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Algemeen 
 
Legenda beleidsagenda 
Elk programma wordt met een afkorting weergegeven, voorbeeld: BV is het programma Bestuur 
en veiligheid De gebruikte nummering stemt overeen met het collegeprogramma. Verder wordt 
per programma een andere kleur gebruikt. 
 
De gebruikte symbolen zijn onderaan de beleidsagenda vermeld. 
 
 
Wijzigingen/aanvullingen 
 
SC nieuw 3 Eindrapportage incl. uitwerkingsplan op afstand brengen gem.zwembaden  
 Advisering over de bezuinigingsopdracht voor de beide gemeentelijke openluchtzwembaden 
staat gepland voor de maand december 2015.  
Aan de hand van enkele scenario’s wordt een eindadvies geformuleerd. Een van de scenario’s 
is de stichtingsvorm voor een van de baden. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in en is 
bezig in samenspraak met de gemeente tot een conceptbegroting te komen. Hiervoor is veel 
input nodig van diverse afdelingen. Ook de vrijwilligers moeten bezien welke taken zij wel en 
niet op zich kunnen nemen. Dit vraagt meer tijd dan vooraf gepland was.  
Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de afdeling Beheer. Nu de problematiek van 
eventuele huisvesting van vluchtelingen in Steenbergen prioriteit heeft, kan er geen inzet 
plaatsvinden om de input voor de zwembaden af te ronden. 
Ook door extra werkzaamheden vanuit de raadsopdracht voor het peuterspeelzaalwerk blijkt 
advisering over de zwembaden in november 2015 niet haalbaar.  
Advisering wordt dan ook verschoven naar de raad van maart 2016.  
 
JW1 c Opstellen van een kadernota om stimuleringssubsidies te verstrekken om de 
samenwerking tussen ondernemers, particulieren en (welzijns)instellingen te vergroten  
Deze nota wordt doorgeschoven naar 2016, omdat uit het onderzoek naar de kansen voor 
zorgeconomie moet blijken of ondernemers en instellingen behoefte hebben aan 
stimuleringssubsidies. Het onderzoek naar de kansen voor zorgeconomie is begin 2016 gereed. 
Daarna zullen we beoordelen of een dergelijke nota wenselijk is.  
 
JW3 a Organiseren van samenwerking en afstemming van het leerlingenvervoer in de regio 
Hiervoor volgt een raadsmededeling in december 2015. 
 
REP1 b De ingezette ontwikkelingen van de haven Steenbergen afronden, zodat deze een 
aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt  
De herinrichting van de N257 is in het 4

e
 kwartaal 2015 afgerond.  

Vanwege het vervroegen van groot onderhoud aan de kademuren in de havenkom van de 
jachthaven kunnen de werkzaamheden inzake de openbare ruimtejachthaven pas in de eerste 
helft van 2016 worden uitgevoerd. 
Dit houdt in dat zowel de herinrichting van de openbare ruimte, de aansluiting daarvan op de 
jachthavenfunctie als het baggeren in de eerste helft van 2016 zal plaatsvinden.  
Met de (toekomstig) exploitant wordt overlegd over een passend tijdschema voor zijn 
investeringen in de jachthaven.  
 
FIN3 b1 De Financiële verordening ex art.212 Gemeentewet en de daarmee samenhangende 
beleidsnotities actualiseren 
De actualisatie van de financiële verordening heeft door o.a. een opeenhoping van reguliere 
controlwerkzaamheden vertraging opgelopen. Dit punt en de daarmee samenhangende nota 
reserves en voorzieningen worden daarom doorgeschoven naar medio 2016.   
 
 
 



Moties 
 
De beleidsagenda is inclusief de moties t/m de besluitvormende raadsvergadering van 24 
september 2015.  
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