algemene reserve en 

daardoor minder geld in de algemene reserve beschikbaar is voor incidentele uitgaven. 

Het voordeel weegt in onze begroting op tegen het nadeel. Dit omdat de positie van de algemene reserve gunstig is, waardoor er voldoende ruimte is structurele 

exploitatieruimte met behoud van een gezonde bedrijfsvoering.  

Gewoon Lokaal Pagina 11, bijlagen begroting. Aangegeven wordt dat kwa lastendruk de gemeente 

Steenbergen voor de huurders plaats 336 wordt ingenomen op de Coelo ranglijst en voor 

de eigenaren plaats 222 wordt ingenomen. Wat is de oorzaak dat m.n. voor huurders de 

lastendruk in Steenbergen zo hoog is tov de overige gemeenten in Nederland. En wat is 

de reden dat lastendruk voor huurders & eigenaren zo verschillen?

De gemeente Steenbergen kiest voor kostendekkendheid. Dit is de oorzaak dat m.n. voor huurders de lastendruk in de gemeente Steenbergen hoger is. Andere gemeenten 

proberen de kostendekkendheid van riool- en afvalstoffenheffing laag te houden en een groot gedeelte van de woonlasten via de onroerende zaak belasting binnen te halen.De 

reden dat de lastendruk voor huurders en eigenaren zo verschilt, ligt aan de lagere ozb in de gemeente Steenbergen (als gevolg van een lager waardeniveau onroerend goed.    

Gewoon Lokaal Is het juist dat de systematiek van kostendekkendheid  (maatstaf heffing en tariefstelsel, 

pagina 13 bijlagen begroting) geheel anders is dan voorgaande jaren? Klopt het dat tov 

vorige begrotingsjaren BTW kwijtschelding & overhead dit jaar wel in de 

kostendekkendheid wordt meegenomen en voorgaande jaren juist niet of minder zwaar? 

Kortom zijn er extra lastencomponenten in opgenomen?

De tariefstelling afvalstoffenheffing 2019 wordt gebaseerd op één- of meerpersoonshuishouden. Dat is anders dan in 2018 waarbij de tariefstelling was gebasseerd op basis 

van containerpakketten. In 2019 is evenals voorgaande jaren de BTW, kwijtschelding en overhead voor 100% meegenomen. Er zijn in 2019 geen extra lastencomponenten in 

de berekening van het tarief opgenomen. 

Gewoon Lokaal Kan het juist zijn dat andere gemeenten in Nederland wellicht bepaalde kosten niet 

opnemen in hun kostendekkendheid waardoor de lastendruk voor de burger lager uitvalt? 

Hoe vangen deze gemeente dit dan in hun begroting op?

De gemeente Steenbergen belast 100% van de kosten door aan de burger. Het is mogelijk dat sommige gemeenten proberen aan inkomensbeleid te doen door de 

kostendekkendheid van riool- en afvalstoffenheffing laag te houden en een groot deel van de woonlasten via de ozb binnen te halen. Wij hebben geen inzicht hoe andere 

gemeenten dit opvangen binnen hun begroting, maar kunnen hier een onderzoek naar laten instellen als de wens er is.

Gewoon Lokaal Blz 15: uitstroom bijstand. Wat zijn afgelopen jaar de cijfers van uitstroom uit de bijstand? 

En hoe verhoudt zich dat tot enkele jaren ervoor? (bv 5 jaar). Hoeveel jeugdwerkelozen 

telt de gemeente in de afgelopen 5 jaren?

Totaal aantal bijstandsuitkeringen:

• 2014 293

• 2015 352

• 2016 354

• 2017 362

• 2018 328

Waarvan < 21 jaar:                    

• 2014 3

• 2015 2

• 2016 5

• 2017 6

• 2018 5

Waarvan 18 – 27 jaar:

• 2014 19

• 2015 26

• 2016 33 

• 2017 28

• 2018 27

Gewoon Lokaal Blz 15: Voor extra toezicht in de wijk (Stichting Samen Werken) is een bedrag van € 

40.000 opgenomen. Waar bestaat dat toezicht uit?

1. De 40.000 euro waar vragen over gesteld worden zijn onderverdeeld in een aantal subrubrieken, te weten:

- Aanschaf van 50 winterjassen voor de buurtpreventieteams;

- 150 uur boa-capaciteit voor ondermijningsvraagstukken in het kader van openbare orde en veiligheid;

- 5000 euro voor het organiseren van een veiligheidsevenement in 2019;

- 15000 euro voor toezicht in alle kernen. Hetgeen betekent dat de toezichthouder van Stichting Samenwerken vanaf januari 2019 iedere week een aantal kernen in  onze 

gemeente gaat aandoen en hier toezicht gaat houden. Denk aan veiligheid rondom scholen, meldingen van overlast jeugd, extra ogen en oren in de wijk voor een schoon, veilig 

en heel leefmilieu. 

Gewoon Lokaal Blz 16: Voor 2019 is geld uitgetrokken voor het behoud van de Gummaruskerk. Is dit 

eenmalig? Waar is dit bedrag op gebaseerd en hoe wordt dit besteed?

In het coalitieakkoord staat aangegeven dat wij ons hard willen maken voor het behoud van het gebouw. Hiervoor is voor in 2019 een eenmalig bedrag gereserveerd. Dit 

bedrag wordt besteed als onderzoeksbudget voor het vinden van een oplossing voor het duurzaam behoud van het gebouw. Op zeer korte termijn volgt meer informatie 

middels een raadsmededeling incl. bestuursopdracht. 

Gewoon Lokaal Blz 16: het college wil de watersport stimuleren door de aanleg van ligplaatsen. Welke 

locaties heeft het college hierbij in gedachte?

Dit wordt nog onderzocht en verkend.

Gewoon Lokaal Wanneer kunnen wij een plan verwachten voor 750 jaar Steenbergen en 75 jaar 

bevrijding?

Momenteel vindt een verkenning plaats hoe andere gemeente hun jubilea vieren en organiseren. Op basis van deze verkenning bespreken we eind 2018 de eerste 

uitgangspunten van de aanpak en het programma. We verwachten u daarover begin 2019 over te kunnen informeren.Voorts is een werkgroep van verenigingen en betrokken 

personen actief met het opstellen van een programma voor 75 jaar bevrijding in 2019,ondersteund door de gemeente. Wij verwachten u daar eind 2018 over te kunnen 

informeren.
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Gewoon Lokaal Voor wat betreft het baggeren moet er een grote investering worden gedaan door 

achterstallig onderhoud. Hoe is dit ontstaan en hoe kan dit in de toekomst worden 

voorkomen?

Het waterschap heeft de afgelopen jaren niet gewerkt volgens een cyclus waardoor er geen duidelijkheid is geweest wanneer er aan welke watergang groot onderhoud zou 

worden gepleegd. De gemeente acteerde hierop wanneer het waterschap overging tot groot onderhoud in het kader van de wettelijke ontvangstplicht. Het waterschap heeft 

hierin verandering gebracht door het groot onderhoud voor het gehele beheersgebied van het waterschap inzichtelijk te maken en te gaan werken aan een cyclus. 

Daarnaast heeft de gemeente een aantal eigen watergangen in beheer en onderhoud. Het groot onderhoud hiervan heeft de afgelopen jaren geen prioriteit gehad en er is 

geacteerd op basis van knelpunten. Door nu te gaan werken met een cyclus waarbij in de eerste cyclusperiode alle watergangen op orde worden gebracht zal dit in de 

toekomst niet meer voor kunnen komen. De werkzaamheden gaan meegenomen worden in de jaarplanningen, waardoor op tijd duidelijk is wat er gedaan dient te worden en 

wat daarvoor benodigd is. 

Gewoon Lokaal Blz 27: het college wil gemeenschapshuizen die nog niet optimaal functioneren 

ondersteunen. Welke gemeenschapshuizen zijn dat en hoe ziet die ondersteuning er uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd om in beeld te brengen hoe de gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente Steenbergen functioneren. Uiteraard worden de 

gemeenschapshuizen in iedere kern op een eigen wijze geëxploiteered, Het doel is o.a. dat de beheerstichtingen tot een sluitende begroting komen. Uit het onderzoek ontstaat 

hierover, maar ook over andere exploitatieaspecten meer inzicht. Een vervolgstap zal zijn om in overleg met de beheerstichtingen, waar nodig, te komen tot een verdere 

optimalisering van he beheer en de exploitatie van deze voorzieningen. Ook wordt helder welke bijdrage de gemeente in dit kader kan leveren om de gemeenschapshuizen te 

ondersteunen. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en samen werken aan toekomstbestendige voorzieningen voor de gemeenschap.

Gewoon Lokaal Riolering: wanneer staat de riolering van De Heen op de planning? Er zijn in de zomer van 2018 verbeteringen gerealiseerd m.b.t. de riolering bij De Heen. Deze maatregelen zorgen er al voor dat de riolering beter functioneert. Er worden nog 

hydraulische berekeningen gemaakt om te kijken of er nog meer verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Eventuele maatregelen worden meegenomen in het nieuwe 

Verbeterd Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) (2020-2024). Bij urgentie worden werkzaamheden naar voren getrokken.

Gewoon Lokaal Bevorderen bio-diversiteit, vergroenen en verbloemen van de entrees:  

Leefbaarheidsgroep De Heen heeft in het voorjaar een plan ingediend voor hanging 

baskets. Hier is tot op heden geen gevolg aan gegeven door de gemeente, zo hoorden wij 

tijdens de kernbezoeken. Wat is de stand van zaken van deze aanvraag?  

Vanuit meerdere kernen is het verzoek voor hanging baskets ontvangen. Op het moment dat de aanvraag is ontvangen was het te laat om hierop te acteren qua seizoen. 

Bekeken moet worden op welke wijze dit gefaciliteerd kan worden in de diverse kernen waarbij het onderhoud een van de grote uitdagingen is. 

Gewoon Lokaal Hoe staat het met de adoptie van de (kern)rotondes door bedrijven die in ruil voor 

bescheiden reclame zorgdragen voor een net uiterlijk van de rotondes? Welke worden al 

op deze manier onderhouden?

Tot op heden zijn alleen de drie rotondes in de kern Steenbergen overgedragen. Dit zijn de rotonde Watertorenweg/Nassaulaan, rotonde Molenweg en de rotonde 

Reinierpolder. De drie rotondes zijn inmiddels opnieuw ingericht, echter laat het beheer sterk te wensen over. Hierop wordt actie ondernomen door in overleg te treden met het 

bedrijf die het beheer heeft overgenomen. 

Gewoon Lokaal Bij de oriëntatie op en implementatie van de Omgevingswet kan samenwerking opgepakt 

worden met de Brabantse Wal- gemeenten of de regio.

De eerste stap van de invoering van de omgevingswet is het bepalen van de ambitie en op welke wijze de gemeente zijn rol wilt invullen. Hiermee zal gestart worden. Na 

vaststelling zal samenwerking binnen de Brabantse Wal op het gebied van de omgevingswet worden meegenomen.

Gewoon Lokaal Op welke plaatsen in buurtpreventie inmiddels actief? Is het college tevreden met de 

spreiding/ dekking? Is het geld voor de bestaande teams of ook  voor nieuwe teams?

In iedere kern, met uitzondering van De Heen, zijn er 1 of meerdere buurtpreventieteams actief.  Steenbergen-zuid is hier de grootste groep met meer dan 250 deelnemers in 

de appgroep en met ongeveer 60 actieve lopers. In Steenbergen-Noord zijn we bezig om een actieve loopgroep op te starten. De appbuurtpreventiegroep, met meer dan 200 

leden, is inmiddels actief. 

Verder is er jaarlijks geld opgenomen om de buurtpreventieteams te faciliteren in bijvoorbeeld zaklampjes, kleding, enzovoorts. De aanschaf van winterjassen is niet in deze 

begroting opgenomen. Voor 2019 is er een extra budget opgenomen voor de aanschaf van winterjassen voor de buurtpreventielopers. 

Gewoon Lokaal Is er een lijst van de te vervangen kunstwerken? Ja we werken met een beheerplan.

Gewoon Lokaal Het plan voor het aantrekken van nieuwe bedrijven stamt uit 2016. Nu staat dit onderwerp 

voor Q4 op de planning. Waarom niet eerder? Is het plan uit 2016 nog actueel?

De uitwerking van de opgave Economische Kracht wordt in Q4 opgeleverd. Dat betekent dat in Q1/Q2 een start gemaakt zal worden met dit proces. Het acquisitieplan zal 

tegelijk met de uitwerking van de opgave worden uitgewerkt. 

Gewoon Lokaal Hoe verhoudt zich de disbalans tussen ambitie en kwaliteit van de organisatie tot de te 

ontwikkelen Toekomstvisie (blz 53?). Wordt deze kerngericht opgepakt? Met andere 

woorden: mogen wij hier een visie met een daarbij behorend actieplan verwachten voor 

iedere kern?

De Toekomstvisie is een richtinggevend document met een tijdsperspectief van ruim 20 jaar (2040). De Toekomstvisie is van en voor onze inwoners en ondernemers. Zij 

worden nauw betrokken bij de vormgeving ervan. Daarbij geven we expliciet aandacht aan de verscheidenheid van de kernen binnen de gemeente. In welke vorm dit in de visie 

tot uiting komt, wordt niet vooraf bepaald; dit is afhankelijk van de inbreng tijdens de totstandkoming van de toekomstvisie.. Een uitvoeringsprogramma stellen we op na 

vaststelling van de Toekomstvisie. Indien er uit dit traject behoefte blijkt aan kerngerichte actieplannen, zullen we daar in overleg met uw raad gevolg aan geven.

Gewoon Lokaal Wanneer komt de evaluatie van het communicatiebeleid? De evaluatie zal door een extern bureau uitgevoerd worden. Het streven is om begin 2019 de resultaten van de evaluatie te presenteren. 

Gewoon Lokaal Wat is B- en C-hout en wat wordt er mee bedoeld dat de houtmarkt is verzadigd? B- hout is in onze gemeente een combinatie van A- en B- hout samen. A-hout is onbehandeld en schoon hout,  A-hout wordt veel gebruikt als verpakkingsmateriaal, 

bijvoorbeeld voor pallets, kisten en kratten. B-hout is verlijmd, geverfd en of gelakt hout, zoals triplex, multiplex en spaanplaat.

C-hout wordt ook wel geïmpregneerd of verduurzaamd hout genoemd. Verduurzaamd hout klinkt milieuvriendelijk, maar geïmpregneerd hout is hout dat behandeld is met 

stoffen waardoor de levensduur wordt verlengd.

Een verzadigde markt betekent meer aanbod van hout dan dat er verwerkingscapaciteit is. Dit betekent dus hogere verwerkingstarieven.

Gewoon Lokaal Openbaar groen buiten de kom: wat is het onderhoudsplan voor de Paddenpoel op 

Notendaal? Wie er hier verantwoordelijk voor? Wordt de Paddenpoel ook meegenomen 

met het baggeren?

Naast het tweejaarlijks maaien van het landschapselement Notendaal is er verder geen beheerplan. De gemeente heeft dit landschapselement in eigendom en 

beheer&onderhoud. De paddenpoel valt niet onder het beheerplan baggeren. 

Gewoon Lokaal Er wordt veel ingehuurd op strategische functies, zoals participatie, kerngericht werken, 

projectmanagement. Hoe zorgt het college er voor de dat de kennis/ vaardigheden worden 

overgedragen aan de organisatie als deze mensen vertrekken?

De kennis en vaardigheden worden zoveel als mogelijk overgedragen aan de organisatie door medewerkers nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van een traject of project 

waarbinnen de inhuurkracht een rol heeft. De genoemde disciplines 'participatie', 'kerngericht werken' en 'projectmanagement' zijn voor de organisatie belangrijik om de 

bestuurlijke ambities te kunnen realiseren. Op de langere termijn is het de bedoeling dat kennis en vaardigheden m.b.t. deze disciplines meer onderdeel zijn van de eigen 

oprganisatie. 

Er wordt ook ingehuurd op specialismen, die we op de schaal van de organisatie van Steenbergen niet in een structurele formatie kunnen opnemen. Hierom zal er altijd 

behoefte blijven aan een zogenoemde  'flexibele schil van inhuurkrachten met specifieke expertise of vaardigheden. 

Gewoon Lokaal Wat zijn de totale kosten aan inhuur? De totale kosten aan inhuur staan gespecificeerd vermeld in de Bijlagen Begroting 2019, pagina 50--52 (paragraaf Bedrijfsvoering). De totale kosten voor 2019 zijn geraamd op  

€1.604.202. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p.10; Wat is een VTH applicatie? Een VTH-applicatie (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) is een geautomatiseerd systeem om vergunningen, toezichts- en handhavingszaken te behandelen. Alle 

processtappen die doorlopen moeten worden om deze zaken te behandelen vinden geautomatiseerd plaats, waardoor zaken veel efficiënter kunnen worden opgepakt. 

Daarnaast kan managementinformatie gemakkelijk uit het systeem gehaald worden, wat veel werk scheelt.
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Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p.14; Verlaging advies en overige kosten 400.000 structureel 

versus Organisatieontwikkeling 180.000. hoe verhouden deze bedragen zich? Met andere 

woorden: wordt de capaciteit die voorheen met vier ton ingehuurd werd, nu structureel 

ingevuld binnen de organisatie?

De vier ton betreft 'advies- en overige kosten'. Dit zijn kosten die ook voor andere maatregelen dan voor incidentele  inhuur ingezet kunnen worden. (zie ook beantwoording 

18323-04) 

Om op termijn minder kosten te maken voor inhuur en extern advies, wordt er nu geïnvesteerd in de organisatie. De investering is gericht op het opheffen van de disbalans 

tussen kwaliteit en kwantiteit enerzijds en ambitie anderzijds.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 15 (11); Er is een hogere instroom van cliënten vanuit 

beschut werk. Mensen die al beschut werkten konden dit toch blijven doen?

Als gevolg van een ruimer beschikbaar gesteld BUIG budget door het Rijk is punt 11 achterhaald.  De stelling in punt 11 is overigens niet geheel juist.  De instroom vanuit 

beschut wordt niet hoger maar de afstand van bijstandsgerechtigden tot de arbeidsmarkt wordt groter waardoor het beroep op begeleiding en instrumenten zal toenemen. 

Verder is beschut werk een dienstbetrekking bij de WVS, bedoeld voor mensen die arbeidsvermogen hebben maar door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische 

beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet zondermeer van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij 

deze mensen in dienst neemt.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 20; Waardoor wordt de dip in de reclamebelasting in de 

begroting van 2018 verklaard.

 Voor de berekening van de begrotingcijfers 2018 is uitgaan van de cijfers jaarrekening 2016. De afgelopen twee jaar (2017/2018) is er een stijging van vestigingen te zien 

waardoor in 2019 meer reclamebelasting opgelegd zal worden.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 27; Accountmanager 0,5 Fte. Is dit de vertolking van de 

kwartiermaker?

Nee, het accountmanagement betreft een nieuwe rol binnen de organisatie, bedoeld om de directe relatie tussen gemeentelijke organisatie en de diverse kernen en 

gemeenschappen binnen de gemeente te versterken. Dit leggen we niet in handen van één functionaris, maar verschillende ambtenaren krijgen deze rol, naast hun bestaande 

werk. Per saldo betekent het wel uitbreiding van de formatie. Het ligt sterk in het verlengde van wat de kwartiermaker doet, als ondersteuner en aanjager van deze andere 

manier van werken.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 28; Wat wordt bedoeld met een duurzame oplossing voor 

het jeugdhonk? 

We gaan het huidige jeugdhonk opknappen met de maatregelen die uit een Risico Inventaristie en evaluatie (RIE) naar voren zijn gekomen. U moet hierbij onder andere 

denken aan maatregelen met betrekking ter bestrijding van vocht, een goed dak, deugdelijke verlichting etc. Het huidige jeugdhonk wordt echter door een kleine groep jongeren 

gebruikt.  Met een duurzame oplossing bedoelen we dat we dat we onderzoeken of er behoefte bij andere doelgroepen binnen de jeugd is aan een voorziening het past in het 

brede kader van de ontwikkeling van het welzijnswerk. Vanzelfsprekend gaan we daarvoor in gesprek met jongeren.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 29; Voldoet de Nota Speelruimtebeleid uit 2010 nog? De in Nota Speelruimtebeleid genoemde cijfers en uitgangspunten zijn deels verouderd. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 29; En de Visie Jongerenwerk, eveneens uit 2010? De visie op jongerenwerk zal in de ontwikkeling van het welzijnswerk meegenomen worden. Het jongerenwerk wordt onderdeel van de welzijnsteams die miv 2019 in de 

verschillende kernen werkzaam zijn. Zodoende wordt de visie op jonmgerenwerk geïntegreerd met de uitwerking van de welzinsteams.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 29; Wanneer wordt het nieuwe beleidsplan Zorg voor Jeugd 

West-Brabant 2015-2017 verwacht?

Per abuis is hier 2015-2017 blijven staan. Het beleidsplan  2018-2021 is begin 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Gewoon Lokaal Waar zijn de kosten (afschrijving/vervanging) van de jongerenbus te vinden? De kosten van de afschrijvingen zijn € 3.061,- en is opgenomen op de kostenplaats Jeugd- en jongerenwerk die onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie valt 

(programma Mens en Samenleving). 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 37; Het is niet duidelijk wat de ambitie is bij

Bolletje 3: We staan (…) doelgroepen. Is eerder een constatering.

Bolletje 5: Arbeidsmigranten idem.

De ambitie is: bij bolletje 3: de uitdaging aan te gaan om te zorgen voor voldoende energieneutrale woningen voor alle doelgroepen. Deze ambitie wordt opgepakt binnen de 

opgave Energietransitie (pag. 37). Bij bolletje 5: een passende benadering van huisvesting, integratie, onderwijs en het voorkomen van uitbuiting van/voor deze inwoners. Deze 

ambitie wordt opgepakt binnen de opgave Arbeidsmigranten (pag. 38) en heeft inmiddels uitwerking gekregen met de bestuursopdracht Arbeidsmigranten.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 39; Waarom is de ontwikkeling van Ravelijn/Stadspark 

opgenomen als onderdeel van Bevorderen Biodiversiteit?

Biodiversiteit is een van de thema’s, die wordt meegenomen bij de ontwikkeling van ’t Ravelijn/Stadspark. De locatie leent zich daar goed voor. De diverse elementen  zoals 

hoogteverschillen, water en ruimte die een diversiteit kunnen geven, zijn reeds aanwezig. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 42; Gaan projecten als de opwaardering van de 

Westdam/Lindenburghlaan in Steenbergen en de reconstructie Steenbergseweg in 

Dinteloord door ongeacht de uitkomsten van het GVVP?

Het is de bedoeling dat beide projecten pas in de 2e helft van 2019 in de voorbereiding worden genomen. De voorbereiding van met name de Steenbergseweg vraagt om een 

interactief proces met bewoners wat parallel aan het GVVP kan lopen. De resultaten van dit proces vormen dan input voor het GVVP. Wat de Westdam/Lindenburglaan betreft 

zal in eerste instantie gekeken worden op welke wijze de kruising verbeterd kan worden. Ook deze info wordt gebruikt als input voor het GVVP.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 42/43/44; Er is geen bedrag opgenomen voor de 

reconstructie van de atletiekbaan van Diomedon. Mag hieruit geconcludeerd worden dat 

dit volgend jaar sowieso niet meer aan de orde is. En zo ja, zitten hier nog consequenties 

voor de vereniging aan?

De wijze waarop de renovatie van de kunststof atletiekbaan op Sportpark Seringenlaan plaats kan vinden is in onderzoek. De conclusie die u aangeeft kan niet worden 

getrokken. Om na te gaan welke scenario's haalbaar zijn wordt overleg gevoerd met de KNAU en de Vereniging Sport en gemeenten.  Op basis daarvan kan een advies 

uitgebracht worden aan het college en raad. De atletiekvereniging is hierbij nauw betrokken.  De vereniging kan de huidige baan gebruiken. 

Gewoon Lokaal Waarom vinden we beleid participatiewetgeving hier en niet bij sociaal domein? Er is voor gekozen om een programma-indeling te maken waarbij participatie gekoppeld is aan economie.De participatiewetgeving maakt onderdeel uit van de (In de in de 

bijlagen opgenomen) subbegroting van het Sociaal domein.

CDA Programmabegroting 2019 p. 29; De kosten van de wijkteams stijgen in 2019 met 280.000 

euro, in 2020 is het 250.000 euro minder, in 2021 ruim 500.000 euro minder en in 2022 is 

het 140.000 euro minder. Kunt u aangeven hoe dat komt of deze post op een andere 

manier in de begroting verantwoord.

Op pagina 14. is het financieel kader voor het Sociaal Domein opgenomen. Het uitgavenniveau wordt naar beneden bijgesteld, te realiseren door een maatregelenpakket dat 

vanuit de opgave Transformatie Sociaal Domein wordt ontwikkeld. Dit leidt tot een nieuwe totaalbegroting voor het Sociaal Domein. Welke budgetten aangepast gaan worden, 

weten we nog niet. De post Wijkteams is gebruikt om dit financieel kader in de begroting te verwerken. De bijstelling van dit budget heeft dan ook geen directe gevolgen voor de 

organisatie en uitvoering van wijkteams. 

CDA Programmabegroting 2019 p. 30; Hoe is de verantwoording van de algemene uitkering en 

overige uitkeringen gemeentefonds inzake. De dekking gaat van 7.638.733 euro naar - 

6.477 euro. 

Met ingang van 2019 wordt de Integratie Uitkering Sociaal domein toegevoegd aan de algemene uitkering en is niet meer afzonderlijk zichtbaar. Op het programma Bestuur en 

veiligheid zie je dat op blz 57 van de begroting terug in de veel hogere Algemene uitkering.

CDA Programmabegroting 2019 p.16.; Graag willen wij een onderbouwing van het bedrag van 

60.000 euro inzake behoud Gummaruskerk.

In het coalitieakkoord staat aangegeven dat wij ons hard willen maken voor het behoud van het gebouw. Hiervoor is voor in 2019 een eenmalig bedrag gereserveerd. Dit 

bedrag wordt besteed als onderzoeksbudget voor het vinden van een oplossing voor het duurzaam behoud van het gebouw. Op zeer korte termijn volgt meer informatie 

middels een raadsmededeling incl. bestuursopdracht. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 38. Zijn er inmiddels 

suggesties voor het antwoord op het specifieke vraagstuk, hoe u glastuinders gaat 

stimuleren om aardgasloos te gaan produceren? (vgl de acties genoemd op p. 39 

bovenaan)

Jazeker, de glastuinders zijn hier al enige tijd op aan het voorsorteren. Voor Nieuw-Prinsenland wordt ingezet op gebruik van restwarmte via Energyweb XL 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/energieneutrale-industrie/energywebxl. Glastuinbouwgebied Westland bereidt de installatie van een 

biomassacentrale voor en een warmtenetwerk tussen de glastuinbouwbedrijven.  Binnen afzienbare termijn wordt er in beide glastuinbouwgebieden een CO2-netwerk 

aangelegd (gascentrales leveren nml ook CO2 voor in de kas). De mogelijkheden van geothermie worden onderzocht. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 39. M.b.t. het voornemen 

om de bermen te ‘verbloemen’. Gaat u daartoe het aldus afgesproken berm- en 

maaibeheer aanpassen om de gewenste verschraling te realiseren? (weghalen maaisel).

Het maaibestek voor onze bermen in het buitengebied is een samenwerkingsverband ( bestek) met waterschap Brabantse delta en meerdere gemeenten. Besloten is om het 

maaibestek voor 1 jaar te verlengen om zo 2019 te benutten om te bekijken op welke wijze het ecologische maaibeheer kan worden ingevoerd en wat hiervan de kosten zijn. 

Ecologische maaibeheer is niet op alle locaties doelmatig, maar moet worden ingezet op locaties waar resultaten behaald kunnen worden. 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/energieneutrale-industrie/energywebxl
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/energieneutrale-industrie/energywebxl
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/energieneutrale-industrie/energywebxl
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/energieneutrale-industrie/energywebxl
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Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p.43/43: Is de aanschaf van 

nieuwe klepelmaaiers dan wel opportuun?

Toelichting Wikipedia: “Een klepelmaaier is een werktuig dat wordt gebruikt bij het maaien 
van onder andere wegbermen. De klepelmaaier kan zonder problemen hoog gewas 
maaien en heeft geen last van verontreinigingen zoals dikke takken of blik in het gewas. 
De klepelmaaier vraagt een groot vermogen.
Een klepelmaaier hakt de begroeiing fijn met behulp van roterende klepels of draaiende 

stalen cilinders. De plantenresten blijven liggen, wat leidt tot voedselverrijking van de 

bodem en een laag van halfverteerde plantenresten die voorkomt dat zaden kunnen 

ontkiemen. Hierdoor ontstaat een eenzijdige begroeiing van gras, paardenbloemen en 

boterbloemen.”

De klepelmaaier gaat ingezet worden voor het onderhoud van de waterkanten in de kernen. Dit vindt nu handmatig plaats, hetgeen veel tijd in beslag neemt.

Gewoon Lokaal Programmabegroting p. 39 Betrekt u bij het opstellen van het GVVP ook expliciet de 

doelstelling om Steenbergen in 2040 energieneutraal te laten zijn? Dat laatste gaat 

namelijk gepaard met talrijke technische verbeteringen zoals elektrificatie en innovatie 

door toepassing van bv allerlei nieuwe passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen.

De opdracht voor de opstelling van het GVVP wordt in het eerste kwartaal van 2019 ter instemming aan de raad aangeboden. In die opdracht wordt aangegeven welke 

onderwerpen onderdeel van het GVVP zouden moeten uitmaken. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 40 In het overzicht van kaders op p. 40 ontbreekt het 

Natuurbeleidsplan (2017). Wat is daarvan de reden?

Deze is abusievelijk weggelaten uit deze lijst. 

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 60 Hier wordt gesproken over de FMI. Kunt u deze index 

technisch toelichten (hoe is deze opgebouwd, wat is de bron)? Houdt deze indicator 

rekening met de huisvesting van arbeidsmigranten anders dan door middel van reguliere 

woningen, en anders dan door middel van het  toegestane aantal werknemers per 

reguliere woning (overbewoning) ?

De genoemde beleidsindicatoren zijn overgenomen uit 'waar staat je gemeente' . Naar de toekomst toe worden deze indicatoren samen met raad herzien. De 

functiemengingsindes (FMI) komt uit het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar 

betaald werk wordt verricht. Voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl levert het LISA een beperkte set van gegevens op gemeenteniveau aan.

Gewoon Lokaal Programmabegroting 2019 p. 60 Waarom is de GDI niet opgenomen in het overzicht van 

beleidsindicatoren, m.n. de (elf a twaalf) indicatoren m.b.t. jet aspect Planet ?

De genoemde beleidsindicatoren zijn overgenomen uit 'waar staat je gemeente' . Hiervan maken de indicatoren uit de Gemeentelijke Duurzaamheids Index geen onderdeel uit. 

Deze zijn inderdaad niet opgenomen in de begroting 2019. In de begroting 2020 kunnen deze weer worden opgenomen.

Gewoon Lokaal Bijlage begroting 2019 p. 23 Zijn er in Steenbergen m.b.t. de leges nog andere 

uitzonderingen vanwege het repeterend karakter en minder technische regels vanuit het 

bouwbesluit dan die genoemd op deze pagina ?

Nee, alleen voor kassenbouw is een uitzondering gemaakt. 

Gewoon Lokaal Bijlage begroting 2019 p. 42 wat wordt bedoeld met het ‘werken aan de entrees 

Franseweg en Wipstraat’ ?

Na de reconstructie van het civiele gedeelte van de N259 wordt het groen rondom deze weg en de entrees van de kern Steenbergen ( entree Franseweg)  en Welberg  ( entree 

Wipstraat) aangepakt. Hier zijn nu plannen voor gemaakt en deze worden binnenkort door middel van een informatie/ inloopavond aan de omwonenden en andere 

belangstellenden gepresenteerd. De plannen houden onder andere in een nieuwe groene aankleding van de rotondes en het direct omliggende gebied en een opwaardering 

van het bestaande groen langs de N259. Ook de Wipstraat wordt als toegangsweg van de kernen Welberg en  Steenbergen in deze opknapbeurt meegenomen.

Gewoon Lokaal Bijlage begroting 2019 p. 42 Waarom worden de bomen Zoekweg/Stierenweg vervangen ? Hier is nog geen uitsluitsel over. De tuinders hebben aangegeven overlast te ondervinden van de bomen door onder andere bladval en takbreuk

PvdA Algemeen: de PvdA kan aan de hand van de summiere uitleg onder de noemer van ‘Wat 

gaan we doen?’ niet zien waar het door de raad te bestemmen geld (ongeveer) naar toe 

zou gaan. Graag ontvangt de PvdA uitgebreidere uitleg omtrent de individuele posten op 

de begroting, zodat zij in kan zien met welke financiële bestemmingen zij instemt.

 Het grootste deel van de uitgaven betreft zaken die of voortkomen uit een overheidstaak of voortvloeiend uit door voorgaande gemeenteraden ingezet beleid.  De zaken die 

onder de noemer "Wat gaan we doen" zijn opgenomen betreft zaken die op de beleidsagenda zijn opgenomen en waarvoor, indien dit nodig is, al in voorgaande P&C 

documenten of per begrotingswijziging middelen voor beschikbaar zijn gesteld.  Voor de zaken die voortkomen uit het coalitieakkoord zijn de kosten verwerkt in de ramingen en 

is hiervan een overzicht opgenomen op blz 15/16 van deze begroting. Een uitgebreidere uitleg over individuele posten zal meer details betekenen in de begroting. De vraag op 

welk detailniveau de raad informatie wenst, al dan niet bij een selectie van posten, maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de P&C documenten, die samen met de 

werkgroep van de raad wordt opgepakt.. 

PvdA Programmabegroting 2019 Mens & Samenleving p.28: op welke wijzen gaat het college 

zich inspannen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

Er lopen verschillende initiatieven zowel vanuit het voortgezet onderwijs, als het speciaal onderwijs om ervoor te zorgen dat jongeren een goede aansluiting vinden met de 

arbeidsmarkt. Ook vindt er afstemming plaats tussen de drie O's: Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Alle partijen spannen zich in om in zowel de kansrijke sectoren in de 

regio als de bij de sectoren waar er knelpunten ervaren worden (onderwijs, zorg en techniek) de partijen bijeen te brengen om de aansluiting zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. 

PvdA Programmabegroting 2019 Mens & Samenleving p. 28: wat bedoelt men met de 

decentralisatie van onderwijshuisvesting?

Hiermee wordt bedoeld dat er een Integraal Huisvestingsplan komt dat in samenwerking met de schoolbesturen tot stand komt. Dit plan geeft zicht op welke nieuwbouw en 

vernieuwbouw te verwachten is (verantwoordelijkheid van de gemeente) en welke kosten daarmee gemoeid zijn.  Dit plan wordt te zijner tijd aan uw raad voorgelegd. De 

doorcentralisatie houdt in dat de middelen die met deze taken gemoeid zijn aan de samenwerkende schoolbesturen doorgedecentraliseerd worden en dat men als collectief 

keuzes maakt wat, wanneer en hoe er gerealiseerd wordt. 

PvdA Programmabegroting 2019 Kunst, Cultuur en Erfgoed p. 34:  waar zijn de € 60.000 voor 

behoud van de Gummaruskerk voor bedoeld? Is er een verzoek gekomen van de eigenaar 

van de Gummaruskerk?

In de vorige raadsperiode is er door de eigenaar, werkgroep Behoud Gummaruskerk en de fractievoorzitters gesproken over de zorgelijke financiële situatie rondom het behoud 

van het gebouw. In het coalitieakkoord staat aangegeven dat wij ons hard willen maken voor het behoud van het gebouw. Hiervoor is voor in 2019 een eenmalig bedrag 

gereserveerd. Dit bedrag wordt besteed als onderzoeksbudget voor het vinden van een oplossing voor het duurzaam behoud van het gebouw. Op zeer korte termijn volgt meer 

informatie middels een raadsmededeling incl. bestuursopdracht.  De uitvoering van de bestuursopdracht wordt samen met de eigenaar, de werkgroep Behoud Gummaruskerk 

e.a. partijen gerealiseerd.

PvdA Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 39: wanneer wordt het 

beleid Woonwagencentra aan de raad voorgelegd?

Uitgangspunt is dat het aangescherpte beleid in januari2019 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden

PvdA Bijlage begroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p 51: de kosten van het 

aanvragen van bouwvergunningen t.b.v. bouwactiviteiten AFC lijken aan de hoge kant. 

Graag ontvangt de PvdA een onderbouwing.

Voor de beoordeling van de legesaanvragen wordt gebruik gewerkt met een vaste schil (bestaande personele capaciteit) en een flexibele schil (inhuur indien de vaste schil niet 

voldoende is). De kosten van beide worden meegenomen in de berekening van de leges bouwvergunningen (100% kostendekkendheid). Door hiermede van te voren rekening 

te houden staat tegenover een beroep op de flexibele schil altijd de ontvangsten uit de leges bouwvergunningen. Er is gekozen om deze kosten te koppelen aan het AFC.

PvdA Bijlage begroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 60: de PvdA is nieuwsgierig: Is 

de verhuizing van het taxibedrijf uit het dossier-Olmentuin reeds rond? Welke locatie is er 

in beeld?

Nee, de verhuizing is niet rond en een nieuwe locatie is niet in beeld. Het bestemmingsplan "De Olmentuin" is namelijk niet onherroepelijk.

PvdA Programmabegroting 2019 Economie, Toerisme en Recreatie p.48: het college wil 

bedrijven aantrekken met een duurzaam karakter. Welke criteria worden bij de beoordeling 

van het duurzame karakter gehanteerd?

 Bij het opstellen van een acquisitieplan zullen we, samen met de stakeholders, invulling geven aan het concept van duurzame bedrijven. In deze fase zijn er nog geen criteria 

opgesteld. 
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PvdA Programmabegroting 2019 Economie, Toerisme en Recreatie p.48: wanneer gaat men 

aan de slag met de uitvoering van de recreatieve Kansenkaart?

De uitvoering van de recreatieve kansenkaart is een lopend proces. Een groot aantal onderwerpen van de kaart is in enig stadium van voorbereiding danwel uitvoering. Enkele 

voorbeelden: ontwikkeling op en rond Benedensas (inclusief toegankelijkheid Dintelse Gorzen), herinrichting havenkom De Heen, herdenking 75 WO II, oprichting van een 

Vestinghuys, voorbereidingen hotel langs A4, doorontwikkeling loodsen Fort Henricus, ontwikkeling Blauwe Sluis en Roode Weel.

PvdA Bijlage begroting 2019 Bestuur en Dienstverlening p. 3: Wanneer kan de raad meer 

informatie verwachten omtrent het stimuleren van duurzaamheid via de legesheffing?

Dit wordt in 2019 meegenomen bij het opstellen van de tarieventabel en legesverordening.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p. 7: Beleidsindicatoren. U geeft aan geen inzicht te 

hebben in de metingen hierachter. Hierbij geeft U zelf aan dat deze metingen zijn te 

vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze site zijn allerlei gegevens over de 

beleidsindicatoren te vinden. Welke in deze begroting opgenomen beleidsindicatoren zijn 

volgens U wél juist?

Er zijn geen aanwijzingen dat de opgenomen beleidsindicatoren, zoals weergegeven in het schema op pag. 59-6—61, onjuist zijn. Op pag. 7 is aangegeven dat niet altijd even 

helder is welke variabelen achter de indicatoren zitten; dit wil niet zeggen dat de indicatoren onjuist zijn..  

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.11: Sourcing ICT structurele effecten. U geeft aan 

extra maatregelen te moeten nemen om ook in 2019 nog veilig te kunnen werken, onder 

andere de aanschaf van een firewall. Betekent dit dat we momenteel geen firewall 

hebben?

Op dit moment is er een goedwerkende firewall aanwezig De hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid/cybersecurity vereisen dat deze firewall 

vervangen dient te worden. De gemeente Steenbergen wil hiermee geen risico lopen.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.14: Heroverweging korting BTW 

compensatiefonds (6). U kiest er voor dit voordeel op te nemen in de begroting. Dit mag 

volgens de provinciaal toezichthouders, maar moet niet. Zoals U aan geeft lopen we 

hierdoor meer risico bij onze algemene uitkering als de werkelijke afrekeningen tegen 

blijken te vallen. Kunt U aangeven waarom U Uw handelwijze in deze heeft gewijzigd (niet 

opnemen tegenover nu wel opnemen) en welk risico we lopen bij onze algemene uitkering, 

zowel in bedragen als in de mate van het risico lopen?

Het is geen sprake van een gewijzigde handelswijze. Er zou sprake zijn van een gewijzigde handelswijze als geen bedrag voor onderuitputting zou worden opgenomen. Er is 

namelijk een gewijzigde werkwijze doorgevoerd door het rijk. Het BTW compensatiefonds wordt gevormd door onttrekking van een bedrag aan de algemene uitkering in het 

Gemeentefonds. Blijkt een bedrag niet nodig, dus hebben gemeenten minder gedeclareerd uit het fonds, dan wordt dit weer teruggestort in het Gemeentefonds. Gedurende het 

jaar zijn er een aantal tijdstippen waarop het beslag op het BTW compensatiefonds wordt bezien. Blijkt een onderuitputting voor het betreffende jaar dan werd dit ook voor de 

komende jaren als voordeel doorgerekend. Bij de meicirculaire is men daar mee gestopt en wordt een onderuitputting per jaar afgerekend en niet meer doorgetrokken naar 

volgende jaren. Door wijziging van deze werkwijze zouden gemeenten plotseling met een te kort kunnen worden geconfronteerd. De provincie heeft dus toegelaten dat een 

gedeelte van dit voordeel toch structureel wordt opgenomen in de begroting, onder stricte voorwaarde dat dit wel als risico zou worden opgenomen.  Gezien de onzekerheid 

van deze dekking heeft het college de intentie om voor deze middelen zo spoedig mogelijk een compenserende structurele dekking aan de raad te kunnen presenteren.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.14: Verlaging advies- en overige kosten (7). Op 

deze kosten word een besparing van 10 % ingeboekt zijnde € 400.000. Dit betekent dat er 

in het verleden jaarlijks € 4.000.000 is uitgegeven aan advies- en overige kosten. Graag 

ontvangen wij inzicht in de opbouw van deze € 4.000.000 verdeeld in type kosten en 

bedragen, alsmede inzicht waaruit de te verwachten besparing van € 400.000 zal bestaan, 

eveneens verdeeld in type kosten en bedragen.

De 'advies- en overige kosten' bestaan uit diverse grote en kleine posten voor beleid, uitvoering en beheer- en onderhoud. De organisatie heeft de opdracht de besparing te 

realiseren. Dit mede omdat afgelopen jaren de geraamde budgetten niet volledig werden ingezet. Bezien wordt hoe scherper gebudgetteerd kan worden. Het is nog niet 

concreet in beeld waaruit de te verwachten besparing, gespecificeerd in type kosten en bedragen, zal bestaan. Deze taakstelling wordt door de organisatie met ingang van het 

najaar 2018 onderzocht, met de verwachting dat begin 2019 duidelijkheid is over de besparing, gespecificeerd in type kosten en bedragen.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.14: Sociaal Domein (8). U neemt de rijksuitkering 

als uitgangspunt voor de begroting, oftewel het Sociaal Domein is budgetneutraal, zoals 

aangeven op bladzijde 13. Tegelijkertijd geeft U op bladzijde 14 aan dat de huidige 

budgetten onvoldoende zijn voor de wijze waarop wij op dit moment uitvoering geven aan 

het sociaal domein. Kunt U in bedragen aangeven in hoeverre deze budgetten 

onvoldoende zijn en welke invloed dit mogelijk zal hebben op de begroting 2019. U geeft 

aan maatregelen te nemen om te komen tot besparingen van € 340.000 in 2019 tot € 

756.000 in 2022. Kunt U in bedragen specificeren waaruit deze besparingen vermoedelijk 

zullen bestaan.

De huidige budgetten voor het sociaal domein, zoals nu opgenomen in de begroting 2019, zijn gebaseerd op de werkelijke en verwachte cijfers voor 2018. Dit leidt tot een 

hogere begroting dan de rijksuitkering, die als financieel kader wordt gehanteerd.  Het verschil is de voorgestelde besparingen, namelijk € 340.000 in 2019 oplopend naar € 

756.000 in 2022. Deze bedragen kunnen we niet nader specificeren. Zoals aangekondigd werken we aan een maatregelenpakket dat vanuit de opgave Transformatie Sociaal 

Domein wordt ontwikkeld en in de Perspectnota 2020 financieel wordt vertaald. Overigens betrekken we hierbij ook de hoger dan verwachte ontvangst van BUIG gelden.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.15 negende regel van boven: Hier staat “wordt 

eenmalig 500K beschikbaar gesteld”. Wat bedoelt U met 500K en waarom gebruikt U 

“whatsapptaal” in deze begroting? In de tekst staat vermeld “om ongewenste fluctuaties op 

te kunnen vangen worden voordelige saldi van de jaarrekening bestemd voor het 

opbouwen van een egalisatiereserve Sociaal Domein”. Bedoelt U werkelijk wat hier staat 

of bedoelt U dat eventuele voordelige saldi binnen het Sociaal Domein aan deze 

egalisatiereserve worden toegevoegd?

Bedoeld wordt € 500.000. Excuses hiervoor. Om (financiële) risico’s in het Sociaal Domein te beperken en te beheersen, wordt voorgesteld om een egalisatiereserve op te 

bouwen. Deze egalisatiereserve heeft een plafond van € 1.000.000 en voeden we uit voordelige saldi van de jaarrekening. Dit is niet verder gespecificeerd.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.15: CAO Ontwikkelingen (9). Voor de CAO 

ontwikkelingen bent U uitgegaan van een stijging van 2,5 %. Tegelijkertijd stelt U dat deze 

2,5 % onvoldoende is om de werkelijk te verwachten stijging van de kosten te dekken. In 

hoeverre is genoemde 2,5 % c.q. € 100.000 onvoldoende oftewel voor welk bedrag is de 

begroting foutief opgemaakt?

De 2,5% (perspectiefota 2019) en € 100.000 (aanvulling) zijn onderdeel van deze begroting 2019 en zijn juist opgenomen. Op basis van wat we nu weten is dit voldoende om 

de te verwachte stijging van de loonkosten te dekken.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.16: Acquisitie en aantrekken nieuwe bedrijven. 

Hiervoor wordt gedurende drie jaar een bedrag van € 20.000 begroot om nieuwe bedrijven 

aan te trekken. Heeft dit mede betrekking op het Starterscentrum? Kunt U in dit kader 

aangeven wat het Starterscentrum aan werkgelegenheid heeft opgeleverd in de gemeente 

Steenbergen en is dit permanente werkgelegenheid gebleken?

Dit heeft geen betrekking op Starterscentra WB. Starterscentra WB heeft voor de resultaten een mooie infographic opgesteld die te raadplegen is via 

https://www.starterscentrawestbrabant.nl/jaarverslag.  Op de Brabantse Wal zijn in 2017 in totaal 827 ondernemers gestart. 15% hiervan is aangemeld bij het StartersCentrum 

West-Brabant.

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.16: Viering 75 jaar bevrijding (i.c.m. Chapeau). 

Hiervoor is € 18.000 begroot. Kunt U een specificatie geven van de hiervoor te verwachten 

uitgaven, mede gegeven het feit dat de organisatie van het vorige Chapeau een veelvoud 

van dit bedrag heeft gekost.

Voor Chapeau is apart € 32.500 (2020) begroot. Het programma voor 75 jaar bevrijding start met de herdenking van de bevrijding in 2019 en loopt door tot Bevrijdingsdag 2020. 

Totaal is hiervoor in 2019 een budget van € 38.000,- beschikbaar We verwachten het programma eind 2018 op hoofdlijnen bekend te maken.
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VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.17: Streekorganisatie Brabantse Wal (18). Er staat 

vermeld “Organisatie inrichten volgens een multi helix structuur en rechtspersoon. Wat 

bedoelt U hier met rechtspersoon? Er is een extra bedrag nodig van € 34.000 voor 2019 

en 2010. Dit betreft een samenwerkingsverband. Hoeveel is de extra bijdrage van de 

overige deelnemers in dit samenwerkingsverband en hoe zijn deze bijdragen berekend?

Op dit moment opereert de streekorganisatie zonder juridische titel (het is dus geen stichting oid) en is daarmee geen rechtspersoon die zelf kan handelen. Nu valt de 

streekorganisatie onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom.  Het voor de organisatie benodigde budget (coordinator, ondersteuning, Brabantse Waldag 

e.d.) is ruim € 200.000,- per jaar. Tot en met vorig jaar heeft de Provincie daarvan de helft gedragen. Dat doet zij nu niet meer. Voor een periode van 2 jaar is besloten als 

streek deze kosten zelf te dragen om daarna te besluiten of de streekorganisatie zinvol bij kan dragen aan de doelstellingen van de Brabantse Wal (m.n. de rol die zij in het 

kader van Veerkrachtig Bestuur kan spelen). 

VVD Programmabegroting 2019 Algemeen p.17: Energietransitie. Kunt U aangeven hoeveel er 

in het kader van de energietransitie en duurzaamheid de eerstvolgende jaren geïnvesteerd 

gaat worden? Kunt U tevens aangeven waarin deze gelden geïnvesteerd gaan worden?

Het is te vroeg om antwoord te geven op de vraag wat de komende jaren de investeringsbehoefte binnen duurzaamheid is en waaraan dit besteed wordt. In de begroting  2019 

is opgenomen dat de opgave energietransitie wordt uitgewerkt. Dit begint met het vaststellen van de ambitie en doelen op de lange (2040) en kortere (3-5 jr.) termijn. Na het 

bepalen van de ambitie en doelen worden projecten en activiteiten die leiden tot het behalen van de ambitie opgesteld.  Met de kennis van de projecten en activiteiten is een 

schatting van de investeringsbehoefte te maken.

VVD Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 39 bovenaan: daarbij kijken 

we hoe de legesheffing hieraan kan bijdragen (gasloos bouwen). Wat bedoelt U hier en 

kunt U deze mededeling met cijfers onderbouwen?

Hiermee wordt bedoeld dat door een verlaging van de leges  de uitvoer van duurzaamheidsmaatregelen wordt gestimuleerd. Dit is alleen van toepassing voor die gevallen 

waarbij een vergunningplicht van toepassing is. We hebben nog geen ervaring hiermee opgedaan en nader onderzoek naar de opties moet nog plaatsvinden, daarom zijn er 

nog geen cijfers voor handen. 

VVD Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 39: Klimaatbestendige 

gemeente. In de begroting staat “Samen met de bewoners initiëren we steenbreek in de 

wijken”. Steenbreek is een plant, gaan we alle wijken vol zetten met de plant steenbreek of 

bedoelde U hier misschien Operatie Steenbreek?

Ja, hierme bedoelen we de landelijke operatie Steenbreek

VVD Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 41: 

Vennootschapsbelasting (VPB). In de rekening 2017 is een bedrag van € 63.985 voor 

Vennootschapsbelasting opgenomen. In de latere begrotingen is niets opgenomen. 

Betekent dit dat er in deze jaren geen winsten worden gemaakt waarover VPB moet 

worden afgedragen?

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de wat in aanmerking gaat komen voor de heffing van Vennootschapsbelasting aan gemeentes. Ook de belastingdienst wacht zo lang 

mogelijk met het innemen van standpunten op de diverse gebieden. De gemeente Steenbergen zou mogelijk VPB schuldig kunnen zijn over bij de grondexploitatie gemaakte 

winsten. Om mogelijk rentekosten te voorkomen is in 2017 een voorlopige aanslag voldaan. Naar verwachting zal de definitieve aanslag nog wel even op zich laten wachten. 

Mocht het tot een aanslag komen dan worden deze ten laste van de desbetreffende grondexploitaties gebracht en hebben geen verdere budgettaire invloed.

VVD Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 41: Mutatie reserve 

programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid. In de rekening 2017 zijn voor dit 

onderdeel de lasten hoger dan de baten. In de begroting van de latere jaren zijn de baten 

hoger dan de lasten. Kunt U dit verschil verklaren?

Dat reserves gebruikt worden voor de dekking van eenmalige lasten of voor dekking van afschrijvingslasten van gedane investeringen is een vaak geziene handelswijze. Vaak 

zien we dus bij de mutaties een hogere bate dan een last. Dus zoals te zien is in de begrotingscijfers van 2019-2022. De afgelopen jaren hebben we van de 

provincie/Rijkswaterstaat middelen gekregen voor aanpassing/toekomstig groot onderhoud voor overgenomen wegen (vnl N257/N259). Deze middelen zijn toen voorlopig in 2 

bestemmingsreserves gestort. In 2017 is oa een begin gemaakt met de herinrichting van de N259 en zijn door de raad hiervoor de middelen beschikbaar gesteld. Ter dekking is 

een nieuwe bestemmingsreserve gevormd uit de reeds ontvangen middelen (res.herinrichting/toekomstig onderhoud N259) om de koppeling met de investering in beeld te 

kunnen houden. Er is dus een overboeking geweest van de ene reserve naar de andere reserve. Daarnaast is er een onttrekking geweest aan de voorziening onderhoud wegen 

voor de dekking van deze investering.  Regelgevingtechnisch (het BBV) moeten mutaties in reserves in de administratie als een afzonderlijk taakveld worden opgenomen, maar 

moeten mutaties in een voorziening worden opgenomen onder het taakveld, in dit geval taakveld verkeer en vervoer, waarop het betrekking heeft. Vandaar in 2017 op het 

taakveld Mutaties reserves een hogere last tov de bate op dit taakveld.

VVD Programmabegroting 2019 Leefomgeving en Duurzaamheid p. 42: 6140 

Verbeteringskosten riolering. Hier is voor 2019 een bedrag van € 43.304 opgenomen, af te 

schrijven in 5 jaar. In latere jaren worden de verbeteringskosten riolering afgeschreven 

over een periode van 60 jaar. Wat is het argument om de afschrijvingstermijn voor 2019 te 

beperken tot 5 jaar?

De investering verbeteringskosten riolering in 2019 van € 43.304,- betreft de actualisatie van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2020 t/m 2024. 

De afschrijvingstermijn is 5 jaar omdat de actualisatie van dit plan om de 5 jaar plaats vindt. De verbeteringskosten riolering in latere jaren betreffen werkzaamheden aan het 

rioolstelsel zelf en hebben een levensduur van 60 jaar. 

VVD Programmabegroting 2019 Bestuur en Dienstverlening p. 55: Uitstroomregeling voor 

werknemers. U geeft hierbij aan dat er te veel onduidelijkheden zijn om dit concreet te 

vertalen in de begroting, daarom is deze als pro memorie opgenomen in deze begroting. U 

zult als College vast wel enig idee hebben wat de financiële consequenties van deze 

maatregelen zullen zijn. Kunt U ons mededelen in welke richting U denkt, gespecificeerd 

in bedragen in natuurlijk verloop en bedragen inzake een uitstroomregeling voor 

werknemers die eerder willen stoppen met werken? U geeft aan dat, zodra er additioneel 

middelen nodig zijn om deze uitstroom mogelijk te maken U met een voorstel naar de 

Raad komt. Betekent dit dat U deze uitstroomregeling gaat toepassen indien deze 

inpasbaar in de huidige begroting en er dus geen additionele middelen nodig zijn? U geeft 

aan dat er door het Rijk extra gelden beschikbaar zijn gesteld om knelpunten in de diverse 

taakvelden op te lossen, maar dat deze gelden niet zijn ingezet om deze knelpunten op te 

lossen, maar dat deze gelden zijn benut om de tekorten in het sociaal domein op te 

vangen. Kunt U aan geven over wat voor bedragen we hier praten, oftewel hoeveel geld is 

benut om de tekorten in het sociaal domein op te vangen die eigenlijk waren bestemd om 

knelpunten in de diverse taakvelden op te lossen?

Op dit moment wordt bekeken of en zo ja, hoe er gekomen kan worden tot een uitstroomregeling voor medewerkers die eerder willen stoppen met werken. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een collectieve regeling en individuele mogelijkheden of een combinatie van deze. Onderdeel van dit onderzoek zijn ook de financiële 

consequenties voor de organisatie in relatie tot de betere afstemming in kwantiteit en kwaliteit van de medewerkers. Wanneer meer inzicht is verkregen in de financiële 

consequenties, zal er met een voorstel richting uw raad worden gekomen.

Zoals in de Perspectiefnota 2018 staat beschreven zijn de gemeenten zelf vrij in de besteding van de vrijgekomen middelen uit de Algemene Uitkering. Gezien de tekorten op 

het Sociaal Domein is er toen voor gekozen deze hiervoor in te zetten. 

VVD Bijlage begroting 2019 Paragraaf lokale heffingen p.15: Maatstaf van heffing en 

tariefstelsel. In de tekst worden bij “onkruidbestrijding en vegen” bedragen genoemd van € 

499.500 en € 164.800. In de onder aan de bladzijde opgenomen kolom worden bedragen 

genoemd van € 467.000 en € 154.100. Kunt U dit verschil verklaren?

In de bedragen van € 499.500,- en € 164.800,- is € 32.500,- en respectievelijk € 10.700,- aan btw opgenomen over de kosten van onkruidbestrijding. In de tabel is de btw over 

de kosten van onkruidbestrijding opgenomen in het totaalbedrag toerekenbare btw van € 118.900,-.

VVD Bijlage begroting 2019 Paragraaf lokale heffingen p.17: Reclamebelasting. Onder de 

reclamebelasting wordt een te verwachten opbrengst opgenomen van € 62.215. Van dit 

bedrag wordt € 7.215 aan perceptiekosten opgenomen, een hoog bedrag in vergelijking 

met de opbrengst. Kunt U de perceptiekosten van € 7.215 specificeren?

Perceptiekosten: €7.215 bestaat uit €2.715 aan reguliere perceptiekosten voor het afhandelen van bezwaren. Daarnaast is er een eenmalige post opgenomen van €4.500 voor 

de evaluatie van de reclamebelasting/uitvoeringsprogramma. Mochten deze bedragen niet aangewend worden dan blijft het beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma.

VVD Bijlage begroting 2019 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p. 36: Energieneutraal 

maken gemeentelijke gebouwen. Onze gemeentelijke gebouwen dienen energieneutraal 

gemaakt te worden. Kunt U in een percentage aangeven in hoeverre deze gebouwen al 

energieneutraal zijn, is dat uitermate laag, bijvoorbeeld 10 % of zijn we als gemeente 

voortvarend geweest en zijn we al een eind op weg, bijvoorbeeld 70%?

Er is nog geen enkel gebouw energieneutraal en om dit te bewerkstelligen zijn er ingrijpende maatregelen nodig, ook bij de gebouwen die op dit moment al redelijk tot goed 

geïsoleerd zijn. Om hier een percentage aan te koppelen is lastig, wat is het referentie kader? In de geest van de vraag schat ik in dat we hier een percentage van 20% aan 

kunnen koppelen.
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VVD Bijlage begroting 2019 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p. 37: Stadhuis Kaaistraat. 

Voor 2024 is een bedrag opgenomen voor renovatie van de liftinstallatie in het oude 

stadhuis. Het oude stadhuis betreft particulier bezit. Kunt U aangeven op basis waarvan 

de gemeente Steenbergen deze kosten moet dragen? Als de gemeente Steenbergen deze 

kosten moet dragen, kunt U dan een specificatie geven van de opbrengsten voor de 

gemeente Steenbergen van de trouwerijen in het oude stadhuis, alsmede een specificatie 

van de kosten van het oude stadhuis welke door de gemeente Steenbergen worden 

gedragen?

Bij verkoop van het oude stadhuis is bepaald dat de trouwlocatie in stand zou worden gehouden. Voor de bereikbaarheid van de locatie is een liftinstallatie een vereiste. Nu 

dient de lift te worden gerenoveerd. De kosten voor de huwelijken in het oude stadhuis ad € 12.300,- betreffen kosten onderhoud liftinstallaties € 4.600,-, vergoeding eigenaar 

pand voor locatie € 3.900,-, afschrijving meubilair € 500,- en kosten voor het sluiten van de huwelijken € 3.300,-. De geraamde opbrengst leges voor de gemeente Steenbergen 

van 10 huwelijken in het oude stadhuis in 2019 bedraagt € 7.700,-. De kosten voor het onderhoud van de liftinstallaties zijn niet meegenomen in het tarief voor de leges. 

VVD Bijlage begroting 2019 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p. 39 bovenaan: Hier wordt 

gesteld dat er mede gekeken wordt naar “het feitelijk grondgebruik in relatie tot de 

eigendomssituatie”. Wat wordt hiermee bedoeld?

Hieronder vallen verschillende zaken. Gekeken wordt naar verhuurde gronden en illegaal ingebruik zijnde grond 


