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Voorwoord
"Van gemeente naar gemeenschap"

Als basis voor de begroting en de jaarrekening 2016 diende het raadsprogramma 2014-2018 ‘van
Gemeente naar Gemeenschap’. De uitvoering van het programma verloopt voorspoedig.

2016 was een jaar dat in het teken stond van een voorzichtig herstellende economie, van
gezamenlijk de schouders eronder zetten en van verbindingen maken. Dat was goed zichtbaar aan
de aantrekkende woningmarkt, een toenemende bedrijvigheid, het versterken van de samenwerking
met organisaties, ondernemers en inwoners. Uitmondend in een prachtig publieksgala Chapeau! op
vrijdag 4 november 2016.

Met de jaarstukken 2016 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid
dat is opgenomen in de begroting 2016, vastgesteld op 5 november 2015. Over 2016 is een positief
resultaat gehaald van € 3.027.600,-.

De belangrijkste financiële afwijkingen t.o.v. de begroting staan in de inleiding van de jaarstukken
2016. De afwijkingen zijn voornamelijk eenmalig van aard. Het college doet bij de aanbieding van
de jaarstukken een voorstel hoe het voordelige resultaat te bestemmen.

Het college



4 Voorwoord



5Voorwoord

Algemeen
De jaarstukken bestaan uit:

1. Een algemene inleiding met het jaarrekeningsaldo, resultaatsbestemming, een overzicht van het
huidig bestuur en van de opbouw en personele omvang van de organisatie.
2. Het jaarverslag
• De programmaverantwoording
• De paragrafen
3. De Jaarrekening
• Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)

In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen:
• Het raadsprogramma, per programma staat beschreven wat in het raadsprogramma ‘Van

Gemeente naar Gemeenschap’ is vastgelegd.
• Wat willen we bereiken? Hierin staan, 1.de hoofddoelstelling van het programma en 2. de kaders

en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd
• Wat hebben we gedaan? Hierin staat een toelichting op de voortgang en realisatie van de

voorgenomen prestaties.
• Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en

lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en
begroting (na wijziging).

Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Hierin staan de
beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen.

De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans
en het resultaat. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen:
• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
• Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op

- Overzicht van baten en lasten
- De post ovnoorzien
- Het overizcht van incidentele baten en lasten
- Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve
- Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT)
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen

• De balans : geeft inzicht in de financiele positie als uitkomst van het financiele beheer en beleid.
• Sisa : verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
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Jaarrekeningsaldo

De jaarrekening sluit met een resultaat van € 3.027.607,-. Dit is € 2.975.179,- voordeliger dan was
begroot. Het begrote resultaat na diverse begrotingswijzigingen bedroeg € 52.428,- (zie overzicht
onvoorziene uitgaven blz. 156).

Een overzicht van de opvallendste verschillen luidt als volgt: 

Programma/taakveld Voordelig Nadelig
Eenmalig/
structureel

Bestuur en Veiligheid

College van B&W en
ondersteuning reservering pensioenrechten 222.900 e

College van B&W en
ondersteuning

financiële afwikkeling
vml.algemeen directeur 70.100 e

College van B&W en
ondersteuning

restitutie implementatiebudget
bedrijfsvoering BW 29.700 e

Openbare orde en veiligheid rampenbestrijding 27.400 e

Dienstverlening

Dienstverlening lagere kapitaallasten 27.700 e

Vergunningen Wabo milieuvergunningen 27.900 e

WMO & Jeugd

Overige
onderwijsaangelegenheden

BTW correctie
leerlingenvervoer

92.300 e

Voorschoolse voorzieningen Wet Tegemoetkoming
kinderopvang

32.600 e

WMO huur rolstoelen/kleine autoaan-
passingen

74.900 e

zorg in natura huishoudelijke
hulp

79.200 e

bijdrage huish.hulp toelage
w'd/boz

108.700 e

eigen bijdrage huishoudelijke
hulp

124.200 e

persoonsgebonden budget
(huishoudelijke hulp)

113.200 e

vergoeding huur-/
herinrichtingskosten

29.600 e

maatwerkvoorzieningen
woningaanpassingen

42.700 e

diverse kosten
woonvoorzieningen

36.800 e



7Voorwoord

Programma/taakveld Voordelig Nadelig
Eenmalig/
structureel

Sociaal domein overschot 274.600 e

Economie, recreatie en
participatie

Agro Foodcluster Nieuw
Prinsenland

Agro Foodcluster 2.130.400 e

Recreatie openluchtrecreatie 69.800 e

WWB bijdrage organisatiekosten ISD 33.300 e

Gemeentelijk minimabeleid hogere kwijtscheldingen 103.200 e

ontvangsten i.v.m. bijzondere
bijstand

43.600 e

Participatiebudget gesubsidieerde arbeid 30.100 e

Milieu en ruimtelijke
ordening

Bouwgrondexploitatie vrijval diverse
betemmingsplannen 127.400

e

vrijval bestemmingsplan den
Darinck 394.100

e

vrijval bestemmingsplan Ram
van Hagendoornstr. 130.000

e

Afvalverwijdering ophalen oud papier 73.000 e

stortgelden
kunststofverpakkingen 86.600

e

div.bijdragen inzameling
kunststoffen ed 74.400

e

opbrengst papier/karton 55.400 e

Milieustraat stortkosten hout 33.600 e

stortkosten brandbaar afval 30.300 e

Beheer openbare ruimte

Wegen openbare verlichting 45.000 e

bijdrage nutsbedrijven 40.000 e

Riolering en stedelijk water kapitaallasten 184.400 e

beschikking voorziening
riolering

145.800 e

water, lagere baggerkosten 44.200 e

Financiering
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Programma/taakveld Voordelig Nadelig
Eenmalig/
structureel

Algemene uitkering lagere uitkering
gemeentefonds

55.000 e

Gemeentelijke belastingen opbrengst toeristenbelasting 60.800 e

opbrengst aanmaningen en
dwangbevelen

61.400 e

Een groot aantal hier niet
nader genoemde verschillen

35.700

4.238.600 1.263.400

Per saldo voordelig 2.975.200

Voor een nadere analyse van de verschillen wordt verwezen naar de in de
programmaverantwoording opgenomen toelichtingen. De toegelichte bedragen betreffen de meest
opvallende afwijkingen.
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Bestuur en organisatie

Het bestuur

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

Staand vlnr de wethouders Cor van Geel, Marijke Vos en Cors Zijlmans en burgemeester Ruud van den Belt. Zittend de wethouder
Petra Lepolder en secretaris/algemeen directeur Thijs de Jongh.
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De portefeuilleverdeling luidt als volgt

Burgemeester van den
Belt Wethouder Zijlmans Wethouder Lepolder Wethouder Vos Wethouder van Geel

Wettelijke taken Sport Recreatie en toerisme Economische zaken Welzijn

Regionale Samenwerking Beheer accommodaties Ruimtelijke ontwikkeling Innovatiebeleid Transitie Jeugd

Vergunningverlening APV Onderwijs Bouwen en wonen Milieu Maatschappelijke
ontwikkeling

Evenementen Beheer openbare ruimte Leefbaarheid kernen Bestuurlijke ontwikkelingen Volksgezondheid

Verkiezingen Participatiewet Dienstverlening Bedrijfsvoering: Financiën,
belastingen en planning en
control

Cultuur

Integrale handhaving Communicatiebeleid

Communicatie Bedrijfsvoering: Informatie
en automatisering
en Documentaire
informatievoorziening

Jaarverslagen

Personeel en organisatie
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De organisatie

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

Personeelsbezetting (in aantallen formatieplaatsen / excl. bovenformatief)

Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris ,50 1 ,50

.

Staf 9,22 10,12 9,22

.

Afd. Beleid 27,33 28,33 27,32

.

Afd. Publiekszaken 16,17 17,93 16,45

.

Afd. Ondersteuning 24,58 25,87 24,58

.

Afd. Beheer 53,52 53,48 54,51

.

Griffier 2 2 2
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Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

.

Totaal 133,31 138,73 134,58

Kerngegevens

2016 2015 2014

Sociale structuur (per 31 dec.)

Aantal inwoners 23.981 23.489 23.638

0 t/m 19 jaar 4.738 4.740 4.859

20 t/m 64 jaar 14.254 13.886 14.037

65 jaar en ouder 4.989 4.836 4.742

.

Aantal uitkeringsgerechtigden 357 352 332

- WWB/Bz/WIJ 317 317 299

- Ioaw 39 34 32

- Ioaz 1 1 1

.

Aantal WSW'ers 134 153

.

Fysieke structuur (per 31 dec.)

Oppervlakte in ha. 15.915 15.915 15.915

-waarvan binnenwater 1266 1.266 1.266

Aantal kernen 8 8 8

.

Woonruimten 10.279 10.238 10.089

.

Lengte van de wegen (km) 360 360 356

-wegen buiten de bebouwde kom 262 262 258

-wegen binnen de bebouwde kom 98 98 98

.

Oppervlakte openbaar groen (ha binnen bebouwde kom) 110 110 110

.

Lengte historisch water (meters) 6.200 6.200 6.200

.
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Jaarverslag



16 Jaarverslag



17Programmaverantwoording

Programmaverantwoording
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Programma Bestuur en veiligheid
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Raadsprogramma

Er wordt gestreefd naar een goed lokaal bestuur met de bijbehorende bestuurlijke verhoudingen.
Een lokaal bestuur dat toegankelijk is voor iedereen en zelf op stap gaat om het bestuur zo dicht
mogelijk bij burgers, bedrijven en bezoekers te brengen. Wij zijn een gemeente die initiatief neemt,
zichtbaar in de gemeenschap. Het college moet collegiaal besturen. Portefeuilles worden verdeeld,
maar het collectief treedt naar buiten. De kernwethouder treedt op als aanspreekpunt voor de kern.
Aan het inloopspreekuur zal opnieuw invulling worden gegeven. Bij het goed kunnen uitvoeren
van de gemeentelijke taken hoort regionale samenwerking met andere gemeenten. Samenwerking
biedt voordelen vanwege vermindering van kwetsbaarheid, verhogen van deskundigheid en
natuurlijk ook het verminderen van de kosten. De resultaten van de samenwerking moeten duidelijk
meetbaar zijn, waardoor goed kan worden getoetst of beoogde effecten worden bereikt. Nieuwe
samenwerkingsinitiatieven worden aan deze criteria getoetst.

Samenwerken vindt vaak plaats in gemeenschappelijke regelingen. De rol van de gemeenteraad is
daarbij te vaak, te snel beperkt. Dat moet worden voorkomen door aan de voorkant extra afspraken
te maken over de invloed van de raden op de samenwerking. Afspraken over resultaten, gevolgen
voor onze burgers, over betrokkenheid van lokaal bestuur en over zeggenschap.

Samenwerken in de regio is prima. Voorwaarde hierbij is dat de Steenbergen als zelfstandige
gemeente blijft bestaan. Een gemeentelijke herindeling is geen optie.

Dorps- en stadsraden zijn belangrijke partners bij goed bestuur. Met deze raden zullen goede
contacten worden onderhouden. Jaarlijks wordt een beeldvormend overleg tussen de dorpsraden
en de gemeenteraad georganiseerd. Naast de raden zijn er ook anderen uit de gemeenschap die
actief betrokken worden bij ontwikkelingen in een kern. Dit zijn mensen met aantoonbare kennis van
zaken. Met de dorpsraden worden afspraken gemaakt over het betrekken van de goede mensen op
het juiste moment.

De gemeenteraad is gestart met Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend (BOB)
vergaderen. Het is belangrijk dat, waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van het beeldvormend
vergaderen, waarbij raadsleden, collegeleden en ambtenaren open staan voor de meningen
die daar gegeven worden. Al bij het vaststellen van de perspectiefnota worden door college en
gemeenteraad voorstellen gedaan welke onderwerpen hiervoor in aanmerking komen. Bij de
vaststelling van de begroting worden deze onderwerpen definitief vastgesteld. Deze punten vormen
de basis, die uiteraard in overleg uitgebreid kunnen worden.

Voor het toekomstig besturen van de gemeente Steenbergen zijn mensen nodig die dit met
enthousiasme willen doen. Het in kunnen zetten van burgercommissieleden wordt ondersteund. De
jongerenraad zal een nieuwe kans en positie worden gegeven. De nieuwe jongerenraad zal dichter
bij de gemeenschap werken en zo een actieve bijdrage leveren aan de voorbereiding van besluiten.
Dit alles in de openbaarheid waar de gemeente veel waarde aan hecht.

Steenbergen moet veilig zijn, voor zowel jong en oud. Veiligheid is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt met dorpsraden, toezichthouders en deskundigen
waaronder natuurlijk de politie. Door informatie uit te wisselen wordt duidelijk op welk gebied
veiligheid om extra aandacht vraagt. Veiligheid start met preventie en zorgen dat onveilige situaties
niet hoeven te ontstaan. Soms kan dat zo eenvoudig zijn als slim verbeteren van wegen, paden en
openbare verlichting. Soms via voorlichtingsprogramma's op scholen.
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De politie is zichtbaar in onze gemeente. Initiatieven zoals de buurtpreventieteams worden
ondersteund. Inzetten van hulpmiddelen om criminaliteit terug te dringen of op te sporen moet
incidenteel mogelijk zijn. Cameratoezicht is daar een voorbeeld van.

Drugsgebruik en criminaliteit gaan vaak samen. De handel kweek en gebruik van drugs moet in
onze gemeente stevig aangepakt worden. Dit geldt ook voor de regelmatige vernielingen die in onze
gemeente plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

Bestuur
• Van gemeente naar gemeenschap. Overheid, ondernemers en inwoners in de gemeente

Steenbergen voelen ieder de verantwoordelijkheid om samen de gemeenschap Steenbergen
vorm te geven. Daarbij staan ze open voor elkaars meningen en betrekken elkaar bij plannen en
ontwikkelingen, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.

• Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen zien het gemeentebestuur en de
gemeentelijke organisatie als een betrouwbare en transparante partner

• Een zelfstandige gemeente blijven die gestructureerd regionaal samenwerkt
• Steenbergen is een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is

Veiligheid
• In de gemeente Steenbergen is het veilig en voelt iedereen zich veilig
• Gemeente, politie/justitie en bewoners zien veiligheid als een gemeenschappelijke

verantwoordelijkheid

Bestuurlijke kaders
• Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
• Reglement van orde voor de vergaderingen van het college
• Spelregels voor de beeldvormende en opiniërende vergaderingen
• Organisatieverordening
• Inspraakverordening
• Verordening klachtrecht
• Verordening behandeling bezwaarschriften
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
• Verordening Burgerinitiatief
• Verordening op het referendum
• Verordening rekenkamercommissie
• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
• Controleverordening
• Coalitieakkoord / raadsprogramma 2014-2018
• Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma
• Regionaal Plan Crisismanagement 2012-2016
• Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma bestuur en veiligheid Portefeuillehouder Voortgang

Jaarlijks wordt (na behoefte) een beeldvormend
overleg tussen het college en de dorpsraden
georganiseerd

Burgemeester continu proces

Jaarlijks onderwerpen voorstellen die beeldvormend
worden behandeld door de gemeenteraad

Burgemeester continu proces

Het organiseren van een laagdrempelige toegang
tot collegeleden

Burgemeester naar 2018

Actieve promotie van Steenbergen o.a. door
middel van een promotiefilm in combinatie met
identiteitsproject

Lepolder gereed

Opzetten van voorlichtingsprogramma’s “veiligheid”
op scholen

Zijlmans continu proces

Op basis van behoefte overleg met dorpsraden,
toezichthouders, deskundigen en politie
over het thema veiligheid

Burgemeester continu proces

Opleiden en trainen regionale
rampenteams,actualiseren rampenteams en
regionale samenwerking rampenteams

Burgemeester continu proces

Uitwerking toekomstvisie De Heen Zijlmans naar 2017

Handhaving Sunclasspark Burgemeester gereed

Nader onderzoek Sunclasspark Lepolder

Handhavingsbeleidsplan 2016-2020 Burgemeester naar 2017

Samenwerking bedrijfsvoering, besluitvorming wel/
niet oprichten GR

Lepolder gereed

Ontwikkelingen kerncentrale Doel (motie januari
2016)

Burgemeester gereed

Aanbieden gezonde frisdrank bij oordeelvormende
+besluitvormende vergaderingen gemeenteraad
(motie februari 2016)

gereed

Jaarverslag handhaving Burgemeester naar 2017

Uitvoeringsprogramma handhaving Burgemeester naar 2017

Pilot oprichting brede boa-pool Burgemeester gereed

Plan van aanpak opvang vluchtelingen en
statushouders incl.bijbouwen tenminste 100 sociale
huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015)

Van Geel gereed

Verordening Vergunning, Toezicht en Handhaving gereed
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Beleidsprioriteiten 2016

Jeugd meer betrekken bij de gemeente
Om de jeugd te betrekken bij de gemeente en het politieke bestuur werd in 2013 voor het eerst het
project uitgevoerd waarbij leerlingen uit de hoogste groepen van de basisscholen in Steenbergen
in debat gaan met elkaar. Het project was in de afgelopen jaren succesvol. Bij de perspectiefnota
2015-2019 is een motie aangenomen waarbij het college werd opgedragen de winnende 2 ideeën
van de debat uit te voeren. In 2016 zijn daarop de volgende projecten nader uitgewerkt:
Debatwinnaar 2016 Petrus en Paulusschool-Hondenpoep van de Stoep
Groep 8 van de Petrus en Paulusschool won de debatwedstrijd met het onderwerp ‘Hondenpoep
van de Stoep’. Aanleiding was de ergernis van de kinderen over de hondenpoep die op veel
plaatsen te vinden is. Het doel was de hondenbezitters meer bewust te maken van het probleem.
Er is bekeken wat er in het kader van het hondenbeleid ‘Opgeruimd-Uitgelaten’ werd gedaan en
welke ideeën er zouden kunnen worden uitgevoerd.
Met de klas is besloten om alle geregistreerde hondenbezitters een persoonlijke brief te sturen,
waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het opruimen van hondenpoep. Bij deze brief ontvingen
zij tevens een pakketje opruimzakjes als stimulans om de poep op te (blijven) ruimen. Het
beschikbare bedrag van € 2.500,- is hiervoor geheel benut. Verder zijn er informatiefolders over het
hondenbeleid verspreid bij openbare gelegenheden. Nieuwe hondenbezitters werden al voorzien
van een pakketje opruimzakjes, een informatiefolder en een tegoedbon voor een etuitje. Dit wordt
gecontinueerd. Tijdens de aftrap op school, deelden de kinderen pakketjes met zakjes uit aan
ouders die met de hond aanwezig waren.
Stadstrandje Steenbergen
In 2016 won de EvenementenPartij van de examenklas 4 VMBO van het R@velijn de
debatwedstrijd. Haar idee was een stadsstrandje bij het viaduct over de A4, geïnspireerd door de
tekst “Steenbergen aan Zee”. Bij het winnen van het idee was nog niet duidelijk of en in hoeverre
dit idee haalbaar en uitvoerbaar zou zijn. Na overleg met het winnende team bleek dat zij niet wist
dat haar idee uitgevoerd zou worden. Mede door het samenvallen met de periode van eindexamens
hadden de leerlingen weinig enthousiasme om het idee mee uit te denken en uit te voeren. Dit
was niet het enige probleem bij de uitvoering van het idee. Een ander issue was dat de kosten
van het realiseren van het stadstrandje zeer ruim boven het uitgetrokken budget zouden uitkomen
en dat er bezwaren kleefden aan de gekozen locatie (zwemverbod ivm veiligheid scheepvaart en
volksgezondheid). Met deze informatie is overleg gevoerd met de leerlingen en directie van het
Ravelijn en is besloten dit jaar het stadstrandje niet aan te leggen. Op de middelbare school wordt
volgend schooljaar een nieuw examenprogramma geïntroduceerd, waarbij leerlingen specifiek
organisatievaardigheden aanleren. Daarbij is afgesproken dat het beschikbare budget (€ 2.500,-)
beschikbaar blijft voor de uitvoering.
De directie heeft voorgesteld het stadsstrandje als eerste project te laten dienen voor de leerlingen
van deze studierichting. Daar is dan ook vervolg aan gegeven waarbij nu 3e jaars leerlingen en
gemeente eerst aan de slag zijn gegaan met de locatiekeuze. Inmiddels is gekozen voor een
stadstrandje bij zwembad De Meermin. Er wordt samengewerkt met medewerkers communicatie,
jeugdwerk, beheer en beleid. Leerlingen en medewerkers en bestuur krijgen zo een inzicht in
elkaars bezigheden en leefwereld. Dit wordt zeer positief ervaren. In mei 2017 is de opening
gepland.

Samenwerking bedrijfsvoering
In mei 2013 hebben de colleges van de Brabantse Walgemeenten de gemeentesecretarissen
opdracht gegeven om samenwerking op de bedrijfsvoeringonderdelen te onderzoeken. De 3
colleges hebben daarop in maart 2014 besloten om hiervoor een bedrijfsplan op te stellen.
Nadat de colleges in april 2015 het bedrijfsplan (voorlopig) hadden vastgesteld, bleek dat er een
behoefte was aan een nadere concretisering van een drietal onderwerpen om tot een zorgvuldige
besluitvorming te kunnen komen. Gedurende dit vervolgtraject zijn steeds meer twijfels gerezen of
de voorgestane juridische entiteit van een gemeenschappelijke regeling wel de juiste juridische vorm
is.
In juli 2016 hebben de 3 colleges besloten om de oprichting van de gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoering niet aan de gemeenteraden voor te leggen. Er was bestuurlijk en ambtelijk
onvoldoende draagvlak bij onze gemeente voor deze juridische vorm, die voor de samenwerking
werd voorgesteld.
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De 3 colleges zien nog steeds wel de kansen en voordelen voor de samenwerking op het gebied
van bedrijfsvoering. Aan de gemeentesecretarissen is daarom in januari 2017 de opdracht
gegeven een verkenning te doen naar de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van
bedrijfsvoering op de Brabantse Wal, gegeven de ontstane situatie en de kaders die de besturen
aan die samenwerking verbinden.

Handhavingbeleidsplan 2017-2020
Vanwege het aflopen van het huidige Handhavingbeleidsplan is in 2016 een nieuw
Handhavingbeleidsplan 2017-2020 opgesteld. Op grond van de Wabo dient elke gemeente
handhavingsbeleid vast te stellen, waarin onder meer gemotiveerd wordt aangegeven welke
doelen en prioriteiten deze zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten deze daartoe zal
uitvoeren. In vergelijking met het vorige beleidsplan is dit beleidsplan veel integraler opgesteld,
zodat het ook de Participatiewet, de Wet basisregistratie personen (BRP) de Leerplichtwet en
de Wet maatschappelijke ondersteuning omvat. Voor het bepalen van de prioriteiten is een
risicoanalyse ingevuld, waarbij ook de raadsleden in de gelegenheid zijn gesteld om deze in te
vullen. Een terugkoppeling van de resultaten aan de raadsleden kon op zijn vroegst in januari
2017 plaatsvinden. Vaststelling van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 heeft in maart 2017
plaatsgevonden. .

De provincie Noord-Brabant heeft in 2016 getoetst in hoeverre wij de taken uitvoeren op het
gebied van het omgevingsrecht en geconstateerd dat Steenbergen gedeeltelijk voldoet. Er zijn
verbeterpunten aangegeven, zoals het concretiseren van de activiteiten en het koppelen van deze
activiteiten aan de gestelde doelen. De verbeterpunten worden meegenomen in het beleidsplan en
het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2017.

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken is tijdens het opstellen van het beleidsplan
geconstateerd dat de huidige activiteiten niet op een adequaat niveau plaatsvinden. Zo is gebleken
dat het huidige budget om de werkzaamheden door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB) te laten verrichten, al jaren niet voldoende is om zelfs een minimaal niveau van uitvoering
te waarborgen. Er zijn dan ook achterstanden in de controle op het inrichtingenbestand ontstaan,
waardoor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn toegenomen. Om dit op een adequaat niveau
te brengen en de ontstane achterstanden in controles weg te werken, is een aanzienlijke verhoging
van het huidige budget vereist.

Daarnaast is gebleken dat het huidige toezicht door de toezichthouder Wabo en Handhaving onder
het minimale niveau ligt om de doelstellingen van handhavingbeleidsplan 2017-2020 te kunnen
halen. Om een adequaat niveau van uitvoering te kunnen halen is een capaciteitsuitbreiding
noodzakelijk.

In 2016 heeft de raad de verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) vastgesteld, waarin een Brabantbreed bodemniveau is opgenomen waarop de VTH-taken in
Steenbergen worden uitgevoerd. Om hieraan te kunnen voldoen is het eveneens noodzakelijk om
een capaciteitsuitbreiding op Toezicht door te voeren.

Handhaving Sunclasspark
Er is vastgesteld dat de zomerhuizen op het Sunclasspark in strijd met het bestemmingsplan
worden gebruikt. Hiertegen wordt handhavend opgetreden. Tegen deze besluiten lopen meerdere
gerechtelijke procedures. Het verdere onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het
Sunclasspark is uitgesteld totdat de gerechtelijke procedures over de handhavingbesluiten zijn
doorlopen. Naar verwachting gaat de Raad van State in de loop van 2017 de zaak behandelen.

Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm in combinatie met
het identiteitsproject
Het identiteitstraject is eind september 2016 ambtelijk afgerond. Het resultaat van dit traject is
een geschreven verhaal over de identiteit -het karakter- van de gemeente Steenbergen, dat
voortaan de rode draad door de gemeentelijke communicatie zal vormen. De eerste keer waarbij
het identiteitsverhaal op deze manier is gebruikt is in het promotiefilmpje dat op 4 november 2016
tijdens het evenement Chapeau voor het eerst werd vertoond. Inmiddels is het filmpje, dat na
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Chapeau op het YouTube-kanaal van de gemeente Steenbergen is geplaatst, ruim 2700 keer
bekeken. Het identiteitsverhaal wordt in de komende periode verder verweven in de gemeentelijke
communicatie, onder meer via het communicatiebeleid en in het marketingplan voortkomend uit de
Economische Visie en zal worden meegenomen in de toekomstvisie van de gemeente Steenbergen.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

raad en
ondersteuning

923.749 0 1.015.249 0 947.743 0

college van b&w
en ondersteuning

2.010.567 0 1.996.467 0 2.409.850 0

regionale
samenwerking

142.449 0 142.449 0 137.780 0

brandweer en
ghor

1.112.750 0 1.112.750 0 1.122.954 0

openbare orde en
veiligheid

439.459 0 464.459 0 519.103 -172

integrale
handhaving

600.442 -15.000 625.442 -15.000 576.942 -1.458

mut.res.progr.bestuur
en veiligheid

0 -109.200 10.000 -231.200 10.000 -290.650

Totaal 5.229.416 -124.200 5.366.816 -246.200 5.724.372 -292.280

Nadelig saldo 5.105.216 5.120.616 5.432.092

Het werkelijk resultaat op het programma "Bestuur en veiligheid" ten opzichte van het begrote
resultaat (na wijziging) bedraagt € 311.476,- nadelig.

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

Raad en ondersteuning € 67.000,- voordelig
Huisvesting vluchtelingenopvang € 76.000,- voordelig
In 2016 was er sprake van de Brabantse aanpak Opvang Vluchtelingen(subregio Brabantse Wal).
Hierbij was afgesproken dat de gemeente Steenbergen 74 extra statushouders zou opvangen in
2016. Om de kosten te dekken van de extra op te vangen statushouders is er in 2016 € 80.000,-
beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is, als gevolg van het stagneren van de vluchtelingenstroom, de
extra opvang niet doorgegaan en zijn hiervoor geen kosten gemaakt.

College van B&W en ondersteuning € 413.000,- nadelig
Wethouders/Gewezen wethouders € 215.000,- nadelig
Op deze posten is sprake van hogere lasten door met name een hogere toevoeging aan de
pensioenvoorziening voor wethouders en oud-wethouders van € 226.000,-. Jaarlijks wordt een
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actuariële waardeberekening gemaakt van toekomstige pensioenrechten voor wethouders en oud-
wethouders. Bij de begroting wordt door middel van extrapolatie een raming gemaakt van de
gewenste hoogte van de voorziening aan het eind van het begrotingsjaar. Met name door verlaging
van de rekenrente van 1,629% naar 0,864% blijkt de opgenomen raming te laag geweest te zijn.

Representatie-, vergader- en overige kosten € 74.000,- nadelig
Vanuit de afdelingen publiekszaken en beleid heeft extra inhuur plaatsgevonden voor de organisatie
van Chapeau. Hiervoor zijn wel de middelen in de begroting opgenomen, maar dit heeft zich niet
vertaald in de beschikbaarheid van extra uren en de verdeling hiervan over de diverse projecten.
Vanuit publiekszaken zijn er 605 uur (= € 50.000,-) en vanuit beleid zijn er 220 uur (= € 20.000,-)
aan Chapeau besteed.

Bestuursondersteuning € 90.000,- nadelig
Nadat de colleges van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom in april 2015
het bedrijfsplan voor de bedrijfsvoeringafdeling Brabantse Wal voorlopig hadden vastgesteld, heeft
de gemeenteraad in juni 2015 een voorbereidingskrediet van € 36.000,- beschikbaar gesteld voor
het uitvoeren van een aantal onderdelen uit de implementatiefase die in tijd naar voren moesten
worden gehaald. Medio 2016 hebben de colleges van de Brabantse Wal besloten om de oprichting
van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Bedrijfsvoering niet aan de gemeenteraden
voor te leggen. Om reden van dit NO-GO besluit heeft er eind 2016 een afrekening plaatsgevonden.
Voor onze gemeente betekende dit een restitutie van € 33.369,-.
Per 1 april 2017 heeft de voormalig algemeen directeur een nieuwe functie aanvaard. Dit heeft nog
wel financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen die nog een aantal jaren doorlopen.
Voor deze verplichting dient een voorziening te worden gevormd voor de totale kosten vanaf
1 januari 2017. Deze worden geraamd op € 156.341,-.

Openbare orde en veiligheid € 54.000,- nadelig
Openbare orde en veiligheid € 79.000,- nadelig
De overschrijding op deze post is het gevolg van een hogere doorbelasting vanuit de afdelingen
publiekszaken en beheer. Net als in 2015 heeft op deze post in 2016 vanuit publiekszaken extra
inhuur (178 uur) plaats gevonden. Deze extra werkzaamheden waren noodzakelijk aangezien de
benodigde capaciteit niet aanwezig was binnen de eigen formatie.
De overschrijding vanuit afdeling beheer is eveneens het gevolg van extra uren, die ingezet zijn,
doordat hierop inhuur heeft plaatsgevonden.

Rampenbestrijding € 27.000,- voordelig
Met de perspectiefnota 2016 is een bedrag van € 20.000,- opgevoerd ten behoeve van het project
"Brandveilig leven". Binnen dit project wil de gemeente, samen met haar burgers, werken aan een
brandveilige omgeving. Voor deze uitgaven wordt er, eveneens voor een bedrag van € 20.000,-, een
subsidie ontvangen van de Veiligheidsregio MWB. Deze inkomsten waren niet meegenomen met
het opstellen van de perspectiefnota waardoor er voor 2016 sprake is van een onderschrijding op
deze post.

Mutaties reserves € 59.000,- voordelig
Per 1 april 2017 heeft de voormalig algemeen directeur een nieuwe functie aanvaard. Dit heeft nog
wel financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen die nog een aantal jaren doorlopen.
De hiervoor gevormde bestemmingsreserve is daarvoor niet toereikend. Voor de totale verplichting
is nu een voorziening gevormd. De gevormde bestemmingsreserve, saldo eind 2016 € 86.250,-,
valt hierdoor vrij en dient als gedeeltelijke dekking voor de te vormen voorziening. Deze vrijval leidt
wat de mutaties op de reserves op dit programma betreft tot een voordeel. Daarentegen is het
beschikbaar gestelde budget voor handhaving Sunclass maar minimaal besteed en is de onttrekking
aan de hiervoor gevormde reserve ook lager geweest. Op deze post leidt dat tot een nadeel van
€ 21.800,-.
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Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot
2016

Werkelijk
2016

Nog te realiseren
na 2016

Exploitatie veiligheidshuis 2.000 1.200 -

De werkelijke bijdrage over 2016 is gelijk gebleven aan die van 2015. Het is niet realistisch te verwachten dat de volledige
bezuiniging zal worden behaald. In de begroting 2017 komt deze dan ook niet meer terug.

Investeringen

In 2016 zijn er geen investeringen geweest.



28 Programmaverantwoording



29Programmaverantwoording

Programma Dienstverlening
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Raadsprogramma

Dienstverlening moet gewoon goed zijn voor onze burgers, bedrijven en bezoekers. De
gemeentelijke dienstverlening gaat nog veel meer dan nu denken en werken vanuit de vraag van
de klant. Vragen en verzoeken moeten kunnen rekenen op een meewerkende en meedenkende
gemeente. Afspraken worden nagekomen. Gegaan wordt van "nee want" naar "ja mits".

De gemeentelijke dienstverlening moet ingesteld zijn op het ondersteunen van nieuwe
investeringen, ontwikkelingen van burgers en bedrijven. Vragen die niet passen in de bestaande
richtlijnen vragen dan om constructief overleg. Samenwerken aan mogelijkheden en wegnemen van
de onmogelijkheden. Er is de bereidheid om bij goede initiatieven bestaande beleidsregels daar op
aan te passen. De gemeente treedt burgers en bedrijven met een meewerkende houding tegemoet.
Op die dienstverlenende houding moeten burgers, bedrijven en bezoekers kunnen rekenen.

De opdracht voor de gemeentelijke organisatie is leren werken met een participerende
gemeenschap. Open staan voor initiatieven. Dienstverlening naar burgers en bedrijven moet
ook slim en slank georganiseerd zijn. Beperken van de regels, verkorten van procedures,
vereenvoudigen van aanvragen. Dit betekent ook dat we goedkoper kunnen werken. Inzetten
op digitale dienstverlening helpt daarbij. Ontwikkelen naar i-Burgerzaken waardoor zaken zoals
digitale geboorteaangifte mogelijk worden. Het ondernemersdossier is daar een goed voorbeeld
van. Een actuele website ook. Gelijktijdig moet de gemeente een herkenbaar gezicht houden.
Digitalisering mag het persoonlijke contact niet vervangen. Een zichtbare gemeente te zijn vraagt
om dienstverlening dicht bij onze burgers, bedrijven en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening
• De gemeente levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier aan

burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen blijven
als alternatief beschikbaar.

• Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen hebben inzicht in en begrijpen de
uitgangspunten die de gemeente Steenbergen hanteert bij de levering van haar diensten en
producten, waarbij de regels en kaders zoveel als mogelijk in een oplossingsgerichte manier
worden toegepast.

Bestuurlijke kaders
• Communicatiebeleidsplan gemeente Steenbergen 2013 - 2017
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Dienstverlening Portefeuillehouder Voortgang

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in
het klantcontactsysteem (KCS) Lepolder naar 2017

Het via mijn overheid/ persoonlijke internetpagina
informatie aan burgers/bedrijven beschikbaar stellen Lepolder gereed

Stimuleren van de afname van digitale producten
door: Lepolder continu proces

I. meer digitale producten aan te bieden;

II. Onderhouden van actuele website;

III. Een promotiecampagne dienstverlening;

IV. Opzetten van het ondernemersdossier.

Een klantvraaganalyse uitvoeren om de behoefte
van de ondernemers
en burgers in beeld te brengen Lepolder gereed

Het project Beter Contact en daarvoor een plan van
aanpak opstellen Lepolder continu proces

Pilot private kwaliteitsborging Lepolder continu proces

Gemeentelijke verordening op referendum Burgemeester naar 2017

Bereiken adequaat uitvoeringsniveau Wet
Bescherming Persoons-
gegevens (privacy) Lepolder gereed

Beleidsprioriteiten 2016

Project Beter contact
In 2016 is er door de diverse werkgroepen hard gewerkt. Het afgelopen jaar is het bestaande
handvest met servicenormen uit 2009 grondig herzien. Buiten het tekstueel verduidelijken van de
normen is ook het digitale kanaal toegevoegd aan het handvest. Dit was noodzakelijk omdat we ons
in 2016 veel meer gericht hebben op digitale communicatie. In juli 2016 zijn we bijv. gestart met het
kanaal “Whats App”. Het nieuwe kwaliteitshandvest is per 1 januari 2017 bekend gemaakt op onze
gemeentelijke website. Eind 2016 is de nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd. Met deze nieuwe
centrale is de bereikbaarheid vergroot.
Met betrekking tot het onderdeel “Bezwaren” zijn er uniforme briefsjablonen opgesteld rondom
juridische bezwaarprocessen. Tevens is er een start gemaakt met ‘pre-mediation’. Uit onderzoek
is gebleken dat pre-medation een middel is om in te zetten binnen onze gemeente om het aantal
bezwaren te verminderen.
In het kader van het onderdeel “vergunningen” zijn de processen van een 5-tal
vergunningprocessen geoptimaliseerd. Voor de meldingen is er het afgelopen jaar geïnvesteerd in
de aanschaf van de Mijn gemeente App. Met de komst van deze App wordt het verwerken van de
meldingen en de terugkoppeling naar de inwoners beter geborgd en inzichtelijk gemaakt.
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Via Persoonlijke Internet Pagina (PIP)/Mijn overheid informatie aan burgers beschikbaar
stellen
Met ingang van 1 november 2016 zijn wij aangesloten op de berichtenbox van Mijn overheid voor
de gemeentelijke belastingaanslagen. Inwoners krijgen in 2017 op deze wijze de mogelijkheid
om voortaan hun aanslag digitaal te ontvangen. Ook is er een optie toegevoegd om vanuit Mijn
Overheid de aanslagen via iDeal te kunnen betalen.

Klantvraaganalyse
In de maand december is een ‘klantvraaganalyse’ uitgevoerd. Hierbij hebben we gemeten via
welke kanalen vragen binnen komen, over welke onderwerpen dit gaat en daarnaast hoeveel
daarvan direct worden afgehandeld door het telefonisch informatiepunt. De onderwerpen uit de
klantvraaganalyse worden meegenomen als input voor de nieuwe ‘top-taken’- website, die in 2017
gerealiseerd gaat worden.

Gegevens vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS)
In samenwerking met een andere gemeente is dit jaar gekeken naar de aanschaf van een KCS.
Omdat ook de wens bestaat om over te stappen naar een ander zaaksysteem is het onderzoek
hiermede uitgebreid. Een aftasting van de markt is vanaf oktober in volle gang. De nieuwe planning
wordt juni 2017.

Pilot private kwaliteitsborging
Het Rijk werkt aan een nieuw stelsel voor het bouwtoezicht. Het nieuwe stelsel legt de
verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit nadrukkelijker dan voorheen bij de markt zelf. Om
ervaring op te doen is in 2016 gestart met een pilot. Het afgelopen jaar hebben we voor deze pilot
één aanvraag ontvangen en is hiervoor een omgevingsvergunning onderdeel bouw afgegeven.
De bouw is gestart maar nog niet gereed. De stelselwijziging is met minimaal één jaar uitgesteld
naar, op zijn vroegst, 1 januari 2018. De pilot zal dan ook in 2017 worden voortgezet.

Gemeentelijke verordening op referendum
Ambtelijk is een eerste concept nagenoeg gereed. Naar verwachting zal dit aan het einde van het
2e kwartaal kunnen worden behandeld.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

burgerzaken 855.139 -412.999 895.139 -412.999 868.213 -441.116

dienstverlening 393.557 0 506.057 0 531.958 0

vergunningen 874.877 -646.704 838.127 -526.082 809.107 -507.267

mut.res.programma
dienstverlening

0 -8.000 0 -133.000 0 -127.071

Totaal 2.123.573 -1.067.703 2.239.323 -1.072.081 2.209.279 -1.075.453

Nadelig saldo 1.055.870 1.167.242 1.133.825
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Het werkelijk resultaat op het programma "Dienstverlening" ten opzichte van het begrote resultaat
(na wijziging) bedraagt € 33.417,- voordelig. Het betreft hier een cumulatie van een aantal kleinere
verschillen.

Investeringen

In 2016 zijn er geen investeringen geweest.
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Programma Sport en cultuur
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Raadsprogramma

In het financieel gezond houden van onze gemeente zijn op de exploitatie van feitelijk alle
sportaccommodaties belangrijke besparingen ingeboekt. De financiële doelstelling zoals opgenomen
in de meerjarenbegroting blijft als uitgangspunt staan. De verdere uitwerking wordt volledig
in overleg gedaan met de betrokkenen, de sportverenigingen. Dat vanwege bezuinigingen
voorzieningen verdwijnen dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. Het is onwenselijk dat
voorzieningen sluiten zonder dat er alles aan gedaan is om dat te voorkomen.

Goede initiatieven zoals het in vrijwillig beheer nemen van belangrijke taken van het zwembad in
Dinteloord, verdienen navolging. In Steenbergen kan dit ook zeker als de samenwerking met De
Knotwilg wordt opgepakt. De gemeente neemt het initiatief om partijen met elkaar te verbinden
zodat nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Dat geschiedt door actief ondernemers en particulieren
te benaderen, maar ook door het samenbrengen van nu nog los van elkaar werkende instellingen.
Indien de uitwerking van deze inzet een beperkt uitstel betekent van de eerder ingeboekte
bezuiniging, dan moet dat mogelijk zijn.

Bibliotheken staan ook onder druk. Het uitgangspunt is dat de bestaande voorzieningen in
stand blijven. Dat betekent dat de gemeenschap hier zelf meer taken op zich moet nemen.
Dat zal worden gestimuleerd en ondersteund. In samenwerking met de bibliotheken wordt een
actieprogramma voor de zelfbeherende bibliotheek van de toekomst opgesteld.

Ons cultureel erfgoed is wat we met elkaar delen. Het is het DNA van ons gebied. De nota cultureel
erfgoed vraagt om uitvoering. Het stimuleren van de kennis van onze culturele geschiedenis is
wenselijk. In het basisonderwijs wordt aandacht gegeven aan het culturele erfgoed. Het opzetten
van een canon van Steenbergen kan daarbij helpen.

Cultuur moet ook een plaats hebben. Er zal worden onderzocht of de Gummaruskerk in
Steenbergen geschikt is om ingezet te worden voor andere passende doeleinden zoals
expositieruimte. Met inzet van vrijwilligers kan de geschiedenis van Steenbergen daar weer een
gezicht krijgen.

Lokale verenigingen op cultureel gebied zullen worden gefaciliteerd zodat zij zich meer kunnen
presenteren in onze gemeente.

Wat willen we bereiken?

Sport
• Bestaande sportvoorzieningen blijven zo veel mogelijk behouden en hebben een efficiëntere

bedrijfsvoering. Bezuinigingen worden samen met de sportverenigingen uitgewerkt.
• Inwoners van de gemeente Steenbergen leveren zelf een actieve bijdrage aan het behoud

van sportvoorzieningen. De gemeente Steenbergen faciliteert initiatieven van inwoners en
verenigingen waar mogelijk en brengt ondernemers, particulieren en instellingen bij elkaar als dat
aan het behoud van voorzieningen kan bijdragen.

• Via de sportverenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
• Meer inwoners van de gemeente Steenbergen sporten en bewegen
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Cultuur
• De gemeente Steenbergen wil de culturele voorzieningen zo veel mogelijk behouden en met de

culturele verenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
• Er is een heldere visie op de plaats die materieel cultureel erfgoed inneemt in de gemeente

Steenbergen
• Meer inwoners van de gemeente Steenbergen, met name jongeren, hebben kennis van de lokale

cultuur en historie en nemen deel aan het culturele leven in de gemeente Steenbergen

Bestuurlijke kaders
• Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De Smaak van Steenbergen"
• Sportbeleidsplan 2010-2014
• Nota cultureel erfgoed 2010-2020
• Recreatieve kansenkaart gemeente Steenbergen

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Sport en cultuur Portefeuillehouder Voortgang

Het overleg met de verenigingen continueren om
daarmee het beoogde doel ten aanzien van de
kostenreductie te bereiken Zijlmans gereed

Met de verenigingen onderzoeken op welke wijze
het onderhoud in gezamenlijkheid kan worden
opgepakt. Zijlmans gereed

Uitvoeren onderzoek op afstand brengen
welzijnsaccomodaties Zijlmans gereed

Implementatie resultaten onderzoek

Begeleiden en monitoren

Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan
opstellen. Zijlmans naar 2017

Inventarisatie onderdelen sport-accomodatiebeleid
en overleg betrokken partijen.

Opstellen sportbeleid- en sportaccommodatieplan

Implementatie sportbeleid- en
sportaccommodatieplan

Monitoring

Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door
een bredere inzet van de sportcoaches. Zijlmans naar 2017

Nulmeting sport-beweegdeelname en start overleg
betrokken partijen

Opstellen planvorming en uitwerking

Voortgang en monitoring
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Programma Sport en cultuur Portefeuillehouder Voortgang

Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel
erfgoed zoals bijvoorbeeld de kerken Van Geel

Plan van aanpak gereed

Doorontwikkeling van invetarisatie naar een
concrete beleidsnota voor wat betreft het materiële
erfgoed naar 2017

Doorgaan met cultuureducatie op scholen Van Geel continu proces

Beoordelen subsidieaanvragen cultuureducatie

Opzetten van een Cultuurpromotiecampagne om
meer mensen te interesseren voor cultuur Van Geel gereed

Start overleg culturele veld en opzet
promotiecampagne continu proces

Uitvoering promotiecampagne continu proces

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

Evaluatie beheer 't Cromwiel Zijlmans gereed

Eindrapportage incl. uitwerkingsplan op afstand
brengen gemeentelijke zwembaden Zijlmans gereed

Beheer Weet waar je woont continu proces

Huisvesting bouwclubs Zijlmans gereed

Beleidsprioriteiten 2016

Opstellen sportbeleid- en sportaccommodatieplan
Op basis van het onderzoek naar de sport- en beweegdeelname van inwoners, de landelijke,
provinciale en regionale ontwikkelingen, de visie van de sportaanbieders, inwoners en de
demografische ontwikkelingen is input opgedaan om het nieuwe sportbeleid vorm te gaan geven.
Het opstellen van een nieuw sportbeleid is verschoven naar september 2017. Reden hiervan is dat
er in 2016 teveel werkzaamheden, naast de geplande taken, zijn bijgekomen.
Continueren kostenreductie sportaccommodaties
In oktober 2015 is besloten tot overdacht van de kleedlokalen op de buitensportaccommodaties aan
de betreffende buitensportverenigingen. De kleedlokalen worden in eigendom aan de verenigingen
worden overgedragen. In 2016 is deze overdracht in juridische zin verder afgehandeld en zijn er
rechten van opstal gevestigd. Alleen voor de buitensportaccommodatie aan de Seringenlaan in
Steenbergen is dit nog niet geëffectueerd. Dit krijgt een vervolg in 2017. In 2016 was voorzien
dat met de buitensportverenigingen overleg zou worden opgepakt over de nog resterende
bezuinigingstaakstelling. Gesproken zou worden over de overdracht van taken ten aanzien van
het onderhoud van de sportvelden. Bij de doelstellingen voor het bezuinigingstraject is gesteld
dat de verenigingen gezond moeten blijven. De verenigingen krijgen met de overdracht van de
kleedlokalen al aanzienlijk veel werk (dat door vrijwilligers moet worden uitgevoerd) en kosten voor
hun rekening. Wanneer ook nog overdracht van onderhoudstaken voor de sportvelden plaatsvindt
komt de levensvatbaarheid van de verenigingen onder druk te staan. Bij de Perspectiefnota
2016-2020 is daarom meegenomen dat het nog behalen van deze resterende bezuiniging moeilijk
haalbaar is. Het niet behalen van deze taakstelling kon binnen de meerjarenbegroting ingepast
worden en is bij vaststelling van de Perspectiefnota komen te vervallen.
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Binnensportaccommodaties
Het beheer en exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn al in een eerder
stadium overgedragen aan marktpartijen. Zo is beheer en exploitatie van Sporthal De Buitelstee in
Dinteloord is in 2014 overgedragen aan een lokale exploitant. Exploitatie en beheer van Sport - en
ontmoetingscentrum 't Cromwiel in Steenbergen is met ingang van 1 januari 2015 naar een nieuwe
exploitant overgegaan. Monitoring vindt vanaf 2014 en respectievelijk 2015 plaats. Concreet houdt
de monitoring in dat er per kwartaal, of eerder/later indien nodig, overleg wordt gevoerd met de
exploitanten van de binnensportvoorzieningen om op die manier de gang van zaken te bewaken en
zo nodig bij te sturen.
Gemeentelijke openluchtzwembaden
Op de gemeentelijke openluchtzwembaden lag een bezuinigingstaakstelling van totaal € 141.000,-.
In 2016 resulteerde hiervan nog een bedrag van € 69.600,-. Onderzocht is welke mogelijkheden
er zijn om het resterende bedrag te behalen. Nagegaan is of samenwerking met Sport- en
recreatiecentrum De Knotwilg met Sport- en ontmoetingscentrum ’t Cromwiel kansen biedt.
Hier liggen vooralsnog geen verantwoorde en realistische kansen. Ook is de vorming van een
stichting bekeken die vanuit een positieve inzet van inwoners een bijdrage kan leveren aan
kostenbesparing voor de zwembaden. In Dinteloord is inmiddels een stichting opgericht die hand-
en spandiensten verricht, activiteiten organiseert en sponsorgelden werft. Deze formule bleek niet
toepasbaar op het zwembad in Steenbergen. Voor het zwembad in Steenbergen heeft een aantal
vrijwilligers de mogelijkheden van het vormen van een beheerstichting onderzocht. Op basis van
een conceptbegroting zou deze constructie zo’n € 11.000,- op kunnen leveren. Daarnaast sloot
de conceptbegroting met een tekort van € 15.000,-. Gesteld is dat het vormen van een stichting
in relatie tot het te besparen bedrag te grote risico's met zich brengt om verantwoord te zijn. Ook
het niet halen van de resterende bezuinigingstaakstelling van de zwembaden is meegenomen bij
vaststelling van de Perspectiefnota 2016 – 2020.

Stimuleren sport- en beweegdeelname van inwoners
Het opstellen van een Plan van Aanpak om inwoners via inzet van de sportcoaches te stimuleren
tot sport en bewegen is in 2016 gestart. Bij de Najaarsnota 2016 is toegelicht dat de besluitvorming
hierover is verschoven naar maart 2017. In het Plan wordt aangegeven welke doelgroep nog
onderbelicht is en voor extra bewegingsstimulering in aanmerking komt. Via onderzoek wordt de
behoefte van die doelgroep vervolgens gepeild. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen
gedaan voor het stimuleren van deze inwoners. Bekeken wordt hoe de sportcoaches hiervoor
ingezet kunnen worden.

Cultureel erfgoed
De gemeente Steenbergen is bezig met de actualisatie van de Nota cultureel erfgoed Steenbergen
2010-2020. Hierin wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met de aanwezige erfgoedwaarden
en welke richting de gemeente uit wil. Hiervoor wordt een interactief proces doorlopen. In 2016 zijn
de eerste stappen gezet in dit proces. De belangrijkste stappen zijn:
1. Er is een kerngroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de erfgoedinstellingen. In

samenwerking met de kerngroep zijn de kansen en bedreigen van het erfgoed in beeld gebracht.
2. Er is een enquête uitgezet onder een brede doelgroep (inwoners, eigenaren van monumenten,

beeldbepalende panden, ondernemers, ZLTO en onderwijsinstellingen)
3. Op 28 september 2016 heeft een beeldvormende vergadering plaatsgevonden.
4. Op basis van het voorgaande is gewerkt aan een nota van uitgangspunten.
In 2017 wordt het proces afgerond. De ontwikkeling van een canon van de gemeente Steenbergen
wordt in het kader van de actualisatie afgewogen. De vaststelling van het geactualiseerde
erfgoedbeleid staat gepland in juni 2017.

Versterken cultureel leven en behoud voorzieningen
Kunst en cultuurbeleid
In 2016 is ingezet op de uitvoering van de Kunst- en Cultuurnota. Samengevat is het doel van kunst
en cultuur in de gemeente Steenbergen tweeledig. Met kunst en cultuur wordt de sociale cohesie
binnen de gemeente Steenbergen versterkt. Daarnaast heeft kunst en cultuur in de gemeente
Steenbergen het doel ontwikkelingskansen te bieden voor de jeugd. Realisatie van de ambities
gebeurt door de uitvoer van concrete acties. In 2016 is in dit kader (in overleg met het primaire
onderwijs) besloten tot deelname aan de provinciale regeling: De CultuurLoper. Doel van de
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regeling is om de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen en nog beter te borgen in het onderwijs,
zodat kinderen hun creatief talent kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Sjors Creatief & Sportief
Sport en cultuur zijn belangrijke elementen voor een gezonde, vitale en fijne woon- en
leefomgeving. Zowel in het raads- als collegeprogramma is er voor beide onderwerpen aandacht
en is de ambitie om meer inwoners te motiveren en te inspireren deel te nemen aan het sportieve
en culturele leven in onze gemeente. De jeugd is hierbij benoemd als de meest belangrijke
doelgroep. Door middel van een promotiecampagne is het de bedoeling om meer kinderen op
een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sportieve en culturele activiteiten in onze
gemeente. Met de uitvoer van het project Sjors Creatief en Sjors Sportief is in 2016 een aanvang
gemaakt om invulling te geven aan deze ambitie.
Bibliotheek
De bibliotheek maakt onder andere mogelijk, dat je een leven lang kunt leren, lezen, je ontspannen,
verdiepen, verbazen en dat je met elkaar in gesprek kunt gaan. Bezuinigingen, veranderende
wetgeving en een veranderende vraag van klanten zetten de bereikbaarheid en de kwaliteit van de
bibliotheekdiensten onder druk. De veranderende omstandigheden vragen om een heroriëntatie en
een andere prioriteitsstelling. In 2016 zijn door de bibliotheek Het Markiezaat de uitgangspunten
bepaald voor de lokale uitwerking van het bibliotheekbeleid, met als doel om te komen tot een voor
de gemeente Steenbergen passend bibliotheekvoorzieningenniveau.

Spel Weet waar je woont
Het spel Weet waar je Woont is begin 2015 groots gelanceerd. Het spel wordt nog altijd goed
gebruikt. Het spel is bijna 6000 keer bezocht (gemeten vanaf de lancering t/m dec. 2016). Met een
enthousiaste groep van vrijwilligers is in 2016 onderzocht welke verbeteringen nodig zijn om het
culturele spel Weet waar je woont interessant te houden voor de doelgroep (groep 7/8). Van hieruit
is gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe vragen en nieuwe gebouwen die de spelers kunnen
bouwen d.m.v. het goed beantwoorden van vragen. De doorontwikkeling van het spel loopt door in
2017. In het voorjaar van 2017 wordt de verbeterde versie gelanceerd.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

sportparken 1.024.571 -135.885 1.183.976 -223.124 1.155.142 -206.240

zwembaden 595.092 -271.393 577.413 -271.393 606.803 -240.352

binnensportaccommodaties 187.769 -9.634 202.211 -9.634 202.337 -8.053

kunst en cultuur 209.517 0 209.517 0 214.273 0

openbaar
bibliotheekwerk

425.856 -98.505 424.988 -98.505 423.954 -96.705

muziekonderwijs 93.827 0 93.827 0 65.142 0

sociaal
maatschappelijke
accommodaties

566.362 -223.839 566.362 -223.839 550.320 -221.753
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Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

monumenten en
archeologie

126.177 0 123.677 0 91.315 0

mut.res.programma
sport

0 -322.582 0 -424.023 0 -410.580

Totaal 3.229.169 -1.061.838 3.381.970 -1.250.518 3.309.286 -1.183.684

Nadelig saldo 2.167.331 2.131.452 2.125.602

Het werkelijk resultaat  op het programma "Sport en cultuur" ten opzichte van het begrote resultaat
(na wijziging) bedraagt € 5.850,- voordelig. Het betreft hier een cumulatie van een aantal kleinere
verschillen.

Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot
2016

Werkelijk
2016

Nog te realiseren
na 2016

Kostendekkende exploitatie buitensport-accommodaties 60.000 77.800 -

Bij de perspectiefnota 2016 is besloten de bezuiniging op de exploitatie van de buitensportaccommodaties niet verder na te streven.
Een verdere overdracht van taken naar de verenigingen zal de levensvatbaarheid van de clubs in gevaar brengen.

Exploitatie zwembaden 71.400 40.000 -

Van de opgenomen bezuiniging 2016 is € 40.000,- behaald. Een belangrijk deel van de bezuiniging is een hogere opbrengst door
verhoging van de prijzen. Of daardoor een bezuinging wordt kan worden hangt ook af van niet beïnvloedbare factoren, waarvan het
weer de voornaamste is. Bij de perspectiefnota 2016 is besloten ook hier de bezuiniging niet verder te realiseren.

Kostendekkende verhuur binnensportaccommodaties 56.375 56.375 -

De exploitatie van sporthal/gemeenschapshuis 't Cromwiel is met ingang van 1 januari 2015 aan een private partij uitbesteed. De
exploitatie van heel De Buitelstee is in handen van de exploitant van de foyer. De werkelijke baten en lasten zijn nagenoeg gelijk
aan de geraamde bedragen. De totaal voorgenomen bezuiniging, ad € 60.000,-, is daarmede nagenoeg behaald.

Bezuiniging subsidie bibliotheek 78.000 78.000 22.000

Het begrote subsidie is gelijk aan de verstrekte subsidie, waarbij kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen bezuiniging 2016
is gerealiseerd. Er dient nog € 22.000,- te worden gerealiseerd.

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2015 Restant krediet

Kunstgras sportpark
Kruisland 350.000 347.500 2.500

Toelichting:

Naar aanleiding van het verzoek voor de aanleg van kunstgras d.d. 31 oktober 2013 is besloten om eenmalig een bedrag
beschikbaar te stellen ter hoogte van € 350.000,- welke gedekt wordt uit de daartoe gevormde reserve. De investering betreft de
aanleg van een toplaag, onderlaag, hekwerk, verlichting e.d. Het investeringskrediet kan er per eind 2015 afgesloten worden.
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Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Kunstgras sportpark Nieuw-
Vossemeer 350.000 316.754 33.246

Toelichting:

Naar aanleiding van het verzoek voor de aanleg van kunstgras d.d. 31 oktober 2013 is besloten om eenmalig een bedrag
beschikbaar te stellen ter hoogte van € 350.000,- welke gedekt wordt uit de daartoe gevormde reserve. De investering betreft de
aanleg van een toplaag, onderlaag, hekwerk, verlichting e.d. Het investeringskrediet kan er per eind 2015 afgesloten worden.
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Programma WMO en Jeugd
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Raadsprogramma

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Deze heeft gevolgen voor passend
onderwijs. Scholen zijn verplicht een onderwijsplek te geven aan leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Kinderen hebben recht op zowel passend onderwijs als een veilige en stimulerende
(onderwijs)omgeving. Onderwijs en Jeugdzorg moeten samenwerken. Bij de aanpak van
de decentralisaties is het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Passend onderwijs sluit
aan op deze integrale benadering. De ondersteuningsplannen worden afgestemd op het
leerlingenvervoer. Daarom is samenwerking en afstemming van het leerlingenvervoer in de regio nu
nog belangrijker. Onderwijs, gemeente en zorgpartners moeten dezelfde taal gaan spreken en met
een gemeenschappelijke visie komen."

Uitgangspunt daarbij is dat passend onderwijs dicht bij de leerling wordt gerealiseerd. Hierbinnen
wordt ook de samenwerking tussen de verschillende scholen in onze gemeente gestimuleerd.

Onderwijs staat niet los in de gemeenschap. Overheid, Onderwijs en Ondernemerschap moeten
samenwerken. Dat betekent een inspanning om stageplaatsen voor het onderwijs dicht bij de vraag
van onze eigen ondernemers te brengen. Wij blijven in gesprek met het onderwijs om het aanbod
in de regio afgestemd te krijgen op de vraag. Met de scholen wordt de mogelijkheid besproken voor
een instroompunt zodat de eerste 3 jaar HAVO in Steenbergen gevolgd kan worden.

Van en naar de scholen in en buiten onze gemeente moeten goede en veilige verbindingen zijn.
Veilig kunnen fietsen maar ook goed openbaar vervoer. De kans op een veilige fietsroute tussen
Dinteloord en Bergen op Zoom wordt betrokken bij de gesprekken over de overname van N259. Dit
geldt ook voor de fietsroutes vanuit De Heen en Nieuw-Vossemeer bij de N257.

Eén van de grootste opgaven voor gemeenten voor de komende jaren zijn de veranderingen
in het sociale domein. De decentralisaties stelt gemeenten voor de opgave om met minder
geld belangrijke verantwoordelijkheden te dragen. Uitvoering van deze opgave kan alleen als
de gemeenschap vanuit eigenkracht meer zorgtaken op zich gaat nemen. Uitgaan van de
burgerkracht en de ondersteuning van het persoonlijk netwerk wordt belangrijker dan ooit. De
decentralisatieopgave zal vanuit dat principe worden gerealiseerd. Gelijktijdig moet de gemeente er
zijn voor de mensen die de zorg echt nodig hebben. Mensen mogen door alle veranderingen niet
tussen de wal en het schip vallen.

Het is nog altijd niet duidelijk met welke ingangsdatum en met welke middelen deze nieuwe taken
moeten worden opgepakt. Dit geldt niet voor de jeugdzorg. Die komt op 1-1-2015 naar de gemeente
toe. De uitvoering van deze nieuwe taken moet plaats kunnen vinden met de middelen die daar
voor naar de gemeente komen. Dat is het kader van waaruit wordt gewerkt. Omdat er nog te
veel onduidelijkheden bestaan, bestaat het risico dat dit niet direct vanaf de start kan worden
gerealiseerd. In die situatie zullen de reserves worden ingezet. Een dergelijke situatie mag niet
langer dan hooguit 2 jaar bestaan. Daarna moet binnen de financiële kaders gewerkt worden.

De bezuinigingen raken de verschillende instellingen in onze gemeente. Voorkomen moet worden
dat de bezuinigingen tot gevolg hebben dat instellingen niet langer kunnen blijven bestaan.
De functie van dorpshuizen, ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen etc. zijn voor een vitale
gemeenschap van groot belang. Door het inzetten van vrijwilligers, samen brengen van partijen
zoals ondernemers, particulieren en instellingen, ontstaat draagvlak om belangrijke functies
betaalbaar te behouden. Gelijktijdig hebben voorzieningen die niet of nauwelijks worden gebruikt
geen bestaansrecht. Het gaat dan ook om maatwerk.
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Het brede terrein van zorg biedt ook kansen. In het economisch beleidsplan 2009-2020 is aandacht
gegeven aan de kans voor wellness en zorgeconomie. Deze ontwikkeling biedt kansen. Initiatieven
op dit gebied worden gestimuleerd door ze in planologische zin voldoende ruimte te geven.
Het vestigingsklimaat voor ondernemers in deze sector moet goed zijn. De kansen die in het
economisch beleidsplan zijn genoemd worden geactualiseerd. Daaruit komt een actief programma
waarmee we als gemeente nieuwe initiatieven naar Steenbergen kunnen halen.

Wat willen we bereiken?

WMO en Jeugd
• De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de uitvoering van de drie

decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en
faciliterende rol.

• Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een
efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip vallen

Onderwijs
• Scholen zijn veilig en goed bereikbaar
• Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan bij de regionale economie en de behoeften van het

bedrijfsleven in de gemeente Steenbergen. Gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers
realiseren gezamenlijk voldoende leer- en werkervaringsplekken voor leerlingen en studenten op
alle opleidingsniveaus.

Bestuurlijke kaders
• Beleidsplan Wmo 2015-2017
• Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen 2013-2016
• Nota jeugdbeleid
• Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015
• Nota speelruimtebeleid
• Visie jongerenwerk
• Sportbeleidsplan
• Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant West 2015-2017
• Verordening jeugdhulp model West Brabant West

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma WMO en jeugd Portefeuillehouder Voortgang

Onderzoeken op welke wijze vrijwilligers en
mantelzorgondersteuning kan worden gestimuleerd Van Geel

Opzetten en uitvoeren onderzoek gereed

Aanbevelingen omzetten in acties gereed

Aciviteiten evalueren en bijstellen continu proces

Inwoners, instellingen en andere geïnteresseerden
uitnodigen om op een vernieuwende wijze de Van Geel naar 2017
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Programma WMO en jeugd Portefeuillehouder Voortgang

uitgangspunten van de transities tot zijn recht te
laten komen

Opstellen van een kadernota om
stimuleringssubsidies te verstrekken om de
samenwerking tussen ondernemers, particulieren en
(welzijns)instellingen te vergroten. Van Geel gereed

Onderzoek naar laaggeletterdheid Van Geel naar 2017

Begeleiden onderzoek en resultaat aan de raad
voorleggen

Inventarisatie belangrijke onderwerpen jeugd Van Geel gereed

Transformatie Jeugd en WMO Van Geel continu proces

Vraagwijzer Steenbergen door te ontwikkelen zodat
dit loket als integrale toegang voor de transities
gebruikt kan worden. Van Geel continu proces

Samenhang in Welzijnswerk Van Geel continu proces

Ontwikkelen algemene voorzieningen WMO Van Geel continu proces

Organiseren van samenwerking en afstemming van
het leerlingen- vervoer in de regio Zijlmans continu proces

Overleg met de gemeenten op de Brabantse Wal
en indien nodig aanpassen verordening

Uitvoeren leerlingenvervoer en signaleren van
problemen daaromtrent

Middels regionaal overleg de beschikbaarheid van
het busvervoer op peil houden. Zijlmans continu proces

Continuering van de ondersteuning voor het project
Veilig Honk Zijlmans continu proces

Onderzoeken hoe wij de afstemming tussen vraag
en aanbod van
stageplaatsen van lokale ondernemers en het
onderwijs kunnen verbeteren Vos naar 2017

Evaluatie Brede school Zijlmans naar 2017

Dementievriendelijke gemeente Van Geel continu proces

Nota volksgezondheid 2017-2020 Van Geel naar 2017

Inzichtelijk maken hoeveel kinderen er wanneer
toegang hebben tot VVE en ouders actief
informeren over (financiële)mogelijkheden Van Geel gereed

Beleidsprioriteiten 2016

Evaluatie brede scholen
De evaluatie brede scholen is in 2016 in gang gezet en zal in het 3e kwartaal 2017 aan uw raad
aangeboden worden.
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Onderzoek stimuleren vrijwilligers en mantelzorgers
Inmiddels hebben we het aantal vrijwilligers per kern inzichtelijk. Het steunpunt Mantelzorg en het
VIP hebben nog geen concrete acties kunnen ontwikkelen door de fusie van de organisatie Wijzijn
en de ontwikkelingen in het welzijnswerk. Wordt in 2017 verder opgepakt.

Onderzoek laaggeletterdheid
De arbeidsregio West Brabant werkt samen aan het bestrijden van laaggeletterdheid in de regio.
Voor een effectieve bestrijding van laaggeletterdheid is een netwerkaanpak van groot belang.
Samen met de regiogemeenten is in 2016 geïnvesteerd in dit netwerk. Ook Steenbergen heeft
hier haar bijdrage aan geleverd. Zo is bijv. op lokaal niveau gesproken met onze partners over de
bestrijding van laaggeletterdheid. Belangrijke vraag hierbij is: hoe de doelgroep te bereiken? Een
belangrijke partner is de bibliotheek. Een aantal concrete acties is in overleg met onze partners
reeds uitgezet op lokaal niveau. Zo zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van
een Taalpunt in Steenbergen. Verder wordt het initiatief van de Voorleesexpres gecontinueerd en
worden diverse trainingen gegeven. De ervaring van onze partners en de kennis vanuit de regio is
een belangrijke bron van informatie voor het onderzoek naar de bestrijding van laaggeletterdheid op
lokaal niveau. Het onderzoek zal uiterlijk in juni 2017 afgerond zijn.

Samenhang in welzijnswerk
We hebben een drietal projecten benoemd in 2016 die in 2017 uitgevoerd gaan worden. Het traject
heeft nog niet de verdieping en versnelling opgeleverd in de samenhang en samenwerking in het
welzijnswerk. Eind 2016 hebben we besloten om de versnelling en verdieping in het welzijnswerk
in te zetten door tijdelijk het ouderenwerk onder de gemeentelijke vleugels te nemen. Deze situatie
is van tijdelijke aard en zal uiterlijk tot 31 december 2018 voortduren. In 2017 zullen we de raad,
partners, maatschappelijke organisaties en inwoners betrekken voor de nieuwe contouren van het
welzijnswerk.

Dementievriendelijke gemeente
De werkgroep dementievriendelijke gemeente, bestaande uit vrijwilligers, mantelzorgers en
professionals heeft zich in 2016 ingezet om dementie onder de aandacht te brengen van de
inwoners van de gemeente Steenbergen. Diverse activiteiten zijn georganiseerd in samenwerking
met bibliotheek het Markiezaat, 't Ravelijn, winkeliers en horecaondernemers, en zorginstellingen.

Transitie WMO
Het afgelopen jaar zijn binnen de overlegstructuren met de aanbieders innovatieve manieren
besproken om inwoners langer zelfstandig te kunnen wonen. Denk aan vervolgafspraken rondom
Reginahof waar de huurders zelfstandig wonen maar door een stapeling van de benodigde
ondersteuning meer professionele ondersteuning geboden kan worden. Ook op tijden dat anders
geen professional aanwezig zou zijn.
Ook is een start gemaakt met de methodiek Böhm welke gericht is op het langer zelfstandig wonen
van dementerenden met behulp van hun netwerk. Een aantal lokale aanbieders heeft zich de
methodiek eigen gemaakt en deze zal begin 2017 worden toegepast. Met deze methodiek wordt
een vertraging van het proces beoogd omdat de begeleiding van de professionals in de thuissituatie
wordt doorgezet door het begeleiden van het netwerk van de dementerenden.
Ontwikkelen algemene voorzieningen: Binnen het traject samenhang in welzijnswerk is het
Maatjesplusproject ontwikkeld. Dit project heeft tot doel inwoners met een complexe zorgvraag en
een klein sociaal netwerk te versterken door een maatje aan hen te koppelen.
Tevens wordt ingezet op het opzetten van burennetwerken en het opzetten van een
formulierenbrigade om onze inwoners te ondersteunen bij de complexe digitale samenleving.
Versterken netwerken: door in diverse samenwerkingsverbanden te acteren wordt de relatie met
aanbieders op zorg en welzijnsterrein verbeterd. Hierdoor krijgen alle partijen beter zicht op de
maatschappelijke opgaven en ontstaat er draagvlak om hier gezamenlijk een antwoord op te vinden.

Integrale toegang
De Integrale Toegang in Steenbergen heeft fysiek vorm gekregen op de locatie van de Fabrieksdijk
6. Inwoners kunnen met al hun vragen over werk en inkomen, zorg, jeugd en het welzijnswerk
daar terecht. In de samenwerking op de Brabanste Wal is er een groeiende samenwerking met
Woensdrecht en heeft Bergen op Zoom in 2016 zijn ontwerp van de Integrale Toegang afgerond. Dit
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biedt vanaf 2017 de mogelijkheid om te verkennen in hoeverre de samenwerking op het niveau van
de Brabanste Wal kan vorm krijgen.

Nota volksgezondheid 2017-2020
Op basis van recente ontwikkelingen hebben wij u in 2016 voorgesteld om de looptijd van de nota
Wmo-volksgezondheid met één jaar te verlengen. In 2017 wordt het beleid op het gebied van
Volksgezondheid als onderdeel van de nota Sociaal Domein aan u voorgelegd.

Transformatie jeugdzorg
2016 was het tweede jaar waarin gemeenten verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. Waarbij
het eerste jaar vooral in het teken stond van ervaring opdoen en zorgen voor zorgcontinuïteit
heeft in 2017 de focus gelegen op de basis op orde brengen en de invoering van het
arrangementsysteem om zorg in te kopen. Mede ingegeven door de fikse bezuinigingsopgave
zijn we met de jeugdzorgregio West Brabant West een traject ingegaan om kosten te reduceren
en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door niet meer in te kopen volgens het systeem P*Q
(prijs* aantal producten) maar volgens het door ons ontwikkelde arrangementsysteem. Met het
arrangementsysteem ligt de nadruk meer op maatwerk van de zorg voor de cliënt. Waarbij de
zorgaanbieder door middel van een arrangement een gemiddelde prijs per cliënt ontvangt. Dit
geldt voor de tweede lijns, de zwaardere zorg. De lichte zorg wordt door onze jeugdprofessionals
geboden. Zij hebben de ruimte om te investeren in een cliënt en eventueel , indien noodzakelijk,
ook een tweedelijns zorg toe te kennen. Afgelopen jaar hebben de jeugdprofessionals meer
bekendheid gekregen De samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, de scholen en de
huisartsen is verstevigd. Hiermee hopen we eerder signalen op te vangen om te voorkomen dat
"het probleem" van de jeugdigen groter wordt, De transformatie heeft als doel om betere zorg, op
maat en met minder middelen te realiseren. Dit willen we realiseren door zo vroeg mogelijk en
met maatwerk de meest passende zorg te leveren. In 2016 hebben we daarvoor de eerste stapjes
gezet,.

Jeugdbeleid
Het huidige jeugdbeleid is al enkele jaren geleden vastgesteld, vanwege de komst van de transitie
jeugdzorg, is ervoor gekozen de herziening uit te stellen tot in 2016. Ontwikkelingen blijven zich
opvolgen, waardoor ook dit jaar geen nieuw jeugdbeleid is aangeboden. In 2017 staat de nota
sociaal domein op de planning, waarin onder andere het jeugdbeleid wordt opgenomen. We hebben
ervoor gekozen om een overkoepelende nota op te stellen en niet 4 losse nota's.
In 2016 hebben we wel een ophaalronde gehouden die als input voor de kadernota dient, We
hebben onder andere, ouders, jongeren, professionals en jeugdigen gevraagd naar wat zij belangrijk
vinden voor het jeugdbeleid, in de gemeente Steenbergen. Hiervoor hebben we verschillende
methoden gebruikt. Het resultaat is onder andere gedeeld middels een infographic.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

volwasseneneducatie 4.434 0 4.434 0 4.515 0

onderwijshuisvesting,
basisonderwijs

491.593 0 491.593 0 499.514 0
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Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

onderwijshuisvesting,
voortgezet ow

214.278 0 214.278 0 216.322 0

overige
onderwijsaangelegenheden

578.626 -21.936 578.626 -21.936 634.261 -22.635

voorschoolse
voorzieningen

421.927 -65.849 687.116 -65.849 659.994 -69.985

maatschappelijke
begeleiding en
advies

733.737 -40.000 824.090 -46.000 672.708 -47.770

wmo 6.058.977 -3.650.789 5.907.549 -3.716.900 5.681.660 -3.697.327

volksgezondheid 291.582 0 291.582 0 295.032 0

jeugd 5.344.450 -4.237.818 5.344.450 -4.316.829 5.589.400 -4.316.829

mut.res.ond/wmo
en jeugd

0 -2.678 12.703 -26.758 12.703 -24.923

Totaal 14.139.604 -8.019.070 14.356.421 -8.194.272 14.266.108 -8.179.468

Nadelig saldo 6.120.534 6.162.149 6.086.640

Het werkelijk resultaat op het programma "WMO en jeugd" ten opzichte van het begrote resultaat
(na wijziging) bedraagt € 75.500,- voordelig. Hierna volgt een toelichting van de voornaamste
verschillen tussen de realisatie en de begroting (na wijziging):

Overige onderwijsaangelegenheden € 55.000,- nadelig
Leerlingenvervoer € 57.000,- nadelig
De overschrijding op deze post is het gevolg van de BTW-suppletie over de jaren 2012 t/m 2015.
De betaalde BTW op leerlingenvervoer werd vanaf 2012 jaarlijks teruggevorderd via de BTW-
aangifte. Op 18 november 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de gemeente niet handelt als
ondernemer bij het verzorgen van het leerlingenvervoer. Door deze beslissing mag de gemeente de
BTW op de inkoop ten behoeve van het verzorgen van leerlingenvervoer niet als voorbelasting in
aftrek brengen op haar BTW-aangifte. Daarnaast is tevens geoordeeld dat de gemeente geen recht
heeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds, waardoor de BTW voor de gemeente dus een
kostenpost vormt. Als gevolg hiervan diende de gemeente Steenbergen deze teruggevorderde BTW
over de jaren 2012 t/m 2015 alsnog terug te betalen middels een suppletie.

Voorschoolse voorzieningen € 31.000,- voordelig
Kinderopvang € 28.000,- voordelig
De uitvoering hiervan is via de ISD uitbesteed aan de Stichting Kom. Per kwartaal zou per
gemeente een afrekening plaatsvinden. Tot op heden is geen enkele afrekening ontvangen en zijn
de werkelijke betalingen minimaal geweest. Bekeken wordt of het zinvol is om met deze stichting
door te gaan omdat twijfel bestaat over de nakoming van haar verplichtingen.

Maatschappelijke begeleiding en advies € 153.000,- voordelig
Algemeen maatschappelijk werk € 94.000,- voordelig
In 2016 is ervoor gekozen niet het gehele beschikbare budget voor het mantelzorgcompliment in
te zetten maar slechts een deel daarvan. Dit omdat het beleid hiervoor nog in ontwikkeling was.
Van het totaal beschikbaar gestelde budget ad € 105.000,- is slechts een bedrag van € 38.000,-
uitgegeven.
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Opvang verblijfsgerechtigden € 40.000,- voordelig
Om de kosten van de door de gemeente op te vangen asielzoekers te dekken worden door
het rijk via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld.
Deze bijdrage is gebaseerd op het werkelijk extra opgevangen asielzoekers. In 2016 is via deze
decentralisatie-uitkering totaal € 62.000,- ontvangen, maar zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt.
Om deze middelen voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar gehouden wordt
voorgesteld deze te reserveren.

WMO € 206.000,- voordelig
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO € 49.000,- nadelig
De overschrijding op deze post heeft een aantal oorzaken. Op het budget voor de bijdragen c.q.
huur van de rolstoelen is sprake van een overschrijding van bijna € 75.000,-. Dit is voornamelijk
het gevolg van het nieuwe contract dat is aangegaan met de leverancier, Medipoint, wat geleid
heeft tot hogere tarieven. Hiertegenover staat een overschot op de post ten behoeve van de
woningaanpassingen. In 2016 zijn minder aanvragen voor woningaanpassingen ingediend. We
verwachtten in het tweede halfjaar van 2016 een grote woningaanpassing te moeten bekostigen.
Doordat deze plannen niet meer gereed gekomen zijn in 2016, heeft dit geleid tot een voordelig
resultaat op deze post van bijna € 44.000,-.

PersoonsGebondenBudget (PGB) WMO € 171.000,- voordelig
Door de sociale verzekeringsbank zijn zowel voor de huishoudelijke zorg als de WMO begeleiding
beduidend minder PGB's verstrekt. In beide gevallen lijkt een verschuiving naar de zorg in natura.
Bij beide type zorgverlening is deze hoger en bij de WMO begeleiding zelfs fors hoger dan de
raming.

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO € 74.000,- voordelig
Op deze post was met de begroting 2016 een bedrag opgenomen voor innovatie binnen de WMO.
Deze innovatieruimte is bedoeld voor de aanbieders op het gebied van welzijn en zorg om te
kunnen benutten voor experimenten en pilots. Er zijn wel pilots in ontwikkeling, maar nog niet zover
om een aanspraak op middelen te kunnen doen.

Jeugd € 245.000,- nadelig
Als algemene toelichting op het nadelige resultaat op het beleidsveld jeugd kan vermeld worden
dat de begroting jeugd is opgesteld in de zomer 2015. De cijfers waarop een en ander destijds
gebaseerd is, geven nog een minimaal inzicht. We hebben ervoor gekozen in 2016 de begroting
niet aan te passen met de perspectiefnota, omdat er ook een aanpassing in onze systematiek
plaats zou vinden in het voorjaar 2016, en we geen goed beeld over de effecten daarvan hadden.
Als verklaring voor het nadelige resultaat kan opgevoerd worden dat er in 2016 meer en vooral
duurdere zorg is aangevraagd dan van tevoren in was geschat.

Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk
2016

Nog te realiseren
na 2016

Schoolbegeleiding 41.000 41.000 -

Vanaf het schooljaar 2015/2016 worden de diensten van de schoolbegeleidingsdienst door de school zelf afgenomen en betaald.

Subsidie maatschappelijk werk 4.000 4.000 3.384

Dit betreft de verstrekte subsidies aan St. Traverse, Stichting Welzijn Ouderen (Mantelzorgondersteuning). De werkelijk betaalde
subsidies zijn gelijk aan de geraamde subsidies. Geconcludeerd mag worden dat voor 2016 de bezuiniging is gerealiseerd. In de
begroting 2017 is deze bezuiniging niet meer opgenomen.

Algemene bezuiniging SWOS 3.825 3.825 -
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Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk
2016

Nog te realiseren
na 2016

De werkelijk verstrekte subsidie is gelijk aan geraamde subsidie. De bezuiniging voor 2016 is behaald.

Algemene bezuiniging op GROGZ - - -

Bezuiniging is bij de begroting 2016 geschrapt.

Algemene bezuiniging Thuiszorg West-Brabant 6.570 6.570 -

De bezuiniging is reeds in voorgaande jaren behaald.

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2016 Restant krediet

Bouwkundige aanpassingen/
inventaris Fabrieksdijk 164.381 176.683 (12.302)

Toelichting:

Op 31 maart 2016 zijn door de gemeenteraad een tweetal investeringskredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van de
verbouwing en herinrichting Vraagwijzer/CJG aan de Fabrieksdijk 6. Het gaat hier om een bedrag ad € 59.228,- voor bouwkundige
aanpassingen en een bedrag ad € 105.153,- voor overige aanpassingen en inventariskosten. In het collegeprogramma was
opgenomen dat de integrale toegang voor het sociaal domein in 2016 verder geconcretiseerd zou worden. Als gevolg hiervan is de
huisvesting van de verschillende domeinen onder één dak ondergebracht, namelijk de Fabrieksdijk 6 te Steenbergen. In 2016 zijn
de werkzaamheden volledig uitgevoerd, waardoor het volledige krediet per einde van het boekjaar afgesloten kan worden.
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Programma Recreatie, economie en participatie
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Raadsprogramma

De lokale economie verdient een extra impuls. Belangrijk is dat bedrijven zich goed kunnen
ontwikkelen in Steenbergen. Goed lopende bedrijven trekken ook nieuwe bedrijven aan. Groot en
klein. Een sterke lokale economie is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar heeft direct
invloed op wonen, onderwijs, sociale structuur, kortom de gehele gemeenschap. Belangrijk is dat
bedrijven aangetrokken worden die werkgelegenheid brengen.

Nu de economie aan lijkt te trekken is het belangrijk dat de lokale economie extra aandacht
krijgt. Al jarenlang werkt de gemeente hiervoor samen met het Rewin. Deze inzet wordt extra
geïntensiveerd door ook zelf op pad te gaan en extra ambtelijke capaciteit en deskundigheid in te
zetten. De aanleg van de A4 biedt kansen voor bedrijfsontwikkeling. Uitbreiding van Reinierpolder 1
met een groene inpassing is wenselijk. Maar ook op bestaande bedrijfsterreinen waaronder het AFC
wordt vanuit de gemeente actieve acquisitie ingezet.

Er wordt in gesprek gegaan met de bestaande ondernemers en brancheverenigingen en
samenwerkingsorganisaties, waardoor duidelijk wordt waar wij als gemeente de randvoorwaarden
voor ondernemerschap kunnen verbeteren. Belemmeringen die de ontwikkeling van de lokale
economie in de weg staan worden weggenomen. Samen met het netwerk van samenwerkende
ondernemers wordt onze gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe
bedrijven.

Een belangrijke economische sector in onze gemeente is de agrarische sector. De beschikbaarheid
van voldoende en kwalitatief goed zoet water is van levensbelang voor deze sector. De toekomstige
ontwikkeling van het Volkerak Zoommeer biedt kansen voor de waterrecreatie. Dit mag echter niet
ten koste gaan van de beschikbaarheid van zoet water voor de agrarische sector.

Samen met de agrarische sector wordt onderzocht welke kansen er gezien worden voor nieuwe
economische dragers. Initiatieven waarbij agrarische activiteiten gecombineerd worden met zorg,
recreatie of duurzame energie worden gestimuleerd. Er wordt niet meegewerkt aan nieuwe
intensieve veehouderijen. Nieuwe bedrijfsgerelateerde activiteiten binnen het agrarische bouwblok
worden toegestaan.

Recreatie is een kans voor de gemeente Steenbergen. Dat geldt ook voor de combinatie zorg en
toerisme. Bij het hoofdstuk zorg is dit al aangegeven. Het economisch beleidsplan 2009 -2020 moet
geactualiseerd worden. Ingezette initiatieven zoals Waterpoort, Brabantse Wal en Landschap van
Allure worden doorgezet.

Stadhaven en jachthaven Steenbergen staan in voldoende mate in de steigers. De uitwerking moet
doorgaan zodat de aantrekkelijkheid van Steenbergen als toeristische ontmoetingsplaats concreet
vorm krijgt. In navolging van Steenbergen moet de havenkom van Dinteloord kans krijgen om te
ontwikkelen. Er moet een onderzoek komen met welke samenwerkingscombinaties een nieuwe
impuls aan deze haven kan worden gegeven.

In het kader van de visies: Land- en Waterrecreatie, Waterpoort en de visie Toerisme & Recreatie
met de hierin benoemde toegangspoorten voor recreatie & toerisme dienen Nieuw Vossemeer,
Cruijslandse Kreken 8t Bovensas tevens reële kansen te krijgen zich te ontwikkelen tot pijlers van
"recreatie & toerisme". Hiertoe dienen samenwerkings- en ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht te
worden om te komen tot nieuwe impulsen en initiatieven.
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Wat willen we bereiken?

Recreatie
• Versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Steenbergen, door middel van

het vergroten van de nationale en internationale bekendheid van de Brabantse Wal, Waterpoort
en de West Brabantse Waterlinie (Zuiderwaterlinie) als recreatiegebied

• Meer recreanten bezoeken de gemeente Steenbergen en weten wat de gemeente Steenbergen
op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft, wat resulteert in meer bestedingen in de
recreatieve sector

• Stimuleren dat, binnen de planologische mogelijkheden, het aantal horecagelegenheden
enovernachtingsmogelijkheden wordt vergroot, met name in het buitengebied

Economie
• Versterking van de Steenbergse lokale economie door groeiende bedrijvigheid en

werkgelegenheid
• Het verhogen van de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven
• Lokaal economische speerpunten (zoals Agrofood/Biobased, en Brabantse Wal) onderdeel

houden of maken van regionale agenda's
• Het AFC Nieuw Prinsenland als dé locatie voor de agrofood en agro gebaseerde biobased

economie als onderdeel van de biobased ontwikkeling in de Brabantse Delta
• Een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum in Steenbergen

Participatie
• De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de drie

decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en
faciliterende rol

• Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een
efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip mogen vallen

Bestuurlijke kaders
• Visie waterrecreatie
• Kadernota recreatie en toerisme
• Visie landrecreatie
• Project StadHaven (opgenomen in uitvoeringsprogramma economie/detailhandel)
• Uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme (opgenomen in uitvoeringsprogramma economie/

recreatie)
• Beleidsplan vanuit overeenkomst Brabantse Wal (met Bergen op Zoom en Woensdrecht)
• Toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal (met Bergen op Zoom, Woensdrecht en

Roosendaal)
• Regiomarketingplan Brabantse Wal
• Visie De Heen en buitengebied
• Programma Waterpoort
• Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma
• Koepelvisie Delta Regio 2030 (biobased, maintenance en logistiek)
• Regionale detailhandelsvisie
• Regionale visie bedrijfsterreinen
• Re-integratieverordening Participatiewet
• Verordening Tegenprestatie
• Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet
• Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet
• Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Recreatie, economie en participatie Portefeuillehouder Voortgang

De komende vier jaar blijvend investeren wat betreft
ambtelijke capaciteit als middelen in de projecten
Waterpoort, Brabantse Wal en Landschappen van
Allure. Lepolder continu proces

De ingezette ontwikkeling van de haven
Steenbergen afronden, zodat deze een
aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt. Lepolder

Herinrichting openbare ruimte jachthaven gereed

Aansluiten openbare ruimte op jachthavenfunctie gereed

Baggeren gereed

Herinrichting jachthaven door nieuwe exploitant naar 2017

Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden
van de havenkom Dinteloord Zijlmans naar 2017

Onderzoek/beeldvorming/subsidie onderzoek

Besluitvorming

Vervolgtraject

Ontwikkelen van een recreatieve kansenkaart. Lepolder gereed

Onderzoek hoe d.m.v. samenwerkings- en
onwikkelingsmogelijkheden nieuwe impulsen en
initiatieven gecreëerd kunnen worden voor de
toegangspoorten voor recreatie en toerisme Lepolder continu proces

Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd
worden. Lepolder continu proces

De samenwerking in de regio met Rewin, BOM,
Strategic Board en AFC intensiveren. Daarnaast
ondersteunen wij een actieve acquisitie om nieuwe
bedrijven aan te trekken die werkgelegenheid met
zich meebrengen. Vos continu proces

Een groene en stijlvolle inpassing van de uitbreiding
Reinierpolder I realiseren. Lepolder continu proces

Samen met ondernemers onderzoeken en
ontwikkelen hoe het lokale ondernemerschap
versterkt kan worden. Vos continu proces

Zorgen voor voldoende en kwalitatief goed zoet
water voor de agrarische sector Lepolder continu proces

Samen met de branche-organisaties het concept
“Het Nieuwe Winkelen” uitwerken. Vos naar 2017
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Programma Recreatie, economie en participatie Portefeuillehouder Voortgang

Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om
arbeidsplaatsen te creëren. Vos continu proces

Er wordt een breed programma opgezet waarbij
elke burger kansen krijgt. Zijlmans continu proces

Het oprichten van een 'ontwikkelbedrijf' voor alle
doelgroepen onder de participatiewet dat gebruik
maakt van het lokale Brabantse Wal netwerk en bij
voorkeur gebruik maakt van dat netwerk. Zijlmans continu proces

Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland (AFC) Vos continu proces

Gebiedsontwikkeling Waterpoort Lepolder continu proces

Ontwikkeling hotellocatie Reinierpolder 1 Vos gereed

Dintelpark Lepolder gereed

Bij oproep door COA naast de opgelegde
taakstelling maximaal 100
personen met een verblijfstatus, bestaande uit
gezinnen, voor max. 6 maanden en evenredig
verdeeld over de kernen opnemen (amendement 2
d.d. 25 november 2015) Van Geel gereed

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord Vos naar 2017

Beleidsprioriteiten 2016

Recreatie en toerisme
In het kader van het reguliere werk op het gebied van recreatie en toerisme (facilitatie) is gewerkt
aan 2 thematische fietsroutes rond Dinteloord. Ook is de Boonhilroute is in een nieuw jasje
gestoken. Deze drie nieuwe routes zijn voor seizoen 2017 beschikbaar. Daarnaast is de recreatieve
bewegwijzering aan de feitelijke situatie aangepast. Met name in de stad Steenbergen is dat
goed zichtbaar. De kansen die de recreatieve poorten in de gemeente Steenbergen bieden zijn
meegenomen in afzonderlijke projecten voor die locaties: Dinteloord - Centrumhaven, Steenbergen
– West Brabantse Waterlinie, De Heen - kansenkaart, Benedensas – West Brabantse Waterlinie.
Het onderdeel ‘realisatie van nieuwe camperplaatsen’ is opgenomen op de kansenkaart (en gaat
daarom mee in haar uitwerking) en toegepast in de jachthaven van Steenbergen.

Streekorganisatie Brabantse Wal
In het licht van diverse ontwikkelingen in de regio blijft de positionering van de Streekorganisatie op
de agenda staan. De Provincie heeft aangegeven vanaf 1 januari 2017 alleen nog opgavegericht te
willen bijdragen aan ontwikkelingen in streken. Alle streeknetwerken zijn daarom uitgenodigd om die
opgaven, waarvoor een bijdrage door de Provincie (in mankracht en euro’s) door de streek gewenst
is, op te nemen in een bidbook naar de Provincie. De opstelling van dit bidbook aan de Provincie
voor de Brabantse Wal is in 2016 gestart. Onderdeel van het bidbook is een ‘proces’ bid waardoor
de streekorganisatie haar rol als verbinder, aanjager, katalysator en PR apparaat voor sociale- en
economische innovatie en duurzaamheid kan blijven waarmaken. Daarmee kan de streekorganisatie
bijdragen aan een onderlinge verbinding tussen partijen, projecten en programma’s, beleid en
belangen, fondsen en subsidies, initiatieven en initiatiefnemers, kennisinstanties en R&D wanneer
(probleem)eigenaarschap en opdrachtgeverschap ontbreken. Het doel is om deze hiaten te vullen
en bovendien te zorgen voor positieve aandacht en voldoende roering.
Twee belangrijke onderdelen van het bidbook betreffen:
1. Lobby voor een status als (UNESCO) GEO park
2. Campagne voor een triple helix kennis- en netwerkplatform + loketfunctie
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Jachthaven Steenbergen
De herinrichting van openbare ruimte in de jachthaven van Steenbergen is in 2016 afgerond.
In combinatie met de herinrichting heeft de gemeente een aantal publieksvoorzieningen in de
jachthaven gerealiseerd en kunnen laten realiseren. Het betreft met name een vuilwaterstation,
een speelobject, een watertappunt, vrij toegankelijk wifi, een openbaar toilet en een kanosteiger.
Voor de meeste van deze voorzieningen is subsidie vanuit Landschappen van Allure ontvangen.
Aansluitend is in opdracht van de gemeente de jachthaven op diepte gebracht. De exploitant van
de jachthaven is aansluitend aan deze werkzaamheden gestart met het vernieuwen van de steigers
in het nieuwe(re) deel van de jachthaven. In juli 2016 heeft hij een nieuw havenkantoor in gebruik
genomen op de landtong in de jachthaven.

Impuls ontwikkeling Havenkom Dinteloord
In het collegeprogramma 2014-2018 ligt de basis voor onderzoek naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord. Hierbij is een relatie gelegd met het groot
onderhoud van het havenkanaal. In mei 2016 is het plan van aanpak CentrumHaven Dinteloord
vastgesteld. In dit plan van aanpak zijn de grote lijnen uitgezet, waarbij is vastgesteld dat het groot
onderhoud feitelijk op zich staat, maar dat het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van
de havenkom in relatie moet worden gezien met de gewenste impuls voor het centrumgebied van
Dinteloord. De belangrijkste activiteiten in 2016 zijn:
• De vorming van een klankbordgroep waarin de belangen en gebiedsdelen van CentrumHaven

goed vertegenwoordigd zijn
• Er zijn enkele quickwins gerealiseerd in het openbaar gebied
• 2e jaars studenten Urban Design hebben een studieopdracht in Dinteloord uitgevoerd
• De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek

in 2017 dat uitmondt in een visie Centrumhaven die later in een uitvoeringsprogramma wordt
uitgewerkt

Stimulering recreatie en toerisme (kansenkaart, camperplaatsen)
De recreatieve kansenkaart is op 24 november 2016 vastgesteld. De Kansenkaart heeft als doel
het in beeld brengen van mogelijkheden voor de uitbouw van de recreatieve sector, inclusief
de daarvoor benodigde voorzieningen, in de gemeente Steenbergen. De ontwikkeling van de
kansenkaart heeft interactief traject gevolgd. Deze aanpak heeft veel draagvlak opgeleverd. In
2016 zijn de eerste gedachten gevormd over de vertaling van de kansenkaart naar een concreet
uitvoeringsprogramma. In 2017 wordt dit uitvoeringsprogramma verder ontwikkelt doormiddel van
een interactief proces.
De eerste nieuwe camperplaatsen in Steenbergen zijn gerealiseerd in de jachthaven van
Steenbergen. Naast het initiëren van camperplaatsen binnen bestaande recreatiebedrijven of
gebieden wordt het opnemen van camperplaatsen in initiatieven voor nieuwe verblijfsrecreatie
gestimuleerd.

Landschappen van Allure – West Brabantse Waterlinie
Binnen het project West Brabantse Waterlinie is in 2016 een groot aantal projecten in voorbereiding
gegaan en zijn enkele werkzaamheden afgerond.
Het deelproject ‘recreatieve poort Steenbergen’ is op enkele informatieonderdelen na afgerond. In
de familie van uitkijkpunten is gewerkt aan de objecten bij Benedensas (gerealiseerd), Blauwe Sluis
(in aanleg) en Roode Weel (schets). Ook is gestart met de voorbereidingen voor de verbindende
West Brabantse Waterlinieroute. In Bergen op Zoom is het startschot gegeven voor de bouw van
de toren op Fort de Roovere. Met name de projectonderdelen in Bergen op Zoom wachtten op
de aanbesteding van de Waterschans. Dit project genereert de subsidie voor de meeste andere
projectonderdelen in Bergen op Zoom. In Steenbergen heeft dat geleid tot vertraging voor de
realisatie van Fort Henricus, wat voor een zeer groot deel bekostigd wordt met subsidie die wordt
gegenereerd in Bergen op Zoom. Voor de werkzaamheden aan Fort Henricus zijn in 2016 inmiddels
vergunning aangevraagd en is een aanbesteding doorlopen. Met het oog op het te verrichten werk
aan Waterschans en Fort Henricus – in beide gevallen is een periode van een aantal maanden voor
de zetting van het grondwerk vereist – en de onderlinge financiële afhankelijkheid heeft de Provincie
op verzoek opschorting van de realisatietermijn verleend tot 31 december 2018. De jaarlijkse
voortgangsrapportage 2016 is door de Provincie zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
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Voor de benutting van de kansen van de West Brabantse Waterlinie zijn de ontwikkelingen in de
Zuiderwaterlinie relevant. 25 partijen hebben in september 2016 aangegeven dat zij de ontwikkeling
van de Zuiderwaterlinie van belang vinden. Om die ontwikkeling te stimuleren zijn binnen de
Zuiderwaterlinie inmiddels verschillende kleine initiatieven opgepakt: Lange Afstand Wandelroute,
uniforme huisstijl, verbinding tussen bezoekerscentra in alle delen van de Zuiderwaterlinie en de
aanduiding van belangrijkste bezienswaardigheden.

Dintelpark
In 2004 is Dintelpark als grootschalig landschappelijk ingepast recreatiepark opgevoerd in de
Gebiedsvisie Noordflank. De oorspronkelijke grondeigenaar en bedenker van Dintelpark had zelf
nooit de intentie om de recreatieve ontwikkeling te realiseren of te exploiteren. Het alleen benoemen
en beschrijven van een plan is, was en blijkt ook nu niet de manier te zijn om plannen te realiseren
en tot uitvoering te brengen.
Toch is de grondeigenaar er in geslaagd een ontwikkelaar te vinden, met wie we als gemeente
in 2011 een start-/intentieovereenkomst hebben afgesloten. Eind 2013 heeft die ontwikkelaar zich
teruggetrokken. Begin 2015 is contact gelegd met een kandidaat eindgebruiker/exploitant.. Met deze
partij, Europarcs, werden de mogelijkheden en randvoorwaarden nader onderzocht.
Eind maart 2016 is er een “finale” bijeenkomst geweest waaraan diverse partijen (waaronder
provincie en waterschap) deelnamen. Tijdens die bijeenkomst hebben diverse partijen hun bijdrage
en inzet aan Dintelpark benoemd. Echter, de belangrijkste partij, de kandidaat exploitant heeft
ons enkele dagen na de bijeenkomst gemeld dat ze zich terugtrekken. De reden daarvoor was
tweeledig. Enerzijds zijn dat de uit te voeren natuurontwikkeling en waterwerken en de enorme
hoge investeringen hierin, anderzijds de complexe en langdurige procedures. Het college heeft
daarom besloten om Dintelpark als project stop te zetten. Dintelpark blijft wel in de structuurvisie
staan als zoekgebied hoogdynamische uitbreiding (Dintelpark/recreatie).

Gebiedsontwikkeling Waterpoort
De samenwerkingsovereenkomst Waterpoort liep af op 1 juli 2016. In de
samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken dat deze steeds geëvalueerd worden en kritisch
wordt gekeken of er een vervolg wordt gegeven aan de samenwerking in het streeknetwerk. De
provincie is zeer selectief daarin geworden en trekt zich terug uit de meeste streeknetwerken. Over
Waterpoort is de provincie echter erg enthousiast en zij heeft besloten opnieuw deel te nemen in dit
streeknetwerk. Zij hebben daar, naast financiële middelen, ongeveer 4 fte's voor beschikbaar. Op
30 juni 2016 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Waterpoort getekend door alle 26 partijen.
Dat geeft in elk geval voor 3 jaar continuïteit en kan er verder gewerkt worden aan de projecten, en
ook belangrijk: de netwerken.
In het afgelopen jaar is, in het kader van gebiedsontwikkeling Waterpoort, verder gewerkt aan de
Business cases Waternetwerk en Zuiderwaterlinie. In de komende jaren staan we namelijk voor
de taak om, als gebied, een aantrekkelijk aanbod te hebben dat het rechtvaardigt om hier de
riviercruiseschepen te laten afmeren. Samenwerking is daarvoor essentieel. De Zuiderwaterlinie
(waaronder Westbrabantse Waterlinie) is in dat kader een belangrijk product. Daarom zijn de twee
businesscases niet los van elkaar te zien.
Het pontje de Waterpoort is voor het tweede jaar in de vaart geweest en heeft steeds meer
passagiers vervoerd. Dit blijkt een groot succes. Een dergelijke voorziening is niet kostendekkend
te realiseren. Omdat het pontje uitsluitend vaart binnen de gemeente Steenbergen, Goeree-
Overflakkee en Moerdijk zijn die drie gemeenten ook degenen die bijdragen om de pontverbinding /
rondvaart in stand te houden. Nog net aan het eind van 2016 is een start gemaakt met verdere
uitbreiding van het waternetwerk met een bootverbinding in/naar het binnenland, en dan met name
van Steenbergen naar Oudenbosch. Ook weer een belangrijk product voor de aantrekkelijkheid van
de riviercruises.
Op 1 april is in Kruisland een samenwerkingsovereenkomst getekend met de akkerbouwers,
het waterschap, en de gemeente waarbij zowel de aanleg van nieuwe natuur en kreekherstel is
gekoppeld aan verbetering van het watersysteem. Nevenvoordelen zijn dat mogelijkheden voor
recreatie en vergroening van akkerranden ontstaan. Dit initiatief kan model staan voor andere
plekken in het Waterpoortgebied.
In 2016 hebben we een proef gehouden met de Waterbus. Deze vertrok vanuit Willemstad naar het
eiland Tiengemeten en terug. Deze proef was een groot succes en de kans is groot dat hier een
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vervolg aan zal zitten. Deze Waterbusverbinding past uiteraard heel goed in het Waternetwerk met
de riviercruises.
Op 10 november 2016 is de netwerkbijeenkomst van Waterpoort gehouden. Deze bijeenkomst is
gehouden in ons gemeentehuis en was een groot succes. In die bijeenkomst is tevens het startsein
gegeven voor het jaar van de suikerbiet. Een zeer belangrijke factor in de bio-industrie en de
biobased economy. Bovendien historisch van eminent belang voor dit gebied. Gedurende een groot
aantal jaren (vanaf de Napoleontische tijd) is het Waterpoortgebied als het ware gevormd rondom
de suikerproductie. Eigenlijk historisch erfgoed derhalve.
In het kader van de Waterpoort Academy, die uniek is voor deze streek en streeknetwerk, is in
2016 een keer een sessie (van 4 dagen) van masterclasses gehouden en die heeft weer mooie
projecten en initiatieven opgeleverd. Begin 2017 staat weer een cursus gepland met voldoende
aanmeldingen. Ook is er weer een cursus Gastheerschap gehouden en zijn er dus een aantal
ambassadeurs voor de streek bijgekomen.
Vanaf 2017 zal Waterpoort verder gaan met een nieuwe voorzitter: Silvia Bal zal deze taak op zich
nemen als opvolger van Jan Hoogendoorn. Zij lijkt met name heel geschikt om de ontwikkelingen
vanuit bedrijfsmatig perspectief te vertegenwoordigen. Dat is goed voor de ontwikkeling van de
businesscases.
De discussie omtrent de verzilting van het Volkerak is steeds gevoerd onder de vlag van
Waterpoort. Het jaar 2016 was een zeer cruciaal jaar voor dat onderwerp. De verzilting gaat, in
elk geval voor een heel aantal jaren, niet door. In het afgelopen jaar zijn meerdere momenten
geweest dat dit onderwerp in de Tweede Kamer is behandeld. De conclusie daarvan is dat het
de minister niet is gelukt om de vereiste middelen daarvoor te vinden. Wat dit voor gevolgen zal
hebben voor de zoetwatervoorziening, die daar rechtstreeks aan gekoppeld is, is nog niet bekend.
In het afgelopen jaar is het blauwalgprobleem in het Volkerak weer erg groot geweest en zijn er
wederom innamestops afgekondigd.

Versterken van de economische slagkracht van de gemeente Steenbergen
Uitvoering van de economische visie
De ontwikkeling van de Steenbergse economie is van groot belang. Dit blijkt ook uit het
raadsprogramma. De economische kansen van Steenbergen zijn groot gezien de aanwezige
bedrijven in de verschillende sectoren, de komst van de rijksweg A4, de realisatie van het Agro en
Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFC), de aantrekkelijke ligging tussen Rotterdam en Antwerpen
en de ligging binnen de Brabantse Wal en Waterpoort. De basis voor verdere ontwikkeling ligt in
de vastgestelde economische visie. De uitvoering van het programma zal samen met ondernemers
en andere belanghebbenden worden uitgevoerd. Om onze doelen te halen zijn de volgende
aandachtsgebieden dit jaar opgepakt:
1 Topsector Biobased/Agrofood – AFC Nieuw Prinsenland
De topsector Biobased/ AgroFood biedt grote kansen op ontwikkelingen binnen de Brabantse Delta.
Het AFC Nieuw Prinsenland heeft de potentie om in deze regio de belangrijkste locaties voor de
Agrofood en Biobased economie te worden. De gemeente heeft de verdere bloei en groei van
het AFC ondersteund. Suiker Unie is gefaciliteerd wat betreft ondersteuning van geïnteresseerde
bedrijven voor het AFC. Verbindingen tussen onderwijs, overheid en bedrijven voor het AFC
zijn versterkt en zullen verder worden geïnitieerd. In de regio West Brabant is publiekelijk de
steun uitgesproken om als samenwerkende overheden (Bergen op Zoom, Moerdijk, Rewin, RWB,
Provincie NB en Steenbergen) de ontwikkeling en innovatie van de biobased economy mede aan
te jagen. Hiervoor is dit jaar een start gemaakt voor een gezamenlijke meerjaren inzet. In 2016 zou
het Cosun Innovatie Center de deuren openen. Door omstandigheden is dit verplaatst naar 2017.
Dit onderzoekscentrum wordt een voorbeeldfunctie voor de verder uit te bouwen verbinding tussen
bedrijven en onderwijs.
2 Regionale samenwerking
De gemeente Steenbergen heeft zich geprofileerd als actieve economische (overleg-) partner
binnen de regio. Regionale beleidsvisies over de sectoren detailhandel, bedrijventerreinen en
kantoren zijn geformuleerd. Als Steenbergen participeren we in het Agrofood programma van de
Regio West Brabant om deze sector te verbinden en te innoveren. Op het gebied van biobased
hebben we zoals onder 1 genoemd gezamenlijke overheidssteun uitgesproken. Om de economische
kansen te benutten, heeft Steenbergen zijn rol als verbinder en facilitator binnen netwerken
vergroot.
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3 Acquisitie en bedrijfsbezoek
De gemeente heeft zich actief ingezet op acquisitie van nieuwe vestigers en het bezoeken van
ondernemers binnen de gemeente. Door gerichte acquisitie in samenwerking met Rewin, BOM en
de regio zullen vestigers bewust worden van de potentie van Steenbergen. Met de bedrijfsbezoeken
ontstaat verbondenheid. Beide processen zijn een continu traject.
4 Centrumgebieden (Nieuwe Winkelen) - Centrumplannen
Als gevolg van veranderend consumentengedrag staan fysieke winkels onder druk ten gunste
van online winkels. Met het oog op een aantrekkelijk, uitnodigend en voorzienend winkelgebied
wordt gestreefd naar versterking van de fysieke winkelgebieden in Steenbergen. De gemeente
ondersteunt de ondernemers bij initiatieven om de leefbaarheid van het centrum te kunnen
waarborgen. Lopende trajecten (van voorheen project Stadhaven) worden meegenomen in dit totaal
plan. Er is begonnen met het opstellen van de economische centrumplannen van Steenbergen
en Dinteloord. Voor beide winkelgebieden zijn sessies gehouden voor het ophalen van input. Dit
met ondersteuning van de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in het actieplan Hart voor de Stad
voor Steenbergen en wordt de laatste hand gelegd op die van Dinteloord. Samen met diverse
onderzoeken, zoals het consumentenonderzoek, zal dit input zijn voor de centrumplannen. Eerder is
gecommuniceerd dat er meer tijd nodig is om een meer interactief en intensiever proces te houden
om tot een goed resultaat te komen. Oplevering wordt 1e halfjaar 2017.
5 Arbeidsparticipatie
De visie en bijbehorend actieplan streven naar het behoud en de uitbreiding van lokale
werkgelegenheid, aansluitend bij de kansen voor deze regio. Daarnaast dient afstemming
plaats te vinden tussen onderwijs en ondernemers over stageplaatsen. Naast het scheppen van
werkgelegenheid is het stimuleren van arbeidsparticipatie van groot belang. Voor individuele burgers
en voor de gemeenschap.
In 2016 is met name ingezet op:
• acquisitie voor het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De acquisitie richt zich

op de uitbreiding van het bedrijventerrein en op de biobased economy en agrofoodverwerking.
Hierdoor zal vanuit regionale kracht de ontwikkeling van het AFC Nieuw-Prinsenland worden
versterkt.

• beweging brengen in de lokale arbeidsmarkt door realisatie en uitvoering van een actieplan
"lokale arbeidsmarkt"waaraan onderwijs en het bedrijfsleven zich verbinden en gezamenlijk de
arbeidsmarkt zullen versterken. Oplevering begin 2017.

• het stimuleren van innovatie op het gebied van agrofood en biobased, waarbij ondersteuning
en het faciliteren van samenwerkingen en innovatie middels de uitvoering van een gezamenlijk
businessplan het doel is.

• detailhandel om te komen tot een vitaal en toekomstbestendig Steenbergs centrum met een
aantrekkelijk winkel- en verblijfsklimaat en het behoud van het winkelbestand in Dinteloord.

Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder, fase 1
Op grond van het destijds vastgestelde economische beleidsplan, geactualiseerd in april 2015, is
er grond aangekocht en gedeeltelijk bestemd voor uitbreiding van bedrijvigheid. In 2016 is gestart
met grondverkoop en ontwikkeling op de geplande uitbreiding, fase 1 van het bedrijventerrein
Reinierpolder, zodat er zich meer bedrijven kunnen vestigen wat ten gunste komt van de
werkgelegenheid. De uitbreiding van het bedrijventerrein zal samen gaan met de actieve inzet op
acquisitie van bedrijven. Uitingen aan de A4 zijn geplaatst en er is gestart met de infrastructuur.
Intensief zijn er contacten met bedrijven voor bedrijvenontwikkeling. Dit zal in 2017 zijn voortgang
hebben.

Agro- en foodcluster Nieuw-Prinsenland (AFCNP)
In 2016 zijn er weliswaar geen nieuwe bedrijven gevestigd in Nieuw Prinsenland. Die zijn echter
wel op komst. De verkoop van ca 26 ha glastuinbouwgrond en ca 8,5 ha bedrijventerrein zijn
bemoedigend en eind 2016 is gemeld dat er nog 44 ha glastuinbouw verkocht is. Uit deze
resultaten spreekt het vertrouwen in het concept van Nieuw Prinsenland. Er is met deze en andere
partijen al “meedenkoverleg” gevoerd om de bedrijfsvestiging zo voorspoedig mogelijk te laten
verlopen.
Door faillissement van het installatiebedrijf dat het Cosun Food Technology Centre bouwt, is de
bouw in 2016 lange tijd stilgelegd. De opening is nu medio 2017 voorzien. Dit onderzoekscentrum
vormt een voorbeeldfunctie voor de verder uit te bouwen verbinding tussen bedrijven en onderwijs.
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De eerste resultaten van de spuiwaterzuivering van de coöperatie glastuinbouw en de certificering
van de installatie wordt in 2017 verwacht. Er is belangstelling voor dit staaltje innovatie en
daadkracht, zo bleek wel tijdens het bezoek van het Platform Glastuinbouw en vertegenwoordigers
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in december 2016.
In 2016 is de bypass ter hoogte van de Samenwerking en Noordlangeweg gerealiseerd. De bypass
maakt de weg letterlijk vrij voor de aanleg van de rotonde die in 2017 voorzien is.

Oprichten van een "Ontwikkelbedrijf" voor alle doelgroepen
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet is één regeling
die de Wet werk en bijstand (WWB), Wajong en Wsw vervangt. Door de concurrentie tussen de
regelingen weg te nemen en werkgevers de gelegenheid te bieden om mensen tegen realistische
loonkosten aan de slag te laten gaan, krijgen alle uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt betere kansen. Het primaire doel van het ontwikkelbedrijf is dan ook om zo veel
mogelijk mensen met of zonder een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers te laten werken.
Tevens kunnen budgetten gerichter en effectiever worden ingezet en kosten worden bespaard.
Arbeidsontwikkeling maakt het voor de eerder genoemde doelgroep mogelijk om dichter bij of op
de reguliere arbeidsmarkt een werkplek te vinden. Het bevorderen van de ontwikkeling van mensen
met een arbeidshandicap of met een afstand tot de arbeidsmarkt is nog belangrijker geworden dan
het al was. Met een ontwikkelbedrijf zal er sprake zijn van een betere dienstverlening, sluitende
aanpak werk – ontwikkeling – zorg, kansen op regulier werk en geen klanten die tussen wal en
schip vallen van wettelijke regelingen. De omvorming van de WVS-groep tot een leer/werkbedrijf,
waarin de mensontwikkeling en het “arbeidsfit” maken van de werkzoekenden centraal staan,
doet het meeste recht aan de belangen van de klanten, de werkgevers en de regio. Het inzetbare
arbeidspotentieel neemt immers toe en de mensen vergroten hun zelfredzaamheid. Dit is een
belangrijke doelstelling van de Participatiewet. De huidige onzekerheid op de arbeidsmarkt en de
langzame terugloop van de huidige SW-bezetting nopen tot een strakke en jaarlijkse sturing op de
omvang van het leer/werkbedrijf. De transitieperiode zal naar de huidige inschatting minstens vijf
jaren omvatten.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

wwb 5.920.763 -4.684.580 6.336.513 -4.847.680 6.235.210 -4.851.621

werkgelegenheid 3.115.860 -2.774.548 3.234.312 -2.893.000 3.209.158 -2.893.001

gemeentelijk
minimabeleid

697.796 -36.000 619.840 -45.200 780.128 -88.839

participatiebudget 323.997 -323.997 328.529 -348.529 358.629 -348.529

recreatie 506.370 -32.455 653.584 -38.955 610.318 -32.957

stadhaven 58.542 0 58.542 0 50.264 0

economische
bedrijvigheid

289.828 -3.850 276.828 -3.850 216.454 -3.132

agro foodcluster
nieuw prinsenland

86.167 -200.000 86.167 0 60.333 -2.130.441
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Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

agrarische zaken 7.757 -350 7.757 -350 18.313 -266

mut.res.progr.economie
en recreatie

200.000 -21.800 13.000 -121.600 13.000 -134.380

west-brabantse
waterlinie (lva)

936.717 -809.654 936.717 -809.654 448.408 -371.101

Totaal 12.143.797 -8.887.234 12.551.789 -9.108.818 12.000.214 -10.854.268

Nadelig saldo 3.256.563 3.442.971 1.145.946

Het werkelijk resultaat  op het programma "Economie, recreatie en participatie" ten opzichte van het
begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 2.297.000,- voordelig.
Hierna volgt een toelichting van de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na
wijziging):

Recreatie € 37.000,- voordelig
Openluchtrecreatie € 28.000,- voordelig
Het niet bestede bedrag ad € 34.000,- betreft te maken kosten vanuit het uitvoeringsprogramma
recreatie 2012/2013 ten behoeve van de Cruijslandse Kreken. Dit project is onderdeel van
de gemeentelijke opgave in het kader van Landschappen van Allure, project West-Brabantse
Waterlinie. De besteding van deze middelen, gedekt vanuit de reserve eenmalige zaken, vind naar
verwachting plaats in 2017.

West-Brabantse waterlinie € 50.000,-voordelig
Binnen het project West Brabantse Waterlinie is in 2016 een groot aantal projecten in voorbereiding
gegaan en zijn enkele werkzaamheden afgerond. Met name de projectonderdelen in Bergen op
Zoom wachtten op de aanbesteding van de Waterschans. Dit project genereert de subsidie voor de
meeste andere projectonderdelen in Bergen op Zoom. In Steenbergen heeft dat geleid tot vertraging
voor de realisatie van Fort Henricus, wat voor een zeer groot deel bekostigd wordt met subsidie
die wordt gegenereerd in Bergen op Zoom. Voor de werkzaamheden aan Fort Henricus zijn in
2016 inmiddels vergunning aangevraagd en is een aanbesteding doorlopen. Met het oog op het
te verrichten werk aan Waterschans en Fort Henricus, en de onderlinge financiële afhankelijkheid,
heeft de Provincie op verzoek opschorting van de realisatietermijn verleend tot 31 december
2018. De jaarlijkse voortgangsrapportage 2016 is door de Provincie zonder verdere opmerkingen
goedgekeurd.

Economische bedrijvigheid € 60.000,- voordelig
De onderschrijding op deze post betreft een cumulatie van kleinere verschillen die geen nadere
toelichting behoeven.

Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland € 2.156.000,- voordelig
Met de provincie Noord-Brabant is een overeenkomst afgesloten over aan de gemeente
Steenbergen te betalen bijdragen in het natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen. De afgelopen
jaren heeft de invordering van de bijdragen op een laag pitje gestaan door de stagnatie in de
ontwikkeling van het gebied. Op 14 maart 2017 is besloten om de genoemde bijdragen weer te
gaan invorderen. Voor 2015 en 2016 betreft dit een na te vorderen bedrag van € 2.130.000,-.

WWB € 105.000,- voordelig
Algemene uitgaven € 30.000,- voordelig
De bijdrage in de organisatiekosten voor de ISD is lager dan waar in de begroting 2016 rekening
werd gehouden. De verdeelsleutel die wordt gehanteerd ligt vast op de aantallen die zijn
vastgesteld op het moment dat de begroting voor 2016 is opgesteld. De oorzaak is dat de
uiteindelijke totale personeelskosten wat lager uit vallen dan aanvankelijk was geraamd.
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Algemene bestaanskosten WWB/Bijstandsbesluit zelfstandigen € 75.000,- voordelig
Het aantal uitkeringsgerechtigden is na de bijstelling bij de najaarsnota redelijk constant gebleven
en is eind december uitgekomen op een aantal van 362. Wel blijkt de gemiddeld verstrekte uitkering
lager te zijn geweest waardoor een naar verhouding minimaal voordeel is behaald van € 44.000,-
op een totaal aan verstrekte uitkeringen van € 5.000.000,-. Het aantal benodigde onderzoeken
bij de aanvraag van BBZ-uitkeringen is beperkt gebleven en daardoor ruim € 40.000,- lager
uitgekomen.

Gemeentelijk minimabeleid € 117.000,- nadelig
Het nadelig resultaat op deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door het hogere bedrag aan
kwijtscheldingen dat in 2016 is verleend. In het totaalbedrag ad € 232.970,- zit een bedrag van
€ 196.630,- dat betrekking heeft op 2016. Het restantbedrag ad € 36.340,- heeft betrekking
op de jaren 2014 en 2015. Doordat in 2016 een inhaalslag plaats heeft gevonden voor wat de
aanmaningen en de dwangbevelen betreft, over de jaren 2014 t/m 2016, zijn er veel verzoeken voor
kwijtschelding voor die jaren binnengekomen.

Participatiebudget € 30.000,- nadelig
Van de ontvangen middelen is bij de najaarsnota € 20.000,- gebruikt voor dekking van de verwachte
hogere uitvoeringskosten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Achteraf blijkt de bijdrage mee
te vallen en waren de ontvangen middelen voor de reïntegratie van bijstandsclienten volledig nodig
en zijn de kosten hiervan zelfs iets hoger uitgekomen. De inzet van deze middelen heeft mede
invloed gehad op de stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden.

Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot
2016

Werkelijk
2016

Nog te realiseren na 2016

Onderhoud ommetjes 12.500 12.500 -

De bezuiniging is reeds in 2014 gerealiseerd.

Kostendekkend maken markten - - -

Voor 2016 geen bezuiniging ingerekend. In 2016 zijn geen uren doorberekend aan de markt. Theoretisch is de bezuiniging daarmee
behaald.

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2016 Restant krediet

Renovatie jachthaven/
havenkantoor/kademuren 2.275.008 2.440.583 (165.575)

Toelichting:

Bij raadsbesluit d.d. 27 februari 2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 1.517.008,- ten behoeve van de
herinrichting van de openbare ruimte rondom de jachthaven en voor benodigde aanpassingen bij overdracht van de exploitatie.
In 2016 is er door de raad nog een krediet geaccordeerd ten behoeve van kademuren voor een bedrag van € 758.000,-. De
werkelijke uitgaven ten behoeve van de renovatie van de jachthaven bedroegen per 31 december 2016 € 1.681.485,-. Dit is mede
het gevolg van onvoorzien groot onderhoud dat voornamelijk in 2016 uit is gevoerd. Hierdoor wordt het krediet overschreden,
maar de daarvoor gevormde dekkingsreserve, in zijn totaliteit € 1.732.400,-, is nog ruimschoots voldoende. Daarom wordt, bij de
perspectiefnota 2017, aanvullend krediet aangevraagd, welke gedekt zal worden ten laste van de gevormde dekkingreserve.
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Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Grond/Loods Koperslagerij 4
Steenbergen 391.500 391.299 201

Toelichting:

In 2016 is de loods aan de Koperslagerij 4 te Steenbergen aangekocht als mogelijke locatie voor de Carnavalsbouwclubs. Hiervoor
is door de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is binnen het budget gerealiseerd en kan aldus
afgesloten worden per eind 2016.
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Programma Milieu en ruimtelijke ordening
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Raadsprogramma

De woningmarkt verloopt stroef. Er zal van minder voor de handliggende oplossingen moeten
worden gebruikgemaakt om de woningmarkt te stimuleren. Onderzoek doen naar de mogelijkheden
om grond (tijdelijk) in erfpacht te geven. Bekijken of verlagen van de grondprijs een gunstige
uitwerking kan hebben op het aantrekken van de woningmarkt. Zeker om duurzaam en energie
neutraal bouwen mogelijk te maken. Dit alles tegen de achtergrond van het hebben van een
gezond grondbedrijf. Daarnaast wordt opengestaan voor nieuwe exploitatievormen. Hard werken
aan nieuwe economische initiatieven en daarmee de behoefte aan woningen in onze gemeente
stimuleren.

Aan de aanbodkant kan worden gewerkt met nieuwe exploitatievormen. Maar wij willen ook
weten hoe onze toekomstige vraag is. Welke mensen willen hier wonen en welke eisen stellen
zij daaraan? Die vraag moet worden beantwoord. Op grond daarvan wordt het beleid aangepast.
De gemeente staat positief tegenover nieuwe woonwensen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van
zorgwoningen zodat een bijdrage wordt geleverd aan de extramuralisering die al op gang is
gekomen. Maar ook meewerken aan het realiseren van kangoeroe woningen zodat generaties
op een moderne manier samen kunnen leven. In bestemmingsplannen moet het mogelijk zijn
om (tijdelijk) zorgunits te plaatsen bij woningen. Kortom, die maatregelen nemen om nieuwe
woonvormen te faciliteren. Op basis van het onderzoek naar de woningbehoefte moet er een
actuele woonvisie komen waarin nieuwe en gevraagde initiatieven een plaats krijgen.

De herinrichting van het centrum van Welberg moet opgepakt worden. Het i-DOP moet worden
opgepakt en worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Dit gebeurt goed en in één keer
integraal, samen met de gemeenschap. De toekomst van De Vaert en de kerk worden daar bij
betrokken.

Leegstaande kerken vragen om nieuwe bestemmingen. Zij zijn historische bakens in het landschap.
De kerken dienen behouden te worden voor de generaties na ons. Dat vraagt om nieuwe
initiatieven. Er wordt de samenwerking gezocht met de eigenaren van de kerken en samen plannen
maken voor toekomstig behoud en beheer.

Voor de kern De Heen moet een concreet plan komen nu de school daar gesloten wordt. In dat
plan wordt het idee betrokken om De Heen te bestempelen als recreatieve buitenplaats. De kansen
voor nieuwe recreatieve woningbouw benutten. Initiatieven van ondernemers ondersteunen met als
gevolg dat het voorzieningenniveau ook voor de inwoners in stand kan blijven.

Door schaalvergroting in de agrarische sector kan in ons buitengebied bebouwing vrij komen die
een andere bestemming dient te krijgen. Nieuwe initiatieven op deze plaatsen die passen in het
agrarische landschap worden ondersteund. Net als bij bestaande agrarische bedrijven worden
kansen voor nieuwe economische dragers ondersteund.

De thema's duurzaamheid en innovatie worden hoger op de agenda gezet. Duurzaamheid en
innovatie is niet alleen een opdracht om bewust om te gaan met onze natuurlijke middelen.
Het biedt ook kansen. Daarom wordt duurzaamheid vanaf 2015 een apart programma in de
programmabegroting. Om dit beleid richting te geven wordt de gemeentelijke duurzaamheidsindex
als basis gebruikt. Met deze index wordt gemeten op welke terreinen de gemeente vooruitgang
boekt als duurzame gemeente.

Het gebruik van zonne-energie wordt gestimuleerd door voorlichting te geven over de
mogelijkheden. Voor Steenbergen zal een zonne-atlas beschikbaar komen. Hiermee kunnen
particulieren en bedrijven in één oogopslag zien welk rendement ze kunnen halen uit het gebruik
van zonne-energie. Zelf geen goed zonnedak? Dan wordt het collectief gebruik van goede
daken gestimuleerd. Daken van (landbouw)bedrijven of eigen gemeentelijke accommodaties. In
gesprekken met ondernemers wordt duurzaam ondernemerschap gestimuleerd. Onderzocht moet
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worden hoe in Steenbergen de aanschaf van panelen door burgers en bedrijven kan worden
gestimuleerd.

De huidige opgave voor windenergie is gericht op de geplande plaatsing van windmolens bij
het AFC en de opschaling van bestaande locaties aan de Karolinadijk. Nieuwe plannen voor
plaatsing van windmolens worden niet ondersteund. De focus is gericht op zonne-energie, maar de
gemeente staat positief tegenover innovatieve oplossingen voor eigen energieopwekking anders dan
windenergie.

Voor innovatieve ontwikkelingen is een modern glasvezelnet noodzakelijk. Er zal gebruik worden
gemaakt van de mogelijkheden van het breedbandfonds Brabant om samen met partijen in de
markt, onze hele gemeente te voorzien van de meest moderne aansluitingen. Zowel in de kernen
als in het buitengebied.

Er zal een natuurbeleidsplan worden gemaakt. De ecologische verbindingszones maken daar
onderdeel van uit. Het natuurbeleidsplan is ook van belang voor de kansen voor recreatie in onze
gemeente. In het natuurbeleidsplan wordt bepaald wat we als gemeente als natuurwaarde hebben
en waar we heen willen. Het uitvoeringsplan geeft dan aan welke stappen moeten worden gezet.

Wat willen we bereiken?

Milieu
• Duurzaamheid wordt in de meest brede zin van het woord nagestreefd
• Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen
• Er wordt meer gebruikgemaakt van zonne-energie in de gemeente Steenbergen, ook als nieuw

verdienmodel
• Er is een heldere visie op de plaats die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen
• Zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk

restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Ruimtelijke Ordening
• De woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig maken, zowel in

hoeveelheid als wat betreft de soorten woningen
• De woningmarkt in beweging brengen door open te staan voor nieuwe exploitatievormen, nieuwe

vormen van gronduitgifte en het jaarlijks actualiseren van de grondprijs
• Streven naar een modern glasvezelnetwerk in de hele gemeente Steenbergen
• Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd
• Zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor economisch gebonden arbeidsmigranten

Bestuurlijke kaders
• Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012 - 2020
• Werkprogramma Duurzaamheid 2016-2018
• Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI)
• Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen
• Strategische agenda van de Regio West-Brabant
• EnergieAgenda 2015 Regio West-Brabant
• Regionale afvalvisie Duurzaam West-Brabant Een bijdrage uit de afvalhoek
• Bestemmingsplannen Buitengebied 2013
• Structuurvisie
• Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
• Verordening starterslening 2014
• Beleidsnota externe veiligheid
• Nota actualisatie gemeentelijk grondbeleid
• Woonvisie
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Milieu en ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Voortgang

Uitvoeren uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Vos continu proces

De GDI gebruiken om komende 4 jaar minimaal
score 5.0 te halen Vos continu proces

Initiatieven naar een duurzamer gebruik en
opwekking van energie worden actief ondersteund. Vos continu proces

Gemeentelijke accommodaties verder voorzien van
zonnecollectoren. Zijlmans continu proces

Inventarisatie natuurwaarden Lepolder naar 2017

Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan met als
doel de hoeveelheid restafval te verminderen Vos gereed

Het maken van prestatieafspraken op regionaal
niveau met de gemeenten Tholen, Woensdrecht
en Bergen op Zoom en met de Woningstichting
Dinteloord (Na fusie Woonkwartier), Stadlander,
woningstichting Woensdrecht en de in de genoemde
gemeenten actieve huurdersverenigingen over
uitlopende onderwerpen zoals de beschikbaarheid
van woningen, de betaalbaarheid van het wonen
en inzet in kernen wijken en buurten. Ondanks
het regionale karakter zal er ook ruimte zijn om
specifieke "afwijkende" afspraken te maken voor
ontwikkelingen op gemeenteniveau of zelfs voor een
bepaalde kern Lepolder gereed/continu proces

Een onderzoek doen naar de mogelijkheden
realisatie van glasvezel in geheel onze gemeente
(inclusief motie B2014/5 onderzoek breedband
buitengebied). Zijlmans gereed

Het in overleg met de dorpsraden en
stadsraad actueel maken en houden van de
leefbaarheidagenda’s. i-dops Burgemeester continu proces

Bestemmingsplannen worden tijdig geactualiseerd Lepolder continu proces

Buitengebied 1e partiele herziening naar 2017

De Heen gereed

Dinteloord gereed

Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder I, aquasitie
en verkoop gronden Vos continu proces

Buiten de Veste Lepolder continu proces
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Programma Milieu en ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Voortgang

Bijbouwen tenminste 100 sociale huurwoningen
(motie 2 d.d. 25 november 2015) Lepolder gereed

Milieujaarverslag 2016 Vos naar 2017

Onderzoek exploitatiemogelijkheden
dorpswindmolen + onderzoek naar andere
duurzame energiebronnen (motie 2, februari 2016) Vos naar 2017

Verklaring inzet op energietransitie door
maatschappelijke partners gereed

Sociale randvoorwaarden voor realisatie
windenergie, zonne-energie en biomassa gereed

Beleidsprioriteiten 2016

Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties
Op 8 december 2016 zijn de regionale prestatieafspraken ondertekend door de directeuren van
de Woningstichtingen Stadlander, Woonkwartier en Woensdrecht, de in de vier gemeenten actieve
huurdersbelangenverenigingen en de wethouders Wonen van de colleges van de gemeenten
Tholen, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.
Er zijn prestatieafspraken gemaakt voor de komende vier jaar over de volgende onderwerpen:
• Algemeen, wijze van organisatie en samenwerking
• Beschikbaarheid sociale huurwoningen
• Betaalbaarheid
• Kwaliteit en duurzaamheid
• Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg
• Inzet in kernen wijken en buurten
In de jaarschijf voor 2017 is opgenomen welke afspraken of onderdelen hiervan in 2017 zullen
worden uitgevoerd.

Bijbouwen ten minste 100 sociale huurwoningen
In de prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt over toevoegingen aan de sociale
huurwoningvoorraad. In opdracht van Woningstichitng Stadlander worden momenteel 17 sociale
huurwoningen gebouwd aan de Ram van Hagendoornstraat in Steenbergen Daarnaast heeft
Stadlander een plan in voorbereiding voor de bouw van 40 sociale huurappartementen in het plan
Buiten de Veste in Steenbergen. Zowel Woonkwartier als Stadlander voeren daarnaast onderzoeken
uit naar mogelijke andere toevoegingen aan de sociale huurwoningvoorraad. In 2017 worden de
resultaten hiervan duidelijk.

Leefbaarheidsagenda idop (alle kernen)
Omstreeks 2007 zijn er voor alle dorpskernen (integrale) Dorpsontwikkelingsplannen vastgesteld.
Integraal, omdat ze niet op een bepaald beleidsfacet zien, maar op alle aspecten die te maken
hebben met leefbaarheid in een kern. Dus, naast het ruimtelijke (de fysieke leefomgeving),
zeker ook op het sociaal-maatschappelijke terrein. Deze plannen bestaan uit twee delen: het
dorpsontwikkelingsplan zelf en de leefbaarheidsagenda. Dit is het uitvoeringsprogramma van dat
plan. Het plan zelf is gemaakt als een lange termijn toekomstvisie. De leefbaarheidsagenda wordt
actueel gehouden in samenspraak met de dorpsraden. Dit is in de afgelopen jaren geschied en is
vanaf nu een continu proces.

Herinrichting centrum Welberg
In een interactief proces met o.a de dorpsraad, de school, de eigenaar van de kerk, het
bestuur van de Vaert e.a. is het afgelopen jaren gewerkt aan het herinrichtingsplan voor het
centrumplan Welberg. Bepaalde hoofdcontouren zijn mede ook aan de hand van de beeldvormende
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raadsvergadering van april 2015 al wel duidelijk. er is echter nog geen definitief besluit genomen
over het plan of onderdelen van het plan. Een aantal zaken dient nog verder te worden uitgewerkt
alvorens vaststelling kan plaatsvinden. De kerk is begin 2016 opgekocht door een particulier. De
verwachting is dat in 2018 gestart wordt met de bouw/verbouw/renovatie voor de huisvesting van de
verenigingen en maatschappelijke organisaties (dorpshuis). De aanpassing van de openbare ruimte
zal in 2019 volgen.

Uitwerking Visie De Heen
Een toelichting op de uitwerking van de Toekomstvisie De Heen stond gepland voor september
2016. Omdat er diverse niet geplande zaken prioriteit vereisten in 2016, is het niet haalbaar
gebleken om informatie over de uitwerking van de visie in september aan te leveren. De stand van
zaken van de uitwerking van de visie wordt in het eerste kwartaal van 2017 aan de raad ter kennis
gebracht.

Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten
Binnen de gemeente Steenbergen werken en verblijven meerdere arbeidsmigranten. Door de
komst van het Agro en Foodcluster Nieuw Prinsenland zal dit aantal toenemen. Het bieden van
onderdak aan deze mensen moet op een maatschappelijk verantwoorde wijze gebeuren. Zowel
voor de arbeidsmigrant als voor de omgeving. In 2010 heeft de gemeenteraad het beleid voor de
huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. In 2015 is er bij de vaststelling van de Woonvisie
besloten om dit beleid te continueren. In 2016 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• in de Regio West-Brabant is in 2013 een kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor de

regio vastgesteld. De regio neemt tot het jaar 2020 om de opgave te realiseren. Alle 19
regiogemeenten dragen hieraan hun steentje bij. De gemeente Steenbergen geeft uitvoering aan
haar deel van de regionale opgave

• over de locatie Stella Maris heeft overleg plaatsgevonden tussen de politie, de dorpsraad
Welberg, de eigenaar en de gemeente. Ook is er met de eigenaar gewerkt aan de inschrijving
van de op Stella Maris verblijvende arbeidsmigranten in de gemeentelijke basisregistratie
personen

• op het Sunclasspark loopt een handhavingstraject
• de gemeente heeft overleg gevoerd met meerdere initiatiefnemers en ondernemers over het

huisvesten van arbeidsmigranten

Actualisatie bestemmingsplannen
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening dienen bestemmingsplannen actueel te worden gehouden.
Alle losse planologische procedures, zoals postzegelplannen, wijzigingsplannen en vergunningen,
die de afgelopen jaren zijn vastgesteld en verleend, worden in nieuwe bestemmingsplannen
opgenomen, zodat er een actueel overzicht ontstaat.
Naast de verplichting tot actualisering geldt tevens de verplichting om bestemmingsplannen digitaal
toegankelijk te maken. Het bestemmingsplan blijft fysiek op het gemeentehuis raadpleegbaar, maar
kan ook via internet worden bekeken. Op deze laagdrempelige wijze is planologische informatie
snel, eenvoudig en kosteloos beschikbaar.
Met een actueel en eenvoudig beschikbaar overzicht wordt rechtszekerheid bewerkstelligd: voor alle
inwoners en bedrijven is snel duidelijk hoe gronden mogen worden gebruikt: in bestemmingsplannen
zijn namelijk regels opgenomen ten aanzien van het gebruik van de gronden en ten aanzien van de
bouw van die gronden.
De bestemmingsplannen 'Kom De Heen' en 'Kom Dinteloord' zijn in 2016 geactualiseerd, waarmee
de beleidsdoelstelling is behaald. Het bestemmingsplan 'Kom Dinteloord' heeft een kleine vertraging
gehad: in de najaarsnota is dit aangegeven. Conform verwachting is het bestemmingsplan in
december 2016 vastgesteld.

Bestemmingsplan buitengebied
De bestemmingsplannen voor het buitengebied dragen bij aan het behoud en de ontwikkeling van
een vitaal buitengebied van de gemeente Steenbergen. In 2016 is er gewerkt aan:
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• de afronding van de ingestelde beroepen tegen de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen
en de bijbehorende reparatie van september 2015 (bestuurlijke lus). De raad van State heeft in
maart 2016 einduitspraak gedaan

• de voorbereiding van de eerste herziening. In de herziening wordt meer ruimte geboden
voor het verbreden van nevenfuncties en vervolgfuncties bij agrarische bedrijven. Er worden
regels voor de zorgvuldige veehouderij uit de verordening ruimte opgenomen. Er wordt
bezien of en hoe de door de Raad van State vernietigde wijzigingsbevoegdheden uit het
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (2013) voor het vergroten en van vorm veranderen
van agrarische bouwblokken gerepareerd kunnen worden. Ten slotte worden er aanpassingen
van ondergeschikte betekenis doorgevoerd. Het voorontwerp bestemmingsplan is in augustus in
procedure gebracht. Met behulp van de overlegreacties van de provincie en het waterschap en
de inspraakreacties van de lokale ZLTO en Stichting Sirene wordt nu het ontwerp opgesteld

Buiten de Veste 2
Project Buiten de Veste 2 behelst op dit moment nog twee onderdelen die in uitvoering zijn,
namelijk het woningbouwplan en de ecologische verbindingszone (verbinding Steenbergse
Haven – Brede Watergang – Cruijslandse kreken. Wat de woningbouw betreft is in 2016 een rij
starterswoningen (8) aan Bastion gebouwd, is er een optie verleend voor de bouw van twee-onder-
een-kap woningen aan Bastion en Dijk en is een plan voor de bouw van 40 semipermanente
Finchwoningen in voorbereiding genomen. Voor de EVZ is in 2016 in samenwerking met Stichting
Brabants Landschap een ontwerp gemaakt. De realisatie staat voor 2017 gepland.
Binnen project Buiten de Veste 2 zijn gerealiseerd; het bestemmingsplan, het civiel ontwerp,
de Brede School , de herbestemming van de twee vrijkomende onderwijslocaties, de
verkeersverbinding met wijk Noordoost.

Oostgroeneweg Dinteloord
Er zijn in 2016 28 rijwoningen in koop en huursector in aanbouw genomen, evenals een 4 tal
twee onder één kapwoningen. Er is door ons college besloten om het tweede gedeelte van het
bestemmingsplan aan te passen met als doel een flexibeler bestemmingsplan om beter in te
kunnen springen op veranderingen in de woningmarkt.

Onderzoek haalbaarheid glasvezel netwerk
De regio West-Brabant heeft de ambitie uitgesproken om het buitengebied van alle gemeenten
te voorzien van een glasvezelnetwerk. Sinds vorig jaar is hiervoor een bestuurlijke taskforce
breedband in het leven geroepen die dit traject voor regio trekt. Mabib is één van de partijen
die voornemens is breedband aan te leggen in het buitengebied van West-Brabant. Mabib heeft
aangegeven graag met de gemeenten afspraken te maken over de voorwaarden waaronder het
netwerk in het buitengebied kan worden aangelegd. Hier is een algemeen eerste voorstel voor
ontvangen van Mabib. Het college is voornemens om op korte termijn in gesprek te gaan met
Mabib om deze voorwaarden te bespreken. Naast Mabib is er nog een partij die in een aantal
gemeenten een breedbandnetwerk aan wil leggen. Deze partij, MiddenBrabantGlas, zal onder
dezelfde voorwaarden als Mabib de gelegenheid worden geboden breedband aan te leggen in het
buitengebied. Dit geldt ook voor eventuele andere partijen die interesse hebben om breedband aan
te leggen in het buitengebied.

Opstellen natuurbeleidsplan
De gemeente ontwikkelt samen met vele partijen een natuurbeleidsplan. Er wordt bepaald welke
natuurwaarden de gemeente heeft en waar we heen willen. In het natuurbeleid wordt onder andere
aandacht besteed aan:
• het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap
• de kansen voor (natuur)recreatie
• het beheer van natuur
• het natuurbeleidsplan als hulpmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen
2015 heeft in het teken van de inventarisatie gestaan. In 2016 is er met een beeldvormende
raadsvergadering gestart met de ontwikkeling van het beleid. Vervolgens is er met behulp van de
input van vele belanghebbenden een nota van uitgangspunten opgesteld die de gemeenteraad in
oktober opiniërend heeft behandeld. De nota van uitgangspunten en de opiniërende behandeling
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door de gemeenteraad vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het Steenbergse
natuurbeleid.

Ecologische verbindingszone fase 1, westzijde Steenbergen
In samenspraak met het Waterschap en provincie is een geactualiseerde visie gemaakt voor
de inrichting van de totale in de structuurvisie opgenomen ecologische verbindingszone aan de
westzijde van Steenbergen van de Ligne naar de Steenbergse Vliet. Dit gebeurt in combinatie
met de aan te leggen retentie ten behoeve van de uitbreiding Reinierpolder I. In verband met
onderliggende eigendommen en vele kansen die het traject heeft is het de wens om deze zone
gefaseerd aan te leggen. De eerste fase is het meest noordelijke deel, waar zowel gemeente als
Waterschap de nodige eigendommen hebben. Met het oog op kostenreductie wordt gezocht naar
passende subsidiemogelijkheden. In de planfase wordt onderzocht of en in welke mate de zone
kan worden bestemd voor recreatief medegebruik. De planvorming van dit eerste deel zal in 2017
vervolg krijgen.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018
In februari 2016 is het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 vastgesteld. In dit
Uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met de ambities opgenomen in de Duurzaamheidsnota
gemeente Steenbergen 2012-2020, de Gemeentelijke Duurzaamheids Index en het regionale
Convenant Duurzaam Bouwen. Voor een overzicht van de uitgevoerde acties/projecten op basis
van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor 2016 wordt op deze plaats verwezen naar de
paragraaf Duurzaamheid.

Onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere duurzame
energiebronnen
Verklaring van Steenbergen
Ter uitvoering van de motie is in aanloop naar de dag van de Duurzaamheid op 8 oktober 2016
door de gemeente en haar verschillende maatschappelijke partners de Verklaring van Steenbergen -
samen werken aan een energieneutraal Steenbergen - ondertekend.
Kernteam Energietransitie
Er is een kernteam energietransitie geformeerd na het energie-inspiratiecafé in juni 2016. Deze
groep bestaat uit lokale maatschappelijke partners en heeft als doel het versterken van de
bewustwording en het versnellen van de energietransitie in Steenbergen. Bij de energietransitie
gaat het om inzet op zowel energiebesparing als hernieuwbare energie. Onderwerpen die aan de
orde zijn gesteld: De voorbereiding van de Verklaring van Steenbergen, een actie-overzicht van de
kernteamleden voor 2017 en de voorbereiding van de woonbeurs in 2017.
Sociale randvoorwaarden
In september heeft de raad de sociale randvoorwaarden voor energieprojecten vastgesteld.

Bodemsanering Nieuw-Vossemeer
Periodiek is gecommuniceerd over de stand van zaken rondom het provinciale proces naar sanering
van locatie Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer, op basis van door de projectleider van de provincie
verstrekte informatie. Daarnaast heeft de provincie bewonersavonden gehouden. Het college heeft
zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-beschikking naar aanleiding van de melding sanering van
de provincie op grond van de Wet bodembescherming en de raad hierover geïnformeerd.

Afvalstoffenbeleidsplan
Het succes van afvalscheiding en gescheiden inzameling bij huishoudens wordt in hoge mate
bepaald door lokale omstandigheden en een daarop afgestemd afvalbeleid.
In 2016 is het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 vastgesteld. Als ambitie
wordt 100 kg restafval per inwoner en 75% hergebruik in 2020 gehanteerd. Naar aanleiding
van de voorgestelde scenario’s om het aandeel restafval drastisch te verminderen is
gekozen voor Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval. In 2016 is gestart met de
implementatievoorbereidingen, zoals het locatieplan voor de ondergrondse restafvalcontainers,
het communicatietraject etc. Dit in samenwerking met het bureau De Jonge Milieu Advies. De
voorbereidingen worden in 2017 voortgezet. Streven is om eind 2017 gereed te zijn met de
implementatie.
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Verder zijn er bepaalde onderwerpen die in fases (2016 t/m 2020) worden geïmplementeerd,
zoals bijvoorbeeld het vervangen van de bovengrondse milieuparkjes naar ondergrondse, een
haalbaarheidsonderzoek van GFT bij hoogbouw, het opbouwen van een egalisatiereserve.
Met al de noodzakelijke veranderingen wordt tevens onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor
onze gemeentelijke milieustraat omdat deze uit z’n jasje is gegroeid. Ook hiervoor is gestart met de
voorbereidingen.
Vanuit de regio West-Brabant is een onderzoek ingesteld om te bekijken op welke wijze er met
gemeenten verder samengewerkt kan worden. Dit zal in 2017 verder worden vormgegeven.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

bouwgrondexploitatie 3.216.626 -3.307.790 3.731.239 -3.623.790 2.960.897 -2.725.154

ruimtelijke
ontwikkeling

649.721 -35.000 638.321 -35.000 640.570 -28.982

bouw-en
woningtoezicht

70.692 -1.140 80.692 -1.140 90.434 -615

milieu 294.004 0 294.004 0 228.315 -156

afvalverwijdering 2.075.932 -251.374 2.058.488 -251.374 2.178.978 -371.381

milieustraat 616.208 -50.688 617.208 -50.688 626.893 -45.156

baten
reinigingsrecht en
afvalstoffheff

0 -2.880.874 0 -2.881.224 0 -2.872.095

mut.res.progr.milieu
en ruimt.ord.

123.300 -62.283 91.804 -99.883 203.894 -888.145

Totaal 7.046.483 -6.589.149 7.511.756 -6.943.099 6.929.982 -6.931.684

Nadelig saldo 457.334 568.657 -1.702

Het werkelijk resultaat  op het programma "milieu en ruimtelijke ordening" ten opzichte van het
begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 570.359,- voordelig.

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

Bouwgrondexploitatie € 128.000,- nadelig
In 2016 zijn de projecten Oranjewijk, Wouwsestraat, De Vossemeren en Doktersdreefje 2 afgerond.
De boekwaarde van deze plannen ad € 127.400,- is ten gunste van de exploitatie gebracht. Bij het
bestemmingsplan De Pinas te Dinteloord zal een lagere opbrengst kunnen worden gerealiseerd
doordat er minder uitgeefbare grond beschikbaar komt. Een aangepaste exploitatieberekening sluit
daardoor met een verlies van € 423.000,-.
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Mutaties reserves € 676.000,- voordelig
Onttrekking aan reserves € 788.000,- voordelig
In de reserve afgesloten bestemmingsplannen is per 1 januari 2016 voor het afwerken van de
werkzaamheden in den Darinck nog een bedrag van € 444.100,- beschikbaar. Een voorziene
bedrijfsverplaatsing waardoor er extra kosten gemaakt zouden worden gaat niet door. Eind 2016
kan hierdoor € 394.130,- van de gereserveerde middelen vrijvallen. Bij het bestemmingsplan De
Pinas te Dinteloord zal een lagere opbrengst kunnen worden gerealiseerd doordat er minder
uitgeefbare grond beschikbaar komt. Een aangepaste exploitatieberekening sluit daardoor met een
verlies van € 423.000,-, wat wordt gedekt door een onttrekking uit de risicoreserve.
Toevoeging aan reserves € 112.000,- nadelig
De ontwikkeling van het plan Westcreecke te Dinteloord is dusdanig gevorderd dat de in het
plan opgenomen opslag voor fondsvorming, ad € 111.800,-, toegevoegd kan worden aan de
bestemmingsreserve ruimtelijk ontwikkeling.

Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Nog te realiseren na 2016

Opstellen bestemmingsplannen 10.000 10.000 -

De bezuiniging is reeds in 2014 gerealiseerd.

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2016 Restant krediet

Afvalstoffenbeleid 50.000 - 50.000

Toelichting:

Met de begroting 2016 is het investeringskrediet Afvalstoffenbeleidsplan opgevoerd. Naar aanleiding van de doorberekende
scenario's om het aandeel restafval drastisch te verminderen, wordt in fases (2016 t/m 2020) uitvoering gegeven aan de
implementatie hiervan.

Omgekeerd inzamelen (5 jaar) 370.288 22.072 348.216

Toelichting:

In april 2016 heeft de gemeneteraad het beleidsplan "Van afval naar grondstof 2016-2020 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn
een aantal ambities/keuzes vastgelegd. Er is gekozen voor het scenario Omgekeerd inzamelen zonder tarief op restafval met
een evaluatie na één jaar. Bovendien is het noodzakelijk om in 2017 een besluit over de milieustraat te nemen omdat de huidge
vergunning in 2019 afloopt.

Omgekeerd inzamelen (10
jaar) 1.097.172 - 1.097.172

Toelichting:

Zie de toelichting bij investeringskrediet Omgekeerd inzamelen (5 jaar)
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Programma Beheer openbare ruimte
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Raadsprogramma

Een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte draagt bij aan gevoel van veiligheid en
welbevinden van de inwoners en bezoekers. De kwaliteit van de openbare ruimte moet op sommige
plaatsen ook een duidelijke plus laten zien. Daar waar mogelijk kan een win/win situatie ontstaan
door de kwaliteit van de openbare ruimte te koppelen aan de recreatieve mogelijkheden.

De openbare ruimte is een ontmoetingsplaats. Het stadspark van Steenbergen kan deze functie ook
weer en meer krijgen. Dan is er wel een kwaliteitsimpuls nodig. Er wordt eenmalig geld vrijgemaakt
om in samenwerking met de gemeenschap van Steenbergen een nieuwe impuls te geven aan
het stadspark. Het streven is dat het beheer en onderhoud daarna in belangrijke mate door de
gemeenschap wordt gedragen.

Dat geldt ook voor de uitvoering van het gemeentelijk groenplan. Daar moet structureel geld voor
in de begroting worden opgenomen. Overdragen van groen in beheer van een wijk of buurt wordt
gestimuleerd.

Het wegenbeheer moet sober en doelmatig plaatsvinden zonder dat onze verantwoordelijkheid
voor een passend wegenbeheer uit het oog wordt verloren. Het ingezette onderhoudsniveau
voor de kwaliteit van wegen, verlichting en riolering wordt doorgezet. Onveilige en grote overlast
vanwege intensief (vracht)verkeer moet, wanneer nut en noodzaak daarvan zin aangetoond, worden
aangepakt. De overname van de N259 van Rijkswaterstaat biedt de kans om samen met de
omwonenden een veilige oplossing te vinden.

De gevolgen van het in gebruik nemen van de A4 moeten in beeld worden gebracht. Er dient zicht
te komen op de effecten van de gewijzigde verkeersstromen in, door en rondom onze gemeente.
Dit onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd. Als de effecten in beeld zijn kunnen passende
maatregelen worden genomen.

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte
• De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en onderhouden, met

oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden
• Het wegennet in Steenbergen wordt sober maar doelmatig beheerd, waarbij verkeersonveilige

situaties voorkomen worden
• Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte
• Het veiliger maken van schoolroutes wordt continu nagestreefd

Bestuurlijke kaders
• Rationeel wegbeheer 2010-2014
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 - 2019
• Beleidsnota openbare verlichting
• Beheerplan civiele kunstwerken
• Beleidsnota duurzaam veilig
• Groenplan Steenbergen 2009 Deel 1 visie en deel 2 structuurplan
• Gemeentelijke wateropgave Steenbergen
• Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen
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Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder Voortgang

Vanuit de beheerplannen wordt jaarlijks een
uitvoeringsplan gemaakt voor onderhoud wegen,
kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering
en verkeer. Zijlmans continu proces

In een breed opgezet voorbereidingstraject
de herinrichting N259 inclusief fietsverbinding
Dinteloord-Bergen op Zoom oppakken. Zijlmans gereed

Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo
mogelijk in combinatie voorbereiden met het
onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de
havenkom. Zijlmans naar 2017

Herinrichting en duurzaam veilig maken van de
N257 in combinatie met de openbare infra Haven
Steenbergen Zijlmans gereed

De beheerplannen wegen, kunstwerken en
openbare verlichting worden geactualiseerd met
input van actuele inspecties Zijlmans gereed

Monitoring verkeersstromen in Dinteloord en
Steenbergen Zijlmans continu proces

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en
in beeld brengen wat er al door de burgers wordt
gedaan (motie B2015/2) Zijlmans naar 2017

Het lopende project veilige schoolroutes wordt
gecontinueerd Zijlmans continu proces

Uitvoeringsprogramma 2015 Verbreed gemeentelijk
rioleringsplan Zijlmans continu proces

Realisering ecologische verbindingszone (EVZ) Zijlmans continu proces

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie
B2009/5) Zijlmans gereed

Pilot wijkteams Zijlmans gereed

Bomenbeleid Zijlmans naar 2017

Niet chemisch onkruidbeheer Zijlmans gereed

Kosten/batenanalyse integrale vervanging openbare
verlichting door LED verlichting (motie 1, februari
2016) Zijlmans gereed
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Beleidsprioriteiten 2016

Herinrichting N259
In november 2016 heeft u ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen tot herinrichting
N259. Concreet houdt dit in dat het gehele traject ingericht wordt als 80km/h weg. Daarnaast blijft
het viaduct gehandhaafd en zal de betonverharding overlaagd worden met asfaltverharding. Voor de
herinrichting , inclusief groot onderhoud is ruim € 5.7 miljoen beschikbaar gesteld. Hier tegenover
staat een cofinanciering van Rijk en Provincie van totaal € 1,6 miljoen. Bij de behandeling van
het raadsvoorstel in november 2016 hebben we u al medegedeeld dat we bij een verkennend
onderzoek tegen een bodemverontreiniging zijn aangelopen. We zijn in overleg met het bevoegd
gezag (Provincie) om te komen tot een saneringsplan. Daarnaast zijn we uiteraard in overleg met
Rijkswaterstaat (voormalig wegeigenaar) over de bekostiging van de benodigde sanering. Gelijktijdig
zijn we gestart met de verdere uitwerking van de plannen en de aanbestedingsvoorbereiding.
Uiteraard zal er geen schop in de grond gaan voordat er duidelijkheid is over de bekostiging van de
sanering. Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Groot onderhoud havenkanaal Dinteloord
Voor het groot onderhoud zijn een aantal inventarisaties uitgevoerd. In oktober 2016 heeft u kennis
genomen van deze inventarisaties en ingestemd met een totale investering van € 1.050.000,-
voor het baggeren en vervangen van de beschoeiing. Inmiddels is het baggeren in uitvoering. De
beschoeiing zal in de eerste helft van 2017 aangepakt worden.

Actualisatie beheerplannen
In juli 2016 heeft u de geactualiseerde beheerplannen wegen, civiele kunstwerken en openbare
verlichting vastgesteld. Wij hebben u hierbij verschillende scenario’s voorgelegd waaruit een keuze
is gemaakt. Gesteld mag worden dat de integrale aanpak van de actualisatie efficiënt maar ook
verhelderend heeft gewerkt. De uitwerking van de vastgestelde beheerplannen komt terug in de
jaar- en meerjarenplanning en via de begrotingscyclus wordt hiervan verslag gedaan.

Vorming wijkteams
In 2015 is gestart met een pilot wijkteams in 3 kernen van de gemeente, te weten Steenbergen
Noord-Oost en Steenbergen Zuid en Dinteloord Oost. De pilot heeft gelopen van oktober 2015 tot
september 2016. De vorming van wijkteams maakt onderdeel uit het plan van aanpak Onderhoud
Openbare ruimte. Aanleiding voor de vorming van wijkteams zijn onder andere de verandering naar
de faciliterende gemeente, de komst van de participatiewet en de veranderende positie van de WVS
en de Stichting Samenwerking hierin. De wijkteams bestaan uit medewerkers van de gemeente,
medewerkers van de WVS en klanten van de ISD. Wegens het succes van de pilot is de werkwijze
vanaf 1 oktober 2016 uitgerold over alle wijken van onze gemeente. Totaal zijn er nu 7 wijkteams
werkzaam.

Burgerparticipatie in de openbare ruimte (groen)
In 2015 is een kader vastgesteld waarbinnen burgerparticipatie uitgerold kan worden. In 2016
is dit proces verder vormgegeven. Er wordt ingespeeld op diverse mogelijkheden en wijzen van
burgerparticipatie in nauwe samenwerking met dorpsraden en burgers. Ideeën vanuit burgers
worden zo veel mogelijk aangegrepen waarbij de gemeente een faciliterende rol inneemt.
De diverse uitvoeringen worden geëvalueerd en voor- en nadelen worden in beeld gebracht.
De pilots bevinden zich in de afrondende fase. Aan de hand hiervan vindt een evaluatie plaats.
Resultaat hiervan wordt in januari 2017 verwacht. In 2015 en 2016 zijn er projecten uitgevoerd in
samenwerking met en veelal op verzoek van bewoners. De resultaten hiervan worden samengevat
en aangeboden in het eerste kwartaal van 2017.

Quickscan openbaar groen
In 2015 is gewerkt aan het evalueren van het openbaar groen in relatie met het Groenplan 2009.
Het resultaat is een effectief groenplan gebaseerd op de behoeften van de inwoners en gebaseerd
op huidige inzichten op beheer en burgerparticipatie. Op het gebied van burgerparticipatie is een
link gelegd met het project Burgerparticipatie in openbare ruimte. In 2016 wordt er gewerkt aan de
implementatie van de projecten die opgenomen zijn in het overzicht van projecten voor de komende
5 jaar met daarin opgenomen quickwins.
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In 2016 is door ontwikkelingen en mogelijkheden op met name financieel gebied gekozen om voor
het openbaar groen een beheerplan op te stellen. Hierin is aan de hand van kengetallen een plan
opgesteld met als doel het bestaande openbaar groen binnen de kom op het gewenste niveau te
krijgen en te behouden voor de komende jaren. De wijze hoe hieraan uitvoering wordt gegeven
volgt in de vorm van het jaarlijks opstellen van een jaarplan uitvoering. Bij het opstellen van het
beheerplan is de informatie meegenomen vanuit het project Quickscan Openbaar groen. Dit project
is als het ware opgegaan in het opgestelde beheerplan Basis voor de wijze waarop we met het
openbaar groen omgaan in praktijk is en blijft de in 2009 opgestelde Groenvisie.

Bomenbeleid
uitgangspunt was om in 2016 het bomenbeleid op te stellen, gebaseerd op het huidige
bomenbestand en toekomstig gewenste bomenbestand. Duurzaam, proactief en effectief beheer zijn
hierbij de uitgangspunten. Dit wordt in de loop van de tijd door het toepassen van een effectief en
duurzaam beheer in kwaliteit verbeterd en verder ontwikkeld tot een duurzaam groen raamwerk.
Participatie vindt plaats door het inwinnen van advies, zowel intern als extern, om zo het juiste
beleid te ontwikkelen voor de gemeente Steenbergen.
Door prioriteit te leggen op het ontwikkelen van de beheerstrategie voor het openbaar groen
in combinatie met de beschikbare capaciteit zijn de voorgenoemde twee beleidsuitwerkingen
in de huidige aangegeven planning niet gerealiseerd. De verwachting is dat de beleidsstukken
respectievelijk in september en in november aangeboden kunnen worden aan de raad.
Tijdens het opstellen van het groenbeheerplan is het bomenbeleid en het daarbij behorende
aanpassen van de bomenverordening als aanbeveling opgenomen. Het groenbeheerplan dient
hierbij als kapstok. De volgende planning wordt nu gehanteerd: aanpassen Bomenverordening 1e
kwartaal 2017 en opstellen bomenbeleid 2e kwartaal 2017.

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland
Uit het haalbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de realisering van een dorpsbos/park
in Kruisland niet haalbaar bleek te zijn, omdat de eigenaar van de aangewezen gronden niet bereid
was om zijn grond te verkopen. Wel is besloten om in overleg te gaan met de dorpsraad om te
kijken of er in het dorp op kleinere schaal tot een opwaardering en/of toevoeging van het openbaar
groen kan worden gekomen.

Cruijslandse kreken fase 2
Vanuit de gebiedsontwikkeling Waterpoort volgt de ontwikkeling van de EVZ Cruijslandse kreken
fase 2 op basis van samenwerking tussen de diverse belanghebbende partners uit het gebied
van de Cruijslandse kreken. De overheden zijn, net als andere belanghebbenden, een partner.
Samenwerking en meekoppelen zijn het uitgangspunt.
Op 1 april 2016 is de samenwerkingsovereenkomst Cruijslandse kreken & Smalle Beek ondertekend
door alle partners van het project. Dit zijn Agrarische ondernemers uit het gebied van de
Cruijslandse kreken, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer,
Gemeente Roosendaal, Provincie en de gemeente Steenbergen.
Gezamenlijk zijn we met ondersteuning van een gebiedsmakelaar aan de slag gegaan om de
vastgestelde doelen te realiseren. Deze zijn onder andere het realiseren van minimaal 6.5 km
Ecologische verbindingszone en/of Kreekherstel, verkrijging van een robuuster watersysteem als
onderdeel van de beoogde natuurontwikkeling en optimalisatie van het watersysteem en recreatieve
ontwikkeling van het gebied. In 2016 hebben we diverse gesprekken plaatsgevonden met
agrarische ondernemers met als doel de medewerking en samenwerking te verkrijgen. Daarnaast
heeft er zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden naar het functioneren van het watersysteem en de
bevindingen in de praktijk. De resultaten hiervan dienen in de eerste twee kwartalen van 2017
samengevoegd te worden tot een uitvoeringsprogramma.

Niet chemisch onkruidbeheer
In 2016 zijn we gestart met de pilot onkruidbestrijding met de bedoeling om proefondervindelijk te
bepalen welke beeldkwaliteit behaald kan worden, met welke middelen en waar de raakvlakken
liggen voor de wijkteams en de overige beheer- en duurzaamheidaspecten. Besloten is om de input
mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding voor de komende jaren en met de verzamelde input
een Europese aanbesteding voor te bereiden voor meerdere jaren met ingang van 2018.
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Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

wegen 4.942.094 -97.200 9.812.010 -97.200 9.620.572 -111.052

riolering en
stedelijk water

1.600.863 -1.753.683 1.681.830 -1.743.483 1.475.369 -1.574.898

openbaar groen 1.676.834 0 1.895.674 -710 1.674.829 -1.505

overigen
openbare ruimte

334.253 -129.827 378.453 -629.027 426.321 -649.405

mut.res.progr.beheer
openbare ruimte

69.120 -327.443 5.254.120 -10.318.759 5.243.051 -10.000.830

Totaal 8.623.164 -2.308.153 19.022.087 -12.789.179 18.440.143 -12.337.691

Nadelig saldo 6.315.011 6.232.908 6.102.452

Het werkelijk resultaat  op het programma "Beheer openbare ruimte" ten opzichte van het begrote
resultaat (na wijziging) bedraagt € 130.455,- voordelig. Hierna volgt een toelichting van de
voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting (na wijziging):

Wegen € 205.000,- voordelig
Wegen binnen en buiten de kom € 153.000,- voordelig
De onderschrijding op de post wegen is voornamelijk het gevolg van lagere kapitaallasten in 2016
voor een bedrag van € 180.000,-. Voor de herinrichting van de N257 was voor 2016 een bedrag
van € 682.000,- geraamd aan kosten. In werkelijkheid bleken de uitgaven voor 2016 aanzienlijk
lager uit te vallen, namelijk € 502.000,-. Aangezien het hier een investering met maatschappelijk nut
betreft, wordt een daartoe gevormde reserve ingezet om de kapitaallasten te dekken. Aangezien
afschrijven op dergelijke activa naar eigen inzicht van de gemeente is toegestaan, worden de
volledige uitgaven per heden middels de kapitaallasten ineens ten laste van de exploitatie gebracht.

Openbare verlichting € 88.000,- voordelig
Voor vervanging en bijplaatsing van verlichting is in 2016 een budget opgenomen van € 100.000,-.
In 2016 zijn de werkelijke uitgaven € 15.000,-, maar zijn nog wel diverse vervangingen, Nieuw-
Vossemeer, De Heen en de Zuidwal te Steenbergen, voor totaal € 85.000,- gepland die ten laste
van dit budget moeten plaatsvinden. De uitvoering hiervan gaat echter over het jaar 2016 heen en
vindt grotendeels begin 2017 plaats.

Openbaar groen € 222.000,- voordelig
Openbaar groen € 120.000,- voordelig
Het voordelig resultaat op deze post wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere doorbelasting
vanuit afdeling operationeel beheer voor een bedrag van € 160.000,- en anderzijds door hogere
kosten inhuur WVS personeel ad € 31.000,-. Vanuit de afdeling operationeel beheer worden
minder uren doorbelast, doordat hiervoor inhuur plaats heeft gevonden vanuit de WVS. De kosten
voor deze inhuur zijn hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening werd gehouden. In de
begroting werd slechts rekening gehouden met 9 maanden aan inhuur ten behoeve van de pilot
voor de wijkteams, waar dit in werkelijkheid een volledig jaar betrof.
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Verbetering openbaar groen € 95.000,- voordelig
Diverse uitvoeringsprojecten zullen uitgewerkt en gerealiseerd gaan worden in 2017. Hier is
vertraging opgelopen door prioriteit te geven aan andere werkzaamheden zoals het opstellen van
het groenbeheerplan en enkele locaties dienen groter aangepakt te worden dan voorzien, waardoor
planvorming meer tijd kost. Verder is het beheer van de Ecologische VerbindingsZone nog niet
afgerond en hebben nieuwe projecten voor Burgerparticipatie van dusdanige grootte zich nog niet
concreet aangediend, of zijn nog in planvorming. De uitvoering hiervan zal in 2017 plaatsvinden.

Mutaties reserves € 307.000,- nadelig
De herinrichting van de N257 wordt geheel gedekt door een daarvoor gevormde reserve. In 2016
was € 682.000,- aan kosten en dus ook aan onttrekking geraamd. De uitgaven en dus ook de
onttrekking aan de reserve bedroegen echter maar € 502.341,-. Het restant van dit budget, ad
€ 180.000,-, is in 2017 nog benodigd. Voor de navolgende geraamde onttrekkingen zijn in 2016
geen kosten gemaakt en blijft ook de onttrekking (gedeeltelijk) achterwege:
• Reserve ruimtelijke ontwikkeling-bomen bongert/molenweg € 5.000,-
• Reserve ruimtelijke ontwikkeling;-civiele werkzaamheden groenplan € 10.000,-
• Reserve openbare verlichting-vervanging en uitbreiding € 40.000,-
• Reserve eenmalige zaken 2015-schetsonstwerp stadspark st'b € 20.000,-
• Reserve eenmalige zaken 2016/17-burgerparticipatie openbare ruimte 2016 € 25.000,-

Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Nog te
realiseren
na 2016

Storting in fonds onderhoud wegen 150.000 150.000 -

De storting is conform de raming. De bezuiniging 2015 is daarmede gerealiseerd.

Aanvullend wegonderhoud bij herinrichting 125.000 125.000 -

Bezuiniging reeds in 2015 geheel behaald.

Bomen buitengebied 25.000 25.000 -

Met ingang van 2015 is er geen structureel budget meer voor de herplant van bomen in het buitengebied.

Kostendekkende verhuur volkstuinen 500 -

De bezuiniging wordt grotendeels gerealiseerd door de fasegewijse verhoging van de huur. Ondanks deze verhoging is de
verhuuropbrengst beneden de raming gebleven. Zeer onzeker of kostendekkende verhuur zal kunnen worden gerealiseerd.

Verstrekken hondenpoepzakjes en folders 2.250 - -

Bezuiniging is teruggedraaid.

Begraafrecht 10.800 10.800 -

De werkelijke ontvangsten voor begraafrechten zijn aanzienlijk hoger dan geraamd. Dit zal gedeeltelijk komen door de genomen
maatregel, zijnde hogere tarieven voor begraafrechten. Het halen van de bezuiniging met verhoging van tarieven, geeft wel een
onzekerheid. Dit is namelijk mede afhankelijk van het aantal overlijdens. Gesteld kan worden dat voor 2016 de bezuiniging wel is
gerealiseerd.

Aanschaf straatmeubilair 9.000 9.000 -

Het budget voor vervangen van banken, fietsrekken, papierbakken vanaf 2015 structureel met € 9.000,- verlaagd naar € 15.000,-.
De werkelijke uitgaven zijn nog lager geweest, nl € 3.200,-. Dit is een eenmalig voordeel. De te realiseren bezuiniging 2016 is wel
behaald.

Verkeerseducatie door de scholen 5.000 5.000 -



86 Programmaverantwoording

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Nog te
realiseren
na 2016

Bezuiniging is reeds in 2015 gehaald.

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2016 Restant krediet

Herinrichting en groot
onderhoud N257 2.000.000 1.820.340 179.660

Toelichting:

Met de begroting 2015 is ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N257 een bedrag van € 2.000.000,-
beschikbaar gesteld. De evaluatie met de bewoners dient nog plaats te vinden. Hierdoor kunnen er nog aanpassingen komen die
nu niet te voorzien zijn. Daarnaast is vanuit de D66 een motie ingediend om onderzoek te doen naar de komst van een rondweg.
De kosten hiervoor zullen gedekt worden uit dit investeringskrediet.

Herinrichting N259 3.678.421 60.208 3.618.213

Toelichting:

Met de begroting en de najaarsnota is een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herinrichting van de N259. In zijn
totaliteit gaat het om een bedrag van € 4.067.507,-, waarvan een bedrag van € 389.086,- gefinancierd zal worden door de
Provincie voor de aanleg van een fietspad. Aanleiding voor deze investering zijn de gewijzigde verkeersstromen in Steenbergen en
de aanzienljke afname van verkeersintensiteiten op de N259 als gevolg van de openstelling van de A4. In de periode van juni t/m
december 2017 zal de uitvoering van de herinrichting en groot onderhoud plaatsvinden.

Maatregelen instellen 60
km.zone erftoegangswegen

58.000 - 58.000

Toelichting:

Op de investeringsstaat 2015 was hiervoor € 58.000,- opgenomen. In het kader van de discussie omtrent de verkeersveiligheid in
het buitengebied lopen er momenteel aan aantal acties/onderzoeken. Afhankelijk van de aanvullende maatregelen naar aanleiding
van deze uitkomsten, zal het investeringskrediet in 2017 benodigd zijn.

Stadspark Steenbergen 70.000 61.000 9.000

Toelichting:

Vooruilopend op de herinrichting van het stadspark in 2017 zijn de Zuidvest en de vijver in het stadspark gebaggerd.
Werkzaamheden zijn volledig in 2016 uitgevoerd met een klein overschot op het investeringskrediet tot gevolg. Het krediet kan per
einde boekjaar afgesloten worden.

Herz rioolbeheerstr. &
rioleringspl 2014 50.000 52.929 (2.929)

Toelichting:

Het investeringskrediet herziening rioolbeheerstrategie en rioleringsplan was reeds met de begroting 2014 beschikbaar gesteld
door de gemeenteraad. Nadat het krediet een aantal jaren vertraging op had gelopen, is deze in 2016 volledig uitgevoerd. Het
investeringskrediet kan eind 2016, met een geringe overschrijding, afgesloten worden.

Verbeteringsmaatregelen
riolering 2014 t/m 2016 363.273 30.641 332.632

Toelichting:
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Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Het investeringskrediet is met de begroting 2014 t/m 2016 ter beschikking gesteld ten behoeve van diverse knelpunten en
wateroverlast inzake de riolering voor de gemeente. Ook hier geldt dat het gebrek aan capaciteit de voornaamste oorzaak is van de
vertraging. In 2017 e.v. zal het restantkrediet volledig benut gaan worden.

Vervanging riolering 2014 t/m
2016 1.469.708 286.835 1.182.873

Toelichting:

Dit investeringskrediet maakt onderdeel uit van het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP). Het resterende bedrag zal in zijn
geheel benut gaan worden in 2017 e.v. als onderdeel van het VGRP 2014-2019

Vervanging gemalen 2015 t/m
2016 399.772 89.304 310.468

Toelichting:

Het resterende bedrag op het investeringskrediet wordt in 2017 gebruikt voor de financiering van vervanging gemalen 2017, als
onderdeel van het VGRP 2014-2019.
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Programma Financiering
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Raadsprogramma

De gemeente Steenbergen heeft beperkte middelen om nieuw beleid helemaal zelfstandig te
realiseren. Het streven is om nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur in samenwerking met anderen tot
stand te laten komen. Op die manier worden de lasten zowel qua inspanning als qua geld samen
gedeeld.

De gemiddelde lastendruk per huishouden zal de komende periode niet meer dan trendmatig
worden verhoogd met de correctie vanwege inflatie. Voor onze eigen uitgaven geldt niet
automatisch trendmatig verhogen tenzij verplicht. Er vindt een bewuste afweging van de noodzaak
tot verhoging van de gemeentelijke uitgaven plaats. Het uitgangspunt is "nee, tenzij".

Kostendekkendheid is het uitgangspunt. Binnen de gemiddelde lastendruk per huishouden kan
een verschuiving plaatsvinden. Dat betekent ook dat geen extra uitgaven worden gedaan dan
nadat de middelen daarvoor gerealiseerd zijn binnen de kaders van de gemiddelde lastendruk per
huishouden.

Voor de afvalstoffenheffing hanteert onze gemeente een vorm van gedifferentieerd tarief.
Duurzaamheid is het vertrekpunt. Het doel is zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is
voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval. De kosten van afvalinzameling worden zo laag
mogelijk gehouden. Het streven is het bewustzijn in de gemeente Steenbergen zo groot mogelijk te
laten zijn en dat een schoon en leefbaar milieu belangrijk is. Indachtig het standpunt "Van gemeente
naar gemeenschap" wordt ingezet op meer voorlichting om het inzicht en de manieren waarop afval
kan worden gescheiden en ingezameld te vergroten. Dat wordt gedaan door publiekscampagnes
en door de inwoners van onze gemeente actief uit te nodigen ideeën daarvoor aan te dragen. De
voorstellen van onze eigen inwoners worden als dat maar enigszins mogelijk is uitgevoerd en/of
gefaciliteerd binnen de kaders van onze begroting.

Bij de eerstvolgende vaststelling van de rioolbelasting zal een onderzoek worden gedaan naar
de mogelijkheden en effecten om het gemeten waterverbruik van het aansluitpunt te hanteren als
verdeelsleutel voor een eerlijker verdeling van de rioolbelasting en deze maatstaf zo mogelijk te
verwerken in de verordening Rioolbelasting 2015.

Wat willen we bereiken?

Financiering
• De gemiddelde lastendruk per huishouden stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage
• De heffingen en leges zijn 100% kostendekkend
• Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
• Maximaliseren externe geldstromen

Bestuurlijke kaders
• Perspectiefnota 2014 - 2018
• Financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet
• Financieringsstatuut
• Verordening onroerende zaakbelastingen
• Verordening forensenbelasting
• Verordening hondenbelasting
• Verordening reclamebelasting
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• Verordening toeristenbelasting
• Nota risicomanagement
• Nota reserves en voorzieningen
• Nota waardering en afschrijving vaste activa
• Inkoopbeleid

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Financiering Portefeuillehouder Voortgang

De financiële verordening ex artikel 212
Gemeentewet en de daarmee samenhangende
beleidsnotities actualiseren

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Vos naar 2017

Nota reserves en voorzieningen. Vos naar 2017

Bij ontwikkelingen nagaan of er externe
financieringsmogelijkheden en/of verdienmodellen
zijn. Vos continu proces

Informatiestructuur/MID office/ Balie Informatie
Systeem Lepolder naar 2017

De doorontwikkeling van de organisatie naar
uiteindelijk drie afdelingen Burgemeester continu proces

Regionale samenwerking met in eerste instantie de
Brabantse Wal gemeenten. Burgemeester continu proces

Naar een faciliterende medewerker Burgemeester continu proces

Doorontwikkeling van juridisch control Lepolder continu proces

Scan verordeningen op actualiteit

Verbetering kwaliteit besluiten

Opzetten contractbeheer gereed

Beleidsprioriteiten 2016

Financiële verordening ex art 212 Gemeentewet/nota reserves en voorzieningen
Door o.a. het laat verschijnen van de nieuwe modelverordening van de VNG (22 september 2016)
is het voorstel tot vaststelling van de nieuwe financiële verordening vertraagd. Besluitvorming
door de gemeenteraad zal in februari 2017 plaats vinden. De nota reserves en voorzieningen was
gepland na vaststelling van de financiële verordening. Het voorstel hiervoor kunt u in juli 2017
verwachten.

Informatiestructuur/MID office/BalieInformatieSysteem
In het vierde kwartaal van 2016 is een onderzoek gestart (i.s.m. een HBO-stagiare) om te bepalen
hoe we met de opvolging van MyCorsa om willen/kunnen gaan. De besluitvorming hiervan
wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht. De keuze wordt bemoeilijkt door onderlinge



92 Programmaverantwoording

afhankelijkheden (relatie met vervanging Office, relatie met vervanging documentcreatie, relatie met
complexe koppelingen (RIS, BIS)).

Vervanging MS-Office 2007
Er is in de tweede helft van 2016 volop aandacht geweest voor vervanging van MS-Office 2007.
Vanaf oktober 2017 wordt deze versie niet langer ondersteund en dient er dus een vervangende
versie te zijn. Door de ontwikkelingen aan de zijde van Microsoft zijn er verschillende mogelijkheden
om hier mee om te gaan: volledige lokaal (Office2016), volledig in de cloud (Office365) of een
hybride variant. De voor- en nadelen van de varianten zijn onderzocht, mede door collega-
gemeenten te bezoeken. In de tweede helft van 2017 zal de implementatie plaats vinden. Hierbij
is het interessant om de uitkomsten af te wachten van het traject wat VNG/KING met de G5
zijn opgestart: de prijsafspraken van de G5 t.a.v. Officeproducten wil men ook voor de andere
gemeenten laten gelden.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2016

Begroting
2016

Begr. na wijz.
2016

Rekening
2016

product lasten baten lasten baten lasten baten

geldleningen en
beleggingen

15.307 -344.245 15.307 -349.060 31.837 -280.527

algemene
uitkering

8.467 -19.964.260 8.467 -20.189.880 5.936 -20.134.887

gemeentelijke
belastingen

157.492 -4.253.528 157.492 -4.435.528 186.571 -4.505.957

wet woz 131.262 0 272.675 0 256.010 -170

algemene baten
en lasten

257.822 0 65.984 0 0 0

saldo
kostenplaatsen

323.887 0 451.611 -13.000 249.082 -33.000

mutaties reserves 0 -810.063 101.886 -911.949 291.986 -1.119.344

saldo van de
rekening na
bestemming

0 0 0 0 0 0

Totaal 894.236 -25.372.096 1.073.422 -25.899.417 1.021.422 -26.073.885

Nadelig saldo -24.477.860 -24.825.995 -25.052.463

Het werkelijk resultaat  op het programma "Financiering" ten opzichte van het begrote resultaat
(na wijziging) bedraagt € 226.468,- voordelig. Hierna volgt een toelichting van de voornaamste
verschillen tussen de realisatie en de begroting (na wijziging):
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Geldleningen en beleggingen € 85.000,- nadelig
Geldleningen € 87.000,- nadelig
De rente voor de betreffende investeringen wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari van
het boekjaar. Ten opzichte van de geraamde boekwaarde is de werkelijke boekwaarde per 1 januari
aanzienlijk, met ruim € 1,5 mln, achtergebleven. Dit betreft met name de investeringen vervanging,
verbetering en gemalen riolering over de diverse jaren.

Algemene uitkering € 52.000,- nadelig
De financiële gevolgen van de decembercirculaire kunnen niet meer budgettair worden verwerkt. Ze
worden echter wel verwerkt in de bevoorschotting naar de gemeenten toe en leiden daarom voor
een verschil tussen verantwoording en raming. De berekening bij de decembercirculaire kwam per
saldo € 112.000,- lager uit. Dit betrof met name nadelige hoeveelheidsverschillen bij de afzonderlijke
maatstaven, ad € 65.100,-, en een hogere korting eigen ozb-inkomsten € 84.600,-. Daartegenover
wordt een bedrag van € 31.000,- extra ontvangen voor de dekking van de kosten van de verhoogde
asielstroom. Verder betreft het nog enkele voordelen door een administratieve correctie van de
verrekening van diverse Niet geraamd zijn verder de verrekening van de aan de VNG verstrekte
vergoeding voor diverse verrichte diensten en een hogere algemene uitkering 2015 dan reeds was
geraamd. Samen voor een bedrag van € 54.100,-.

Gemeentelijke belastingen € 41.000,- voordelig
Lasten heffing invordering gemeentelijke belastingen € 29.000,- nadelig
Deze post dient in relatie met de opbrengst aanmaningen en dwangbevelen gezien te worden. Voor
een toelichting wordt daarnaar verwezen.

Toeristenbelasting € 61.000,- voordelig
Van het totaalbedrag aan toeristenbelasting 2015 was in 2015 een bedrag opgenomen van
€ 89.000,-. Op dat moment was de exacte hoogte van de aanslag nog niet bekend. De opname
heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden, waarna in juni het kohier voor 2015 opgelegd is
voor een totaalbedrag van € 121.000,-. Het restant ad € 32.000,- is in 2016 verantwoord. Daarnaast
is de aanslag toeristenbelasting, gebaseerd op de aanslag 2015, opgenomen voor het jaar 2016.
De oplegging aanslag toeristenbelasting is in 2016 voor het eerst gebeurd.

Algemene opbrengsten gemeentelijke belastingen € 61.000,- voordelig
Doordat er in 2016 een inhaalslag is gemaakt inzake de invordering van belastingdebiteuren over
2014 en 2015 is er op deze post, mede door opbrengsten uit die jaren, meer omzet gegenereerd.

Algemene baten en lasten € 66.000,- voordelig
Dit betreft voornamelijk het saldo onvoorziene uitgaven per 31 december 2016. Dit betreft enkel een
budgettaire post in de begroting, waarop geen daadwerkelijke uitgaven plaatsvinden.

Saldo van kostenplaatsen € 223.000,- voordelig
Kostenplaats P&O € 269.000,- nadelig
Het nadelige resultaat op de kostenplaats P&O wordt enerzijds veroorzaakt door een nadelig
prijsverschil van € 192.000,- en anderzijds door een nadelig bezettingsresultaat van € 77.000,-.
Waar in de begroting 2016 rekening werd gehouden met een formatie van 141 fte, blijkt de
werkelijke bezetting voor 2016 131 fte te bedragen. Het gaat hier voornamelijk om openstaande
vacatures die in 2016 tijdelijk zijn ingevuld doordat inhuur plaats heeft gevonden op deze functies.
Naast dit bezettingsresultaat wordt het prijsverschil veroorzaakt door een aantal posten. Op
de personeelslasten is er sprake van een overschrijding van € 42.000,-. Dit is het gevolg van
de eindheffing in het kader van de Werkkostenregeling. De vrije ruimte van 1,2% over het
totale bruto salaris van de gehele gemeentelijke organisatie is in 2016 volledig benut. Over die
kosten, betrekking hebbende op de Werkkostenregeling Algemeen Forfait, die deze vrije ruimte
overschrijden, wordt een eindheffing van 80% in rekening gebracht door de belastingdienst. Dit
heeft in 2016 geleidt tot een eindheffing van bijna € 43.000,-.
Daarnaast is er op de frictiekosten sprake van een overschrijding ten opzichte van de begroting
voor een bedrag van € 47.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de salariskosten van de
voormalige gemeentesecretaris.
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Op de uitzendkrachten is er een overschrijding van € 44.000,- welke voornamelijk het gevolg is
van inhuur wegens ziekte op de afdeling P&O. Als gevolg van langdurige uitval wegens ziekte van
de salarisadministrateur (stand-alone functie) eind 2015 en de omstandigheid dat er per 1 januari
2016 een nieuw PI-systeem werd ingevoerd, was het noodzakelijk tot medio 2016 een externe
salarisadministrateur in te huren. In verband met de implementatie van het nieuwe PI-systeem
was een beroep doen op de salariscarrousel (een regionale samenwerking op het gebied van de
salarisadministratie tussen Steenbergen, Tholen en Woensdrecht) niet mogelijk.

Kostenplaats I&A € 147.000,- voordelig
Het voordelige resultaat op de kostenplaats I&A is enerzijds het gevolg van een voordelig
prijsverschil van € 129.000,- en anderzijds het gevolg van een positief bezettingsresultaat van
€ 18.000,-. Het voordelige prijsverschil is voornamelijk het gevolg van lagere kapitaallasten dan
waar in de begroting rekening werd gehouden. Doordat de realisatie c.q. ingebruikname van
investeringskredieten doorgeschoven wordt naar een volgend jaar komen de kapitaallasten die
hiervoor geraamd zijn eveneens op zijn vroegst in dat jaar tot uiting. In 2016 zijn een aantal
investeringen niet afgerond en dus doorgeschoven naar 2016 met als gevolg een voordelig resultaat
op de kapitaallasten van € 111.000,-.

Kostenplaats ondersteuning € 85.000,- voordelig
Het voordelige resultaat op de kostenplaats ondersteuning is enerzijds het gevolg van een positief
bezettingsresultaat van € 95.000,- en anderzijds van een negatief prijsverschil van € 10.000,-.
Ten opzichte van de begroting 2016 zijn er ruim 1.100 productieve uren meer gerealiseerd dan
geraamd. Dit betreft voornamelijk de uren (800 uur) die door het afdelingshoofd zijn gemaakt
ter vervanging van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. In de begroting zijn deze uren
opgenomen voor leiding geven aan de afdeling (= improductief). Daarnaast heeft een medewerkster
tijdelijk op financieel gebied ondersteunende werkzaamheden verricht bij uitvoering van de Jeugd en
WMO (400 uur). Hiermede was in de begroting geen rekening gehouden.

Kostenplaats beleid € 35.000,- nadelig
Het nadelige resultaat op de kostenplaats beleid wordt enerzijds veroorzaakt door een voordelig
bezettingsresultaat van € 51.000,- en anderzijds door een nadelig prijsverschil van € 86.000,-.
Voor het in behandeling nemen van kleine bestemmingsplanaanpassingen en de kleinere anterieure
overeenkomsten heeft in 2016 inhuur plaatsgevonden. Deze kosten zijn niet geraamd. Wel zijn
deze kosten via de urenverdeling doorbelast naar het betreffende product. Dit levert in principe ten
opzichte van de begroting extra door te belasten uren op. De inhuur hiervoor betrof 573,5 uur. Dit
heeft geleidt tot een voordelig bezettingsresultaat.
Hiertegenover staat een nadelig resultaat vanuit het prijsverschil. Op de personeelslasten is er
sprake van een overschrijding van € 29.000,-. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
de terugontvangen kosten in verband met de detachering van een boa in het kader van de
gezamenlijke boa-pool. Per saldo resteert dan een verschil van € 10.000,-.
Verder is er op de post ten behoeve van de inhuur uitzendkrachten sprake van een overschrijding
van € 43.000,-. In 2016 is er inhuur geweest voor het in behandeling nemen van kleine
bestemmingsplanaanpassingen en anterieure overeenkomsten. De kosten van deze inhuur zouden
worden gedekt uit de bijdragen die worden ontvangen voor de bestemmingsplanaanpassingen
en de anterieure overeenkomsten. De kosten van inhuur bedroegen € 37.500,- en zijn op de
kostenplaats beleid verantwoord. In 2016 heeft het echter nog niet tot extra opbrengsten geleid.
Deze inhuur is niet als zodanig in de budgetten verwerkt en leidt daarom tot een verschil.

Kostenplaats beheer € 282.000,- voordelig
Het voordelige resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door een voordelig bezettingsresultaat van
€ 385.000,- en anderzijds door een nadelig prijsverschil van € 83.000,-.
Ten opzichte van de begroting 2016 zijn er ruim 3.800 meer productieve uren gerealiseerd dan
geraamd. Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat een aantal medewerkers aanzienlijk meer uren
(> 200) hebben gemaakt dan waar in de raming rekening werd gehouden. Hier gaat het in zijn
totaliteit om ongeveer 1.900 uur. De overige 1.900 uur zijn gerealiseerd vanuit inhuur die plaats
heeft gevonden in 2016.
Het prijsverschil is voor een bedrag van € 30.000,- het gevolg van hogere salariskosten door net
name uitbetaalde overuren. Binnen de afdeling beheer is de gemeente in 2016 geconfronteerd met
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langdurig ziekteverlof bij diverse medewerkers. Binnen de afdeling is dit grotendeels opgevangen
door de eigen mensen. Daarnaast is op de post uitzendkrachten sprake van een overschrijding van
€ 35.000,-. In 2016 heeft vanuit de vacatureruimte inhuur plaatsgevonden. Daarnaast is ook extra
werk verricht, met name op wegenbeheer, eveneens in verband met langdurig ziekteverlof.

Kostenplaats operationeel beheer € 151.000,- nadelig
Het nadelige resultaat op de kostenplaats operationeel beheer is enerzijds het gevolg van een
nadelig bezettingsresultaat van € 193.000,- en anderzijds van een voordelig prijsverschil van
€ 42.000,-.
Het nadelige bezettingsverschil wordt met name veroorzaakt doordat er meer uren zijn
toegeschreven aan de wegen en openbaar groen. De vacatureruimte op operationeel beheer is
gebruikt voor de inhuur van de wijkteams in 2016. Hiervoor heeft inhuur plaatsgevonden vanuit
het WerkVoorzieningSchap (WVS) . De uren die hiervoor zijn doorbelast aan de diverse producten
waren niet meegenomen in de begroting 2016.
Het voordelige prijsverschil is voornamelijk het gevolg van een lagere doorbelasting vanuit P&O.
Vanuit P&O vindt een doorbelasting plaats op basis van de werkelijke formatie. Waar in de
begroting nog uitgegaan van een formatie van 33,07 fte, blijkt de werkelijke bezetting in 2016 29,39
fte te zijn. Dit heeft een lagere doorbelasting van € 29.000,- tot gevolg.

Kostenplaats publiekszaken € 107.000,- voordelig
De onderschrijding op de kostenplaats wordt enerzijds veroorzaakt door een voordelig
bezettingsresultaat van € 128.000,- en anderzijds door een nadelig prijsverschil van € 21.000,-.
Ten opzichte van de begroting zijn er in 2016 ruim 2.000 uren meer gerealiseerd . Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra inhuur die plaats heeft gevonden. Op de post
representatiekosten heeft extra inhuur plaatsgevonden voor de organisatie van Chapeau.
Hiervoor zijn wel de middelen in de begroting opgenomen, maar dit heeft zich niet vertaald in de
beschikbaarheid van extra uren en de verdeling hiervan over de diverse projecten. Daarnaast heeft
op de post openbare orde en handhaving in 2016 extra inhuur (178 uur) plaats gevonden. Deze
extra werkzaamheden waren noodzakelijk aangezien de benodigde capaciteit niet aanwezig was
binnen de eigen formatie. Doordat er in 2016 een inhaalslag is gemaakt inzake de invordering van
belastingdebiteuren over 2014 en 2015, zijn op de post lasten en heffing invordering gemeentelijke
belastingen meer uren verantwoord dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden.

Kostenplaats staf € 65.000,- voordelig
Het voordelige resultaat op de kostenplaats staf is enerzijds het gevolg van een voordelig
bezettingsresultaat van € 54.000,- en anderzijds van een voordelig prijsverschil van € 11.000,-.
Het bezettingsverschil is met name het gevolg van het feit dat er extra inhuur heeft plaatsgevonden
in 2016. Vanwege een langdurige ziekte heeft er geheel 2016 inhuur plaatsgevonden. Waar het hier
oorspronkelijk ging om invulling van de werkzaamheden die bleven liggen voor 0,67 fte, vond de
inhuur al snel plaats voor een volledige fte. Tegenover de geraamde uren van 950 uur vond in 2016
inhuur plaats voor 1.350 uur.

Stand van de bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Nog te
realiseren
na 2016

Invoeren toeristenbelasting 95.000 120.000 -

In 2015 is de toeristenbelasting ingevoerd. Over 2016 wordt een hogere opbrengst verwacht dan is geraamd. Bezuiniging is
ruimschoots behaald.

Algemene bezuiniging onderhoud 8.600 8.600

De bezuiniging was reeds in 2015 grotendeels behaald.
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Bezuinigingen raadsprogramma 2014-2017 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Nog te
realiseren
na 2016

Bedrijfsvoering 419.400 - 21.300

Bij de perspectiefnota 2016 is besloten de algemene bezuiniging op bedrijfsvoering niet meer te realiseren. Enkel voor inkoop ligt
nog een "kleine" bezuinigingsopdracht van €  21.300,-. Deze zullen in 2017 worden gerealiseerd.

Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Investeringskrediet Uitgaven t/m 2016 Restant krediet

Basisregistratie personen 50.000 35.343 14.657

Toelichting:

Het investeringskrediet “basisregistratie personen” is reeds in 2014 beschikbaar gesteld. Het betreft hier een project waarvoor de
opdracht al is verstrekt en waarvan de implementatie reeds deels is uitgevoerd. De facturen hiervoor volgen nog, een en ander in
relatie met de landelijke problemen Basisregistratie personen (BRP). Wanneer dit landelijk project BRP is afgerond, kan het krediet
worden afgesloten.

Midoffice / Zaakgericht
werken 160.000 151.280 8.720

Toelichting:

Het investeringskrediet “MidOffice/Zaakgericht Werken” is reeds in 2012 beschikbaar gesteld. Door onderzoek samenwerking
bedrijfsvoering, wat met name in 2016 plaats heeft gevonden, is deze investering on-hold gezet. De verwachting is dat deze
investering in 2017 volledig afgerond kan worden.

Implementatie BGT 270.000 239.617 30.383

Toelichting:

Het investeringskrediet “implementatie BGT” is reeds in 2012 beschikbaar gesteld en zou conform de meerjarenplanning in
2016 gerealiseerd worden. Gemeente Steenbergen heeft voldaan aan de verplichting van de Wet Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT), namelijk het opleveren van een gemeentelijk dekkende kaart aan de Landelijke Voorziening BGT. Hiermee is het
voor de gemeente Steenbergen nog niet afgerond. De data die we aanleveren voor deze registratie moet van goede kwaliteit zijn
en zo volledig mogelijk. Hiertoe moeten we nog enkele zaken inventariseren en deze resultaten verwerken in de BGT administratie.
Daarnaast moeten we nog koppelingen aanleggen om te voldoen aan de eis “enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik”. Mede
gelet op de Omgevingswet die er aan staat te komen, is dit een belangrijk punt. De verwachting is dat het huidige budget hiertoe
toereikend zal zijn, maar dit kunnen we pas in 2017 gaan realiseren. Hierdoor is het noodzakelijk om het BGT budget mee te
nemen naar het volgende jaar.

G-Rooster 51.130 6.765 44.365

Toelichting:

Dit investeringskrediet is met de begroting 2014 beschikbaar gesteld, waarna deze met de perspectiefnota 2016 nog verhoogd is.
De aanvraag voor de investering in G-Rooster is initieel ingediend om een koppeling te realiseren tussen de afsprakenmodule die
op de website draait en outlook-agenda’s van de medewerkers.
Het beschikbare budget willen we in 2017 aanwenden om, mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar haalbaarheid,
sowieso in te zetten voor verdergaande digitalisering van de dienstverlening aan de burger en het verbeteren van de interne
efficiency ten aanzien van dienstverleningsprocessen.

Vervanging telefooncentrale 75.000 57.498 17.502

Toelichting:
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Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de telefooncentrale beschikbaar gesteld.
Nadat de integratie hiervan in het gemeentehuis goed is verlopen, volgde in 2017 de integratie op de locatie aan de Fabrieksdijk.
Het volledige investeringskrediet zal in 2017 gerealiseerd worden.

Vervanging discussieposten
en randapparatuur 120.000 2.616 117.384

Toelichting:

Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de discussieposten en randapparatuur
beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de werkzaamheden volledig in 2017 gerealiseerd gaan worden.

Ombouw Windows 2012
incl.cal-licenties 50.000 32.092 17.908

Toelichting:

Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de ombouw Windows 2012 incl.cal-licenties
beschikbaar gesteld. Werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang en de verwachting is dat deze in 2017 volledig gerealiseerd gaan
worden.

Veegmachine/MAN
vrachtwagen 290.000 174.069 115.931

Toelichting:

Het betreft hier een tweetal vervangingsinvesteringen, namelijk de Ravo veegmachine ad € 120.000,- en de MAN vrachtwagen
ad € 170.000,-. De vrachtwagen is in 2016 aangeschaft voor een bedrag van € 174.000,-, waarna dit krediet per einde boekjaar
afgesloten kan worden. De veegmachine wordt naar verwachting halverwege 2017 geleverd.
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Paragraaf
Lokale heffingen
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Op 29 februari 2016 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2016 opgelegd. Deze
gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en
voor zover van toepassing hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om
de aanslagen d.m.v. automatische incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 63,5% van de
belastingplichtigen gebruik gemaakt.

Lokale lasten 2016
eenpersoonshuish. meerpersoonshuish.

OZB € 261 € 261

Afvalstoffenheffing € 249 € 331

Rioolheffing € 147 € 147

Totaal € 657 € 739

Landelijk gem. € 651 € 723

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met
een gemiddelde WOZ-waarde van € 196.100,-. Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat
de eenpersoonshuishoudens zowel voor het GFT als het restafval een kleine container hebben. Bij
de meerpersoonshuishoudens is van 2 grote containers uitgegaan.
Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2016 is ontleend aan de Atlas
van de lokale belastingen 2016.
Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2010 - 2016.

Kwijtschelding van belastingen
De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in
aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.
Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een
belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier
hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente gelijk bij
het opleggen van de belastingaanslag vermeldt, dat hij kwijtschelding krijgt. Eind 2015 hebben we
alle personen die voor de belastingaanslag 2015 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het
Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze
in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige kwijtschelding in aanmerking komen.
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We hebben aan de mensen die in 2015 gedeeltelijke kwijtschelding hebben gehad en waarvan het
Inlichtingenbureau zegt geen volledige kwijtschelding te verlenen, een formulier toegestuurd om
eventueel zelf kwijtschelding aan te vragen..

Kwijtscheldingsverzoeken

2016 2015 2014

Automatisch 211 161 151

Volledig 219 135 141

Gedeeltelijk 18 16 11

Afgewezen 118 105 63

Totaal 566 417 366

Bedrag € 193.808 € 132.698 € 126.222

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De OZB voor 2016 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2016 zijn vastgesteld naar
waardepeildatum 1-1-2015. Voor het belastingjaar 2015 gold de waardepeildatum 1-1-2014. De
waarde van de woningen is tussen de 2 waardepeildata met 1,1941% gestegen.
Vanaf 2009 is de woningmarkt in het slop geraakt. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt is vanaf
2014 het aantal verkochte woningen weer toegenomen.

Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hieronder een tabel met de
tarieven 2015 en 2016 met de gerealiseerde opbrengst:
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2016 2015

tarief
Opbrengst/
Opgelegd tarief

Opbrengst/
Opgelegd

woningen

eigenaren 0,1328% € 2,681,260 0,1315% € 2,599,700

niet-woningen

eigenaren 0,1644% € 850,880 0,1558% € 687,400

gebruikers 0,1327% € 547,189 0,1257% € 432,900

Afvalstoffenheffing
De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de
afvalstoffenheffing.
Met ingang van 2011 is burgers de mogelijkheid geboden om het containerpakket naar eigen wens
te kiezen. De doelstelling hiervan is om nog een betere afvalscheiding te bewerkstelligen, en de
burgers die het afval goed scheiden de mogelijkheid te bieden om minder afvalstoffenheffing te
laten betalen. Veel burgers kozen voor kleine containers, maar ook een combinatie is mogelijk.
Gekozen kon worden uit 4 verschillende pakketten, met 4 verschillende tarieven. Vanaf 1 juli
2015 zijn alle laagbouwhuishoudens in onze gemeente voorzien van een papiercontainer aan
huis. Hoogbouwaansluitingen, appartementen en woningen die geen plaats hebben voor een
papiercontainer aan huis zijn aangesloten op bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers
voor papier. De opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg € 2.860.003,- (raming € 2.853.354,-).

Rioolrecht
Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2014 – 2017 is in december 2013 vastgesteld Hierin
is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat
vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigd gaat worden. Om niet al te grote
schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een egalisatiereserve gevormd.
De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en de opbrengst rioolheffing bedroeg
€ 1.522.748,- (raming € 1.525.860,-).

Tabel rioolheffing

Steenbergen Landelijk

tarief (vast bedrag) € 147 € 193

Opbrengst € 1,522,748

Kwijtschelding mogelijk ja

Hondenbelasting
De toegepaste inflatiecorrectie is 1%. Hierdoor is het tarief afgerond met € 1,- gestegen. Het tarief
voor de eerste hond is verhoogd van € 72,- naar € 73,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief
met € 5,- verhoogd.

Tabel hondenbelasting

Steenbergen Landelijk

tarief (eerste hond) € 73 € 56

Opbrengst € 192,079

Kwijtschelding mogelijk ja
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Forensenbelasting
Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een
woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. Het
merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-
woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel van deze woningen verkocht aan
inwoners uit de gemeente Steenbergen of aan bedrijven voor de huisvesting van EU-werknemers.
Hierdoor is de opbrengst fors teruggelopen. We hebben voor 2016 nog 20 aanslagen op kunnen
leggen.

Tabel forensenbelasting

Steenbergen

tarief € 288

Opbrengst € 5,760

Kwijtschelding mogelijk ja
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Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheer
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Inleiding

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

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

voor de financiële positie

Ontwikkelingen

Een aantal jaar werken we nu met risicomanagement. Ook voor de jaarrekening zijn de
risicoprofielen weer doorlopen en waar nodig aangepast. Risico's in de bouwgrondexploitatie
blijven de aandacht vragen en nog niet helemaal duidelijk zijn de financiële gevolgen van
de transities WMO en Jeugdzorg. We proberen de risico's zo goed mogelijk in te schatten
waarna de keuze aan de raad is. Alle risico’s zijn verzameld in een database van NARIS®, een
softwareprogramma om het risicomanagement in organisaties praktisch te ondersteunen. NARIS® is
een risicobeheerssysteem dat ons in staat stelt om risico's inzichtelijk te maken via een beveiligde
internetapplicatie. Met NARIS® hebben we inzicht in de belangrijkste risico's van de gemeentelijke
organisatie. Het systeem legt alle wijzigingen over risico's en maatregelen vast en archiveert deze
ook. Op deze manier is de effectiviteit van het risicomanagementbeleid te beoordelen omdat je
kunt zien welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn en op welke maatregelen kan worden
bezuinigd. Zo houden we optimaal zicht op de risico's.
Ten opzichte van de vorige simulatie is een aantal risico's verwijderd, toegevoegd of aangepast. Dit
heeft geen gevolgen gehad voor de benodigde weerstandscapaciteit.
Werkwijze
Risicomanagement is een cyclisch proces, binnen dit proces zijn verschillende stappen:
• identificatie van risico’s
• analyse van risico’s
• beoordeling van risico’s
• maatregelen ontwerpen
• maatregelen implementeren
• evalueren en rapporteren 

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting
en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers
eventueel bekostigd kunnen worden. De beschikbare weerstandscapaciteit kan bestaan uit de
volgende drie componenten: reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. 

Reserves
In de nota risicomanagement is afgesproken, om bij de vrije reserves een aparte risicoreserve te
vormen en alleen deze mee te nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.
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De risicoreserve heeft op 31 december 2016 een omvang van € 1.586.300,-. Het saldo van de vrije
reserves (de algemene reserve) bedraagt per 31 december 2016 € 2.010.200,-.
Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit mogen de vrije reserves meegeteld
worden maar wij laten de vrije reserves buiten beschouwing. Wanneer zou blijken dat we
onvoldoende beschikbare weerstandscapaciteit hebben kan de gemeenteraad worden gevraagd een
bedrag van de vrije reserves toe te voegen aan de risicoreserve.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit nog niet benutte ruimte bij de drie belangrijkste
inkomsten van de gemeente te weten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, voor zover deze
laatste twee niet maximaal mogelijk en / of kostendekkend zijn. 
De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is het verschil tussen het door de gemeente
gehanteerde tarief en het tarief om als een "artikel 12 gemeente" toegelaten te mogen worden.
Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is voor 2016 gebaseerd op het
gewogen landelijk gemiddelde van de WOZ-waarde 2015 gecorrigeerd voor onderdekking, met een
opslag van 20%.
2016 komt daarmee op een percentage van 0,1889%. Wanneer we dit percentage afzetten
tegen de in de begroting opgenomen ramingen voor de OZB-ontvangsten is er nog ruimte van
€ 530.686,-.
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn 100% kostendekkend en leveren geen onbenutte
belastingcapaciteit op.

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

Beschikbare weerstandscapaciteit
In 2016 is totaal € 512.200,- aan de risicoreserve onttrokken. Dit betreft:
• wachtgeld voormalig wethouder € 82.000
• verlies bp De Pinas € 423.000,-
• aanpassing parkeerplaats de Commerce € 7.200,-
Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van deze reserve € 1.163.300,-.

Op basis van het bovenstaande bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.694.000,-
Deze bestaat uit:
• risicoreserve: € 1.163.300,-
• onbenutte belastingcapaciteit: € 530.700,-

Benodigde weerstandscapaciteit

Voor het opstellen van de jaarrekening zijn all risico's nog eens beoordeeld en mogelijke nieuwe
risico's toegevoegd. Op basis van het herziene risicototaal hebben we de risicosimulatie uitgevoerd.
Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% (vastgesteld in de nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen) komt het benodigde weerstandsvermogen uit op € 1.676.200,-.

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 1.694.000,-) en de benodigde
weerstandscapaciteit (€ 1.676.200,-) is de ratio weerstandsvermogen berekend op 1,01.
In de nota risicomanagement hebben we aangegeven dat de ratio weerstandsvermogen moet vallen
tussen 1,0 tot 1,4. Omgerekend moet het weerstandsvermogen dan minimaal € 1.676.200,- en
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maximaal € 2.346.700,- bedragen. Met een ratio van 1,01 wordt dus voldaan aan de in de nota
opgenomen voorwaarde.

Risico's

De definitie van een risico is uiterst belangrijk. We zien een risico als de kans op het optreden van
een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene. De onderstaande risico's zullen
wellicht erg negatief overkomen maar dit wordt dus veroorzaakt door de wijze van benadering, een
risico zien wij als een gebeurtenis met een negatief gevolg. Hieronder is een tabel opgenomen
waaruit de geschatte grootte van het risico blijkt en de kans dat het risico zich voordoet. Tevens is
in deze tabel rekening gehouden met eventuele maatregelen (bv verzekering) die zijn genomen om
het risico zo klein mogelijk te houden.

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

• De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor door de gemeente gegarandeerde geldleningen
• Een lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven,

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

• Door het niet op orde zijn van de informatiebeveiliging bestaat de kans op een boete in het kader
van de privacy en wet datalekken

• Voor de uitvoering als gevolg van de decentralisatie van taken in de WMO en jeugdzorg zijn
door de toegepaste korting door het rijk op de overgedragen middelen of door onvoorziene
aanspraken onvoldoende middelen in de begroting opgenomen

• Bouwgrondexploitaties vallen door diverse oorzaken, zoals daling van de marktprijzen, vertraging
in de uitvoering, noodzakelijke aanpassing van de invulling van het plan ed., minder winstgevend
of zelfs verliesgevend uit

• Een ramp
• Projecten, met name het project Landschappen van Allure, worden niet of niet tijdig uitgevoerd,

waardoor subsidie-inkomsten worden misgelopen
• Door een onvoorziene stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden is het budget voor

bijstandsuitkeringen en/of de rijksbijdrage ontoereikend
• De trend om het accommodatiebeheer van gemeentelijke gebouwen op afstand te zetten kan

leiden tot extra kosten als de gebouwen
• De gemeente komt voor onverwachte wachtgeldaanspraken/waardeoverdracht van

pensioenaanspraken als gevolg van bestuurlijke personele wisselingen te staan

Vennootschapsbelasting
Overheidsondernemingen, zoals gemeenten, maar ook provincies en waterschappen, zijn sinds
1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb) voor zover zij een fiscale
onderneming drijven. Of sprake is van een fiscale onderneming wordt getoetst aan de hand
van de criteria organisatie van kapitaal en arbeid, deelname aan het economische verkeer
en winst-oogmerk. Activiteiten van gemeenten waar in het algemeen mogelijk vpb-plicht door
ontstaat, betreffen bijvoorbeeld grondexploitaties, parkeren, detachering van personeel, verwerking
bedrijfsafval of opwekken van energie. Wanneer vpb-plicht ontstaat kan vervolgens een deel van het
fiscale resultaat dat wordt behaald zijn vrijgesteld.
Bij gemeente Steenbergen zijn alle activiteiten geïnventariseerd waarop in 2016 externe inkomsten
zijn ontvangen; de met elkaar samenhangende activiteiten zijn geclusterd en getoetst aan de
genoemde ondernemingscriteria. Daaruit blijkt dat er voor de grondexploitaties een fiscale
onderneming wordt gedreven en voor de overige activiteiten het standpunt wordt ingenomen dat er
geen sprake is van vpb-plicht.
De vpb wordt berekend over het verschil tussen het fiscale eigen vermogen aan het einde van het
jaar en het fiscale vermogen aan het begin van het jaar. De belastingplicht vangt aan op 1 januari
2016. Er moet daarom per die datum een openingsbalans worden opgesteld. Deze openingsbalans
is zeer bepalend voor de hoogte van de verschuldigde vpb. De waarde van de activa en eventuele
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passiva op de openingsbalans geeft namelijk aan welk deel van het resultaat vóór de aanvang
van de belastingplicht is gerealiseerd en welk deel in de belaste periode valt. De Samenwerking
Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) publiceert nog een notitie hoe moet worden
omgegaan met de fiscale openingsbalans.
Vooralsnog zijn wij uitgegaan van een disconteringsvoet van 3,0 % (de onderkant van de
bandbreedte zoals aangegeven door de SVLO). Daarbij zou een vpb-last over 2016 volgen van
ca. € 32.200,-. Na het verschijnen van de SVLO-notitie over de openingsbalans wordt een definitief
standpunt ingenomen over de disconteringsvoet. Deze is namelijk de meest bepalende variabele
voor de waardebepaling volgens een netto-contante waarde berekening.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van
de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. De negatieve netto schuldquote hier geeft aan dat de gemeente geen
schuld heeft.

x € 1.000

Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) - - -

B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) 6.678 2.556 4.797

C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) 4.571 1.626 5.686

D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f) 1.651 2.063 1.815

E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) 21.759 6.368 23.600

F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) 208 200 574

G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) 513 508 380

H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves)) 54.621 51.866 54.029

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -23,58% -9,56% -29,40%

Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 90%. Als de netto schuldquote
tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog. Hij moet niet verder stijgen. Ligt de netto
schuldquote boven de 130%, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone en dient het bestuur
er werk van te maken om de schuld te verlagen. De uitkomst hiervan voor onze gemeente is zelfs
negatief en kan als zeer laag worden aangemerkt.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht de verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in-
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht
wat het aandeel van de verstrekte geldleningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

x € 1.000

Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) - - -

B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) 6.678 2.556 4.797

C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) 4.571 1.626 5.686
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x € 1.000

D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid b, c, d, e en f) 1.651 1.921 1.815

E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) 21.759 6.368 23.600

F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) 208 200 574

G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) 513 508 380

H Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves)) 54.621 51.866 54.029

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -23,58% -9,28% -29,40%

Zie voor een nadere toelichting op de uitkomst de gegeven toelichting bij de netto schuldquote.

De solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Uit dit overzicht blijkt dat de bezittingen van de gemeente voor 64,46%
gefinancierd zijn met eigen vermogen (reserves) en voor 34% met vreemd vermogen (voorzieningen
en kortlopende schulden).

x € 1.000

Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV) 45.125 39.513 40.950

B Balanstotaal 70.148 57.636 71.833

Solvabiliteit (A/B) x 100% 64,33% 68,56% 57,01%

Kengetal grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële
positie van de gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of
de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Voor Steenbergen heeft de
grondexploitatie een gering aandeel in de totale baten, waardoor hier sprake is van weinig risico.

x € 1.000

Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

A
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art. 38 lid a punt 1
BBV) -7 3.344 -

B Bouwgronden in exploitatie (cf.art. 38 lid b BBV) 6.545 3.811 5.383

C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl.mutaties reserves)) 61.371 51.866 54.029

Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 10,65% 13,80% 9,96%

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger
zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten
in evenwicht zijn.
Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele
lasten te dekken. Over het algemeen geldt als richtlijn: hoeveel te hoger het kengetal structurele
exploitatieruimte, hoeveel te gunstiger dit is voor de gemeente. Ten opzichte van de jaarrekening
2014 laat de structurele exploitatieruimte een lichte daling zien.
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x € 1.000

Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

A Totale structurele lasten 68.243 52.145 64.677

B Totale structurele baten 68.306 51.663 65.272

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 50 50 50

D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 805 788 805

E Totale baten 64.433 52.411 67.024

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% 1,27% 0,49% 2,01%

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan
de totale woonlasten. De totale woonlasten van de gemeente liggen ruim boven het landelijk
gemiddelde. Ten opzichte van de woonlasten in 2014 laat dit cijfer een stijging van ruim 2,5% zien.

x € 1.000

Omschrijving Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 300 272 261

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 140 147 147

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 326 331 331

D Eventuele heffingskorting - - -

E
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C
+D) 766 750 739

F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2016 (t-1) 716 716 716

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x
100% 106,98% 104,75% 103,21%
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Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen
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Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: spullen die de gemeente nodig heeft om de
diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren.
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor dat in
elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde worden
gesteld.
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid.
Deze paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het beleidskader,
voornemens voor de komende periode en de financiële consequenties voor de gemeente
Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Gebouwen
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt al jaren aan de hand van meerjaren
onderhoudsplanningen uitgevoerd. Een werkwijze die leidt tot een efficiënt beheer en onderhoud.

Uitgangspunt hierbij is het beleidskader 'sober en doelmatig' waarbij per soort accommodatie
maatwerk wordt geleverd. Een zwembad vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een
gemeentehuis. Er zijn verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en de fysieke verschillen
vragen ook om een andere aanpak. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2016 is 25%
van de gebouwen in eigen beheer geactualiseerd en verwerkt in de begroting. De dekkingsplannen
worden op deze wijze om de 4 jaar geactualiseerd.

Duurzaam bouwen en duurzaam gebouwen onderhoud zal de komende jaren vanzelfsprekend
worden. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het
energieverbruik en C02 uitstoot van de accommodaties. Hierbij zal gestreefd worden naar een zo
laag mogelijk energieverbruik van de accommodaties. Enerzijds wordt dit bereikt door adequaat
beheren van de gebouwen, anderzijds door gepast onderhoud te plegen en modificaties door te
voeren. Bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen zal tevens gekeken worden naar
het financiële rendement van de eventuele extra investeringen.

Het bouwkundig onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsdekkingsplan.

budget uitgaven
uit te voeren in '17,

van '16
uit te voeren na

2017 saldo

Sportaccommodaties 266.300 227.400 12.700 0 26.200

Sociaal/cultureel 82.200 37.700 24.500 19.100 900

Woningen 23.500 3.100 0 0 20.400

Kantoren en
bedrijfsgebouwen

183.800 81.600 18.900 83.500 -200

Sportparken
Het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen dient gericht te zijn op duurzame
instandhouding waarbij de kwaliteit(voldoende) geborgd moet zijn. Met name het terugdringen van
chemische bestrijdingsmiddelen m.b.t. de onkruidbestrijding in de velden vraagt om een andere
aanpak van het onderhoud. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties bestaat zowel
uit het reguliere onderhoud als uit groot onderhoud en renovaties. Het meeste onderhoud heeft
betrekking op de voetbalvelden en de atletiekbaan.
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In 2016 zijn de kleedaccommodaties overgedragen aan de voetbalverenigingen waardoor het
onderhoud aan de kleedaccommodaties nu door de verenigingen wordt uitgevoerd.. De benodigde
middelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, welke voortvloeien vanuit de planningen,
zijn opgenomen in de begroting.

budget uitgaven uit te voeren in '17, van '16 uit te voeren na 2017 saldo

Sportparken 83.000 67.000 0 6.800 9.200

Wegen en Kunstwerken

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

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

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

Actualisatie beheerplannen

In juli 2016 heeft u de geactualiseerde beheerplannen wegen, civiele kunstwerken en openbare
verlichting vastgesteld. Wij hebben u hierbij verschillende scenario’s voorgelegd waaruit een keuze
is gemaakt. Gesteld mag worden dat de integrale aanpak van de actualisatie efficiënt maar ook
verhelderend heeft gewerkt. De uitwerking van de vastgestelde beheerplannen komt terug in de
jaar- en meerjarenplanning en via de begrotingscyclus wordt hiervan verslag gedaan

Wegbeheer en reconstructies

In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De
input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk geclusterd. Hiermee kan niet alleen een belangrijke
efficiencyslag behaald worden, maar voor de burgers zal wijkgerichte aanpak een veel zichtbaarder
resultaat geven. In het wegbeheersplan, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan en het groenplan
dat is vastgesteld, komt deze geclusterde aanpak zichtbaar terug.

Als er zaken zijn die verder gaan dan het normale onderhoud, zoals bij reconstructies waarbij
het volledige straatprofiel wordt vernieuwd en heringericht dan wordt dit in de begroting specifiek
aangegeven. Per jaar wordt overigens kritisch bezien of aanpak van een weg echt noodzakelijk is of
dat dit nog enkele jaren kan worden uitgesteld. De projecten waaraan in 2016 is gewerkt zijn:

• Groot onderhoud Steenbergen Zuid Globale uitgangspuntbepaling fase 1 t/m 3 en voorbereiden
groot onderhoud in Fase 1 (vanaf de Anjerstraat t/m Kastanjelaan) (Steenbergen)

• Reconstructie N257/ openbare ruimte Jachthaven (Steenbergen )
• Voorbereiding herinrichting en groot onderhoud N259 (Steenbergen-Dinteloord)
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• Invulling locatie Jacintaschool (Steenbergen)
• Onderhoud Zuidwal en Nic Peckstraat (Steenbergen)
• Uitbreiding Reinierpolder I (Steenbergen)
• Onderhoud prinses Beatrixstraat (Dinteloord)
• Westgroeneweg (Dinteloord)
• Helfrichstraat en omgeving (voorbereiding)(Dinteloord)
• Molenlaan herstel wortelschade (Dinteloord)
• Baggeren Havenkanaal (Dinteloord)
• Aanpassing bushaltes (Kruisland)
• Woonrijp maken Den Darinck (Kruisland)
• Klein onderhoudsbestek
• Asfalt onderhoud buitenwegen

Reconstructie N257 (in combinatie met openbare infra Haven)
De reconstructie van de N257 en de openbare ruimte van de jachthaven is in één plan voorbereid
en aanbesteed maar in 2 fases uitgevoerd. De uitvoering van de N257 is in 2015 afgerond. In 2016
heeft evaluatie en nazorg plaatsgevonden. De onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte
van de jachthaven en het baggeren van de haven zijn tot tevredenheid afgerond.

Beheer Civiel kunstwerken
De nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op
levensduurverlenging. Gelijktijdig met de renovatie van de civiele voorzieningen worden de
aanvullende voorzieningen zoals openbaar groen, openbare verlichting, straatmeubilair en
parkeervoorzieningen gerenoveerd én waar nodig aangepast

Openbare verlichting
Na actualisatie van het beheerplan heeft de nadruk gelegen op vervangen van openbare verlichting
in Nieuw Vossemeer en De Heen. Dit uitvoeringstraject zal nog even doorlopen in 2017. Verder
wordt de meerjarige omschakeling naar LED verlichting voorbereid voor een aanbesteding in 2017.

Riolering

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

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen is in de raadsvergadering van 19 december
2013 vastgesteld door de raad. In het vGRP wordt het rioleringsbeleid voor de periode van
2014-2019 vastgelegd. Hiermee wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de
wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit vGRP is in gezamenlijkheid
met de deelnemers van Waterkring West tot stand gekomen. Doordat de diverse gemeenten en
het waterschap gelijksoortige planvormen hebben met gelijke doorlooptijden en zoveel mogelijk
gezamenlijke beleidsuitgangspunten worden belangrijke stappen gezet naar verdergaande,
structurele samenwerking binnen de waterketen.

Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP)
formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt.

Dit vGRP 2014-2019 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring
West en vormt een van de stappen op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking
binnen onze regio. Deelnemers aan dit traject waren Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.



119Paragrafen

Bij het opstellen van het vGRP hebben de drie K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) centraal
gestaan. Door dit vGRP zoveel mogelijk gezamenlijk op te stellen met de Waterkring West is het de
bedoeling dat op termijn meer doelmatigheidswinst wordt behaald. Door van elkaar te leren en in de
toekomst meer zaken gezamenlijk op te pakken zullen de kosten/lasten minder hard stijgen, zal de
kwaliteit stijgen en de kwetsbaarheid verminderen.

Met het vaststellen van het nieuwe vGRP 2014-2019 is gestart met de uitvoering van de
planperiode van 6 jaar. Het vGRP wordt iedere twee jaar geëvalueerd.

De vGRP’s van de diverse gemeenten samen met het Werkeenheid Zuiveringsplan van het
Waterschap moeten uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk afvalwaterplan, van waar uit verdere
mogelijkheden en voordelen van een verdergaande samenwerking tot uiting komen.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater dient ook in 2016 onderhoud en renovatie
aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog
verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op
wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard
wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande
werkzaamheden in de openbare ruimte.

Locaties waar onder andere riolering is vervangen, gerelined, verbeterd of ontkoppeld zijn:

Karel Doormanstraat (Dinteloord), Franseweg (gedeelte), Molenweg Steenbergen (gedeelte),
Steenbergen - Zuid Fase1 (Zonneboemstraat, Rozenplein, Gladioolstraat, Goudenregenstraat,
Hyacinthstraat, Hortensiaplein, Seringenlaan, Geraniumstraat, Margrietstraat, Irisstraat en
Orchideestraat).

Gedeeltelijk loskoppeling, gedeeltelijk vervanging, gedeeltelijk relining, Helfrichstraat Dinteloord
(vervanging), Nic.Peckstraat(vervangen), Tienenbolwerk, Zuidwal Relining. Drukriolering is verbeterd
aan de Krommeweg, Laurentiusdijk, Afgeslechtedijk, Hoogstraat, Boomdijk.

Gemalen worden verbeterd aan de Julianiastraat Steenbergen, Mosquitostraat Reinierpolder1
Steenbergen, Drukkerij Reinierpolder 2 Steenbergen en Steenbergseweg Dinteloord.

Uitgevoerde projecten Waterkring West 2016:

• Uniforme analyse grondwatermeetnet
• Gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet
• Klimaatadaptatie in relatie tot hydraulisch functioneren van rioolstelsels
• Rioolvreemd water en foutieve aansluitingen
• Incidentenplan voor de riolering
• Project digitale informatieverwerking fase 4 Permanente samenwerking gegevensbeheer
• Project :Inzicht Financien (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de doorlooptijd
van het project wijzigen)
• Project: Meten en monitoren

Openbaar groen

In 2016 is het Groenbeheerplan vastgesteld. Hiervoor werden mogelijkheden gezien en is de kans
aangegrepen om middelen aan te vragen voor de duurzame instandhouding van het openbaar
groen voor de komende jaren. Diverse projecten, waaronder de vervanging van bomen door de
kastanjeziekte, die voor 2016 op de planning stonden zijn hierdoor vertraagd en worden uitgevoerd
in 2017. Hierbij wordt ook relatie gelegd met de overige disciplines in de openbare ruimte alsmede
de resultaten vanuit de quickscan. Het vervangen van boomstructuren wordt nu in een breder
perspectief gezien en integraal opgepakt in combinatie met onder andere de verharding.
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Inleiding
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van
de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), financierings-
c.q. beleggingspositie en het kasbeheer.
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld
in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wet staan vooral transparantie en
risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een
verplicht Financieringsstatuut alsmede een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening.
Begin 2016 heeft het college het financieringsstatuut aangepast. De aanpassingen die hierin
verwerkt zijn hebben met name betrekking op het schatkistbankieren, het verstrekken van garanties
en de huidige werkwijze met betrekking tot treasury.

Schatkistbankieren
Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn
decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist .
Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige middelen aanhouden in
de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij
bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden.
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-
schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Een ander belangrijk
gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico 's
waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.
Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden
verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan
te houden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk
van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75%
van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-. Dit betekent voor de
gemeente Steenbergen dat € 400.700,- (0,75% van € 53.429.400,-) buiten de schatkist mag worden
aangehouden.
Het saldo op de rekening bij de schatkist per 31 december 2016 bedraagt € 14.691.500,-.

Algemene ontwikkelingen
In het jaar 2016 waren de rentetarieven op de geldmarkt aanhoudend laag. In 2016 zijn geen
kasgeldleningen afgesloten.

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

Koersrisicobeheer
De koersrisico's van de gemeente zijn nihil doordat alle overtollige middelen bij de schatkist zijn
ondergebracht.

Renterisicobeheer
Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van
minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat
fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het
boekjaar.
De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de
jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. Voor 2016 betekent dit € 53.429.400,- x 8,5%
maakt een toegestane kasgeldlimiet van € 4.541.500,-. De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag
dat de gemeente aan kortlopende kredieten zou mogen aantrekken.
Deze ruimte is in 2016 niet overschreden, omdat er voldoende middelen aanwezig waren.
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Kasgeldlimiet per 31-12-2016
bedragen x
€ 1.000,--

Toegestane kasgeldlimiet 4.542

Omvang vlottende schuld

opgenomen gelden < 1 jr 0

schuld in rekening courant 0

0

Vlottende middelen

contant geld in kas 2

tegoeden in rekening courant 15.264

15.264

Netto vlottende middelen 15.266

Ruimte per 31-12-2016 19.808

Ruimte per 31-12-2015 16.507

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen
met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de
rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd
doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als
gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het
begrotingstotaal per 1 januari bedragen. Voor 2016: 20% van € 53.429.400,- is € 10.685.900,-.
Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, dat omdat de gemeente geen leningen heeft, de
jaarlijkse aflossing op de vaste schuld nog met € 10,7 miljoen per jaar mag toenemen.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld (bedragen in €) 2016 2017 2018 2019

Renterisiconorm 10.685.900 10.685.900 10.685.900 10.685.900

Renterisico op de vaste schuld (betaalde aflossingen) 0 0 0 0

Ruimte 10.685.900 10.685.900 10.685.900 10.685.900

Kredietrisico's op leningen en beleggingen
In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van
de opgenomen en uitgezette geldleningen. Bij de opgenomen geldleningen bestaat het risico,
dat wanneer de geldgever failliet gaat, de lening in één keer opeisbaar wordt. In 2011 heeft de
gemeente de laatste geldlening afgelost.
De gemeente heeft op 31 december 2016 voor € 2.155.000,-  aan leningen uitstaan, hiervan is een
bedrag van € 88.900,- verstrekt met een hypothecaire zekerheid (hypotheken van ambtenaren).
Op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, voor startersleningen, staat nu een bedrag uit van
€ 1.793.800,- en voor duurzaamheidsleningen € 79.900,-.

Aan overige instellingen staat nog een bedrag van  € 192.400,- uit, dit betreft een geldlening aan
OPS, waarborgsommen NV Waterleidingsmaatschappij, een lening aan GOA groen en geldleningen
ivm saneren afvalwaterlozingen in het buitengebied en een geldlening mbt camping Mattemburg.
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Inleiding
In het programma Milieu en Ruimtelijke ordening is voor een overzicht van de uitgevoerde acties/
projecten op basis van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016 een verwijzing opgenomen
naar deze paragraaf.
In onderstaande tekst wordt hierop nader ingegaan.
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018
Hierna volgt een overzicht van acties/projecten, die (mede) op basis van het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2016 zijn uitgevoerd:

Communicatie
De toepassing van het instrument communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, dat
dit als een afzonderlijk, overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om communicatie
in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel en planmatig
over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern en
extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de
duurzaamheidsambities.
De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd:
• Interne en externe communicatie over uitvoering van de acties uit het uitvoeringsprogramma

Duurzaamheid 2016 en deelname landelijke campagnes zoals de Landelijke opschoonweek
(zwerfvuil) en de boomplantdag

• De jaarlijkse afvalwijzer huis aan huis
• Voorbereidingen voor het communicatieplan Van Afval Naar Grondstof voortkomend uit het

beleidsplan VANG-2016-2020)
• Voorbereidingen van de Regionale website Van Afval Naar Grondstof: www.afvalscheiden.nu
• Algemene informatieverstrekking via de gemeentelijke website over duurzaamheidsonderwerpen

zoals ‘Doe de Zonnescan’, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de
‘Energiebespaarlening’ als onderdeel van het Energieakkoord, de gemeentelijke
duurzaamheidslening, het Energieloket West-Brabant (met informatie voor particuliere
huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning), de energiecoöperatie Energiek Brabantse
wal, de Milieubarometer (duurzaamheidsinstrument voor ondernemers)

• Energie-inspiratiecafé in het hervormd centrum in Dinteloord met o.a. als resultaat de vorming
van een kerngroep energietransitie, waarin de gemeente en haar verschillende partners
vertegenwoordigd zijn

• Gebruik van de slogan ‘Steenbergen, Samen Sterk in Duurzaamheid!’, die door het college is
vastgesteld voor communicatieactiviteiten

• Aandacht voor ‘de ijsvogel’, ambassadeur voor de biodiversiteit in Steenbergen, door middel van
relatiegeschenk (dvd en boek op voorraad)

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren
van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd:
• Duurzaam inkopen in samenwerking met Stichting Inkoopbureau West-Brabant
• Deelname aan het gemeenschappelijke aanbestedingstraject voor verduurzaming van de

ingekochte stroom en gas. Gekozen is voor de volgende opties voor verduurzaming: Stroom
middels Garanties van oorsprong Nieuwe Nederlandse Wind en Gas middels REDD+ certificaten
(compensatie CO2 uitstoot)

• Onderzoek naar duurzame(re) bedrijfsvoertuigen
• Verdere verduurzaming openbare verlichting volgens ‘het Lichtprogramma’/beheerplan openbare

verlichting 2017-2021
• Energiebesparingsmaatregelen zijn opgenomen in onderhoudsplanningen gemeentelijke

gebouwen (terugverdientijd < 7 a 8 jaar)
• Bij zwembad Aquadintel in Dinteloord zijn zestien HR zonnepanelen geïnstalleerd. Deze zorgen

voor verwarming van het zwembadwater
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Duurzaam ontwikkelen en bouwen
Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij
bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van
de openbare ruimte.

Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts een van de vele
spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om met
duurzaamheid aan de slag te gaan.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd:
• Bij ruimtelijke initiatieven wordt de zogenaamde duurzaamheidsladder in het Besluit ruimtelijke

ordening toegepast: bijvoorbeeld meedenken over geschikte locaties in relatie tot zuinig
ruimtegebruik

• Op regionaal niveau (de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht, Steenbergen) zijn
met de woningcorporaties Stadlander, Woonkwartier en woningstichting Woensdrecht en de
in de vier gemeenten actieve huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt. Een van de
actiepunten daarbij is:‘duurzaamheid en woningkwaliteit’

• Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over het thema duurzaamheid heeft
plaatsgevonden (o.a. over duurzame en energiezuinige woningen in wijk Buiten de Veste)

• Ontwikkeling van duurzame wijk de Olmentuin in Steenbergen
• Regionale initiatieven voor energiebesparing in de particuliere woningbouw zijn ondersteund
• Communicatie over duurzaam bouwen o.a. op woonbeurs
• Renovatieplannen voor gemeenschapshuis de Vaert in Welberg worden duurzaam en

energiezuinig ontwikkeld
• Medewerker heeft training GPR-gebouw (instrument voor het meten van duurzaamheidsprestaties

gebouwen) gevolgd
• Deelname aan de evaluatie van het Convenant door de Regio West-Brabant
• Regionale informatiebijeenkomst over Duurzaam Bouwen bezocht
• Informatie over duurzaam bouwen wordt gegeven door middel van een boekje waarin duurzame

maatregelen zijn beschreven en is via de website beschikbaar

Duurzaam beheren
Onder de noemer ‘afval is grondstof’ worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens
toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een
belangrijk streven.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd
• Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 (vastgesteld)
• Opschoonactie zwerfafval
• Verdere verduurzaming van het waterbeleid in nauwe samenwerking met alle waterpartners
• Tweetal pilots voor een andere manier van onkruidbestrijding (niet chemisch onkruidbeheer op

verhardingen)
• Deelname boomfeestdag
• Realisering van 4,2 km. ecologische verbindingszone in het gebied van de Cruijslandse kreken
• Voorbereidingen zijn getroffen voor een volgend traject van ca. 6,5 km. ecologische

verbindingszone in het gebied van de Cruijslandse kreken
• Bij reconstructies e.d. wordt standaard rekening gehouden met de diversiteit in het openbaar

groen ter verbetering van de biodiversiteit;
• Agrarisch particulier landschapsbeheer is gestimuleerd
• Ontwikkeling Natuurbeleidsplan

Duurzaam ondernemen/duurzame mobiliteit
Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht
tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

Sport
Het doel van de GDI is een zo hoog mogelijk percentage van de bevolking ouder dan 19 jaar dat
sport.
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Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd:
• Voorbereiding plan van aanpak bredere inzet sportcoaches
Zie voor een verdere toelichting het Programma Sport en Cultuur.

Veiligheid
Het doel van de GDI is te bereiken dat geen misdrijven worden gepleegd.Het volgende project is
(mede) in 2016 uitgevoerd:
• Uitvoeren integraal Veiligheidsbeleid
Zie voor een verdere toelichting het Programma Bestuur en veiligheid.

Werkloosheid
Het doel van de GDI is om om te bereiken dat geen werkloosheid, uitgedrukt in WW-uitkeringen,
meer bestaat.Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd:
• Continueren van het Werkcentrum

Jeugdwerkloosheid
Het doel van de GDI is om 0% niet-werkende jongeren van 16 t/m 22 jaar te hebben.Het volgende
project is (mede) in 2016 uitgevoerd:
• Continuering activiteiten ‘jongerencoach/klantmanager jongeren’

Werkgelegenheid
Er is geen omschreven GDI-doelstelling voor werkgelegenheid.Het volgende project is (mede) in
2016 uitgevoerd.
• Uitvoeren Economische visie (acties gericht op werkgelegenheid)
Zie voor een verdere toelichting het Programma Recreatie, Economie en Participatie.
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Algemeen

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

Personeel en organisatie

HRM-beleid
De gemeente Steenbergen heeft (nog) geen specifiek HRM-beleid, wel zijn er uiteraard diverse
losse HRM-instrumenten. Te denken valt hierbij aan de jaargesprekcyckus, functiewaardering,
arbobeleid, opleidingsplan, etc. Er mist echter een samenhang en niet alle instrumenten zijn
helemaal toegesneden op de uitdagingen van de komende jaren. Voor ons lokale HRM-beleid
volgen wij veelal de landelijke ontwikkelingen. Door de veranderende rol van de gemeente -van
aanbod gericht naar vraaggericht- ontstaat de vraag om een ander type medewerker. Daarnaast
krijgen gemeentelijke organisaties steeds meer complexere taken, onder meer door de overheveling
van taken van het Rijk en Provincies zoals de decentralisaties in het sociaal domein.
Door de veranderende rol van gemeenten en de grotere complexiteit van werkzaamheden groeit
de behoefte aan hoger opgeleide medewerkers terwijl er door automatisering en efficiënter werken
steeds meer functies op VMBO- en MBO-niveau verdwijnen in de toekomst. Het HRM-beleid dient
in lijn te liggen met de ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen. In 2016 is met de commissie
voor Georganiseerd Overleg afgesproken dat stappen gezet gaan worden om te komen tot modern
werkgeverschap, waarbij bestaande en nieuwe instrumenten (leeftijdsfase bewust personeelsbeleid
en mobiliteitbeleid) met elkaar in samenhang worden gebracht.

Een overzicht van de personele bezetting en de loonkosten per afdeling over 2016 luidt als volgt:

bezetting
rekening 2015

bezetting
rekening 2016

loonkosten
2016

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris/ secretaresses 2,11 2,56 109.199,00

Stafafdeling (excl. secretaresses) 7,11 6,56 454.615,00

Huisvesting (receptie/bodes/gastvrouwen) 7,37 6,78 369.666,00

Afd. Beleid 27,32 27,83 1.686.950,00

Afd. Ondersteuning 25,08 24,58 1.619.597,00

Afd. Publiekszaken (excl.receptie) 12,84 12,20 796.077,00

Afd. Beheer (excl. bodes/gastvrouwen) 49,48 49,47 2.845.578,00

Griffie 2,00 2,00 169.789,00

Totaal 133,31 131,98 8.051.471,00

Regionaal HRM-beleid
Op de schaal van de Regio West-Brabant is er een regionale HRM-visie vastgesteld. Deze visie
steunt op vier pijlers, te weten 1) mobiliteit en flexibiliteit, 2) leren en ontwikkelen, 3) leiderschap
en 4) deregulering. Het motto is daarbij 'wat samen kan, willen we effectiever, transparanter en
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efficiënter vormgeven'. Wij zetten ons lokale HRM-beleid steeds af tegen de vastgestelde regionale
HRM-visie, maar ook tegen de achtergrond van de samenwerking op Brabantse Wal niveau.

Personeelsopbouw naar leeftijd per 31 december 2016:

M V Totaal

aantal % Aantal % Aantal %

< 25 Jaar 1 0,66 - 0,00 1 0,66

25 t/m 34 jaar 12 7,95 8 5,30 20 13,25

35 t/m 44 jaar 18 11,92 14 9,28 32 21,20

45 t/m 54 jaar 23 15,23 21 13,90 44 29,13

55 t/m 59 jaar 25 16,55 15 9,94 40 26,49

> 59 jaar 12 7,95 2 1,32 14 9,27

Totaal 91 60,26 60 39,74 151 100,00

CAO gemeenten
In het eerste kwartaal van 2016 is de CAO Gemeenten 2016 - 1 mei 2017 bekrachtigd. Het betreft
hier een kortdurende CAO met hoofdzakelijk procesafspraken. Behoudens afspraken over het
salaris en over de WW, kent de afgesproken cao geen materiële veranderingen in de rechtspositie.
Hiervoor is gekozen omdat vakbonden en de VNG de komende jaren verdere stappen willen zetten
in de Cao van de Toekomst. Ook leidt deze cao tot een betere spreiding van de uitvoeringslast voor
gemeentelijke werkgevers. In de cao 2013-2015 zijn ingrijpende afspraken gemaakt: een nieuw
beloningshoofdstuk in 2016 en een individueel keuzepakket in 2017. Dit zijn belangrijke stappen
naar de CAO van de Toekomst, maar ze trekken een wissel op de capaciteit van de afdelingen p&o
van gemeenten. De ambitie om de cao verder te moderniseren met nieuwe afspraken over verlof en
beloning blijft, maar kan met deze cao nu beter worden gepland.

Functiewaardering
Sedert 2013 wordt het functiewaarderingssysteem HR21 binnen onze gemeente toegepast. In 2016
heeft er een organisatiebrede actualisatieronde plaatsgevonden. Op basis van een geactualiseerde
taak-/resultaatbeschrijving is voor 14 medewerkers een heroverweging van de indeling in een
normfunctie toegepast. Voor acht medewerkers heeft dat geleid tot een nieuwe functie-indeling. Bij 1
medewerker heeft een heroverweging- en bezwaarprocedure uiteindelijk niet geleid tot een indeling
in een hogere normfunctie.

Preventief medisch onderzoek (PMO)/
Wij willen graag investeren in de gezondheid en inzetbaarheid van onze medewerkers om enerzijds
goed werkgeverschap te tonen en anderzijds de medewerkers te ondersteunen gezond en
vitaal te zijn en te blijven. Om die reden hebben wij in samenwerking met onze arbodienst de
gezondheid van onze medewerkers in kaart gebracht door middels van een Preventief medisch
onderzoek (PMO). Het PMO bestond uit een aantal onderdelen: een vragenlijst gekoppeld aan de
functierisico's en een aanvullend medisch onderzoek (visus-onderzoek). Uit het PMO blijkt dat de
werkdruk op bepaalde afdelingen hoog is evenals de hersteltijd. Deze uitkomsten wijken af van de
uitkomsten van het uitgevoerde medewerkersonderzoek in 2015. Daarin is wel een hoge werkdruk
gerapporteerd, maar geen verhoogde herstelbehoefte. Inmiddels zijn stappen gezet om de werkdruk
aan te pakken.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2016 bedroeg 5,82% (in 2015 was dat nog 6,4%). Landelijk
(alle gemeenten) bedroeg het percentage 5,3%. Wat opvalt is dat het 'lang verzuim' (43 dagen of
meer) voor onze gemeente aanzienlijk hoger ligt (4,02%) dan het landelijke percentage voor 'lang
verzuim' (3,3%). Helaas hebben we in 2016 van 3 medewerkers afscheid moeten nemen om reden
van volledige, duurzame arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.
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Medezeggenschap
Onze gemeente kent twee medezeggenschapsorganen, te weten de Ondernemingsraad
en de commissie voor Georganiseerd Overleg. Nagenoeg maandelijks heeft de OR overleg
met de WOR-bestuurder (i.c. de gemeentesecretaris/algemeen directeur). In 2016 heeft o.a.
overleg plaatsgevonden over de Samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal-gemeenten,
het Sociaal domein en de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB). In de commissie
voor Georganiseerd Overleg, waarin adviseurs van FNV en CNV zitting hebben, heeft overleg
plaatsgevonden over de invoering van een Generatiepact, de aanpassing van de conversietabel in
het kader van functiewaardering en eveneens over de invoering van het IKB.

Inhuur
Een overzicht van de inhuur over 2016 is opgenomen aan het einde van deze paragraaf.

Informatievoorziening en automatisering

Informatieplan
Het streven om het informatieplan in 2016 af te ronden is niet gerealiseerd. Eén van de aspecten
die hieraan ten grondslag liggen is de tijdsinvestering die in de eerste helft van 2016 is gepleegd
in de beoogde samenwerking Bedrijfsvoering West Brabant. Nadat duidelijk werd dat dit niet de
beoogde opzet door zou gaan, is wel gewerkt aan het beleidsplan maar hebben zich ook andere
vraagstukken aangediend waardoor afronding niet mogelijk was. Er zijn afspraken gemaakt om in
mei 2017 het nieuwe strategisch infornatiebeleid afgerond te hebben.

Beheerorganisatie
De bestaande beheerorganisatie van I&A is onder te verdelen in een aantal functies.

Voor het technisch beheer zijn 2 systeem- , netwerk-, werkplekbeheerders aanwezig (2
FTE). Doordat er in toenemende mate een beroep op inzet voor technische ondersteuning
gedaan wordt (naast dagelijks beheer ook voor steeds meer projecten maar ook steeds meer
beveiligingsvraagstukken), is de huidige bezetting niet toereikend. Om de (nu nog beperkte)
achterstanden niet verder op te laten lopen, heeft er daarom sedert 1 oktober 2016 uitbreiding
plaats gevonden in de vorm van een servicedeskmedewerker die voor de eerste opvang van
gebruikersvragen en problemen dient zorg te dragen.

Op het gebied van applicatiebeheer zijn 2 applicatiebeheerders op centraal niveau actief (2 FTE).
Één van de applicatiebeheerders beheert de administratieve applicaties (Financiele applicaties.
documentcreatie , MS-Office en het meldingensysteem voor I&A). De andere applicatiebeheerder
beheert het datadistributiesysteem, gegevensmagazijn en de geo-gerelateerde applicaties.

Daarnaast kent het team een Geo-coördinator die zich met inhoudelijke werkzaamheden
en beleidsmatige aspecten rondom de geografisch gegevens en applicaties bezig houdt en
met de coördinatie over de basisregistraties. Het grootste deel van de basisregistraties kent
een geografische component (BAG, BGT, BRO, WOZ, WKPB), enkel de BRP bevat enkel
administratieve gegevens.

Het team wordt aangestuurd door de teamcoach I&A die zich daarnaast bezig houdt met beleid,
informatiebeveiliging, samenwerking en leveranciersmanagement.

Naast de centrale applicatiebeheerders zijn er ook nog een aantal collega's op de vakafdelingen
actief die naast inhoudelijk werk ook één of meerdere taakspecifieke applicaties beheren. Dit zijn de
applicaties die vaak op slechts één afdeling worden gebruikt. Deze applicatiebeheerders zitten op
de volgende vakgebieden: Burgerzaken, Dienstverlening, Website, WMO, Jeugdzorg,
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Documentaire informatie voorziening (DIV)
De raakvlakken tussen DIV(Documentaire Informatie Voorziening) en I&A (Informatievoorziening
& Automatisering) worden steeds nauwer omdat de traditionele papieren informatiestromen
gedigitaliseerd zijn.

Er vindt dan ook op zeer frequente basis overleg plaats tussen de teamcoaches en beheerders van
beide disciplines om samen sterk op te trekken op het gebied van digitalisering en alles wat er bij
komt kijken.

In het kader van de ontwikkelingen aan de zijde van de leverancier van de DMS-applicatie (waarin
alle poststukken, beleidstukken en alle documenten in relatie tot bestuurs- en raadsprocessen
worden vastgelegd) wordt in goed overleg gezocht naar een werkwijze om het hoofd te bieden aan
de te maken stappen.

Automatisering
Op het gebied van automatisering zijn in 2016 een aantal servers vervangen waardoor het gehele
serverpark weer is geactualiseerd. Wel is er een onverwacht project opgevoerd op basis van
nieuwe mogelijkheden in het licentiemodel van de databaseleverancier. Deze investering verdient
zichzelf door de heel veel lagere structurele kosten binnen één jaar terug, terwijl er niet ingeleverd
wordt op (beheer)functionaliteit.

Eind 2016 is na een lange voorbereiding de telefooncentrale van de gemeente (9 jaar oud)
vervangen door een gehoste oplossing. Deze oplossing biedt het voordeel dat de gemeente
geen onderhoud meer hoeft te plegen, altijd actueel is en dat deze redundant is uitgevoerd zodat
bij uitval van de primaire centrale en secundaire centrale vanaf een andere locatie de functie
overneemt en de gemeente bereikbaar blijft.

ICT-situatie
In de huidige opbouw is er sprake van 10 fysieke servers. 3 servers draaien t.b.v. een specifieke
oplossing terwijl een cluster van 7 fysieke servers de bronnen leveren voor 65 virtuele servers.

Ten aanzien van de werkplekken geldt dat het aantal pc's (83) gestaag afneemt en het aantal thin
clients (165) toeneemt. Daarnaast zijn er 13 laptops in gebruik. In het kader van mobiel werken zijn
er 111 tablets en 112 smartphones in gebruik.

De kostenplaats I&A is uit een drietal onderdelen opgebouwd:

lasten

2015 2016

Automatisering 420.006 521.755

Informatievoorziening 313.031 303.132

Geo 372.606 365.020

Informatiebeveiliging - 64.557

totaal 1.105.643 1.254.464

Planning en control

Programmabegroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag
In 2016 zijn de gebruikelijke planning & controldocumenten aangeboden: de perspectiefnota, de
programmabegroting, de najaarsnota en het jaarverslag.
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Beleidsagenda
Het collegeprogramma 2014-2018 is vertaald in de beleidsagenda. Maandelijks is de beleidsagenda
in het college aan de orde geweest en is de gemeenteraad gëïnformeerd over de voortgang.

Rechtmatigheid en audits
De interne controlewerkzaamheden zijn zoveel mogelijk geïntegreerd met de werkzaamheden voor
de toetsing van de rechtmatigheid. Daarnaast zijn deze werkzaamheden vooraf afgestemd met de
accountant.

Voor de basisregistratie personen (BRP) is de verplichte zelfevaluatie uitgevoerd. Het resultaat
van de evaluatie is dat aan de gestelde normen voldaan wordt. Dit geldt ook ten aanzien
van de zelfevaluatie reisdocumenten. Een externe partij heeft de verplichte jaarlijkse ICT
beveiligingsassessment DigiD uitgevoerd voor twee operationale aansluitingen. Ook aan deze
normen wordt volledig voldaan.

Voorwaardencriterium

Bij de toetsing van de rechtmatigheid is geconstateerd dat in de processen inkoop en aanbesteding
en jeugd sprake is van niet rechtmatige handelingen (fouten).

Volgens het Controleprotocol 2016 is maximaal toegestaan: voor niet rechtmatige handelingen
€ 659.800,- (1% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves) en voor
onzekerheden € 1.979.400,- (3% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves).

Fouten

In het proces inkoop en aanbesteding is geconstateerd dat een opdracht voor diensten die in 2015
is gestart en die in 2016 doorliep boven de Europese drempelwaarde van € 209.000,- uitkomt. De
opdracht is in 2016 beëindigd. Het in 2016 uitgegeven bedrag is groot € 104.447,-. Dit bedrag moet
als niet rechtmatig worden gekwalificeerd.

Bij de controle van het proces jeugd bleek bij één waarneming geen documentatie aanwezig te
zijn. Het recht, de hoogte en de duur van de verstrekking is daardoor onduidelijk. Voor de hiermee
gemoeide betaling van € 900,- is geen formele onderbouwiing. Uit nader onderzoek blijkt dat het om
een uitzonderlijke situatie gaat.

Het totaal aan fouten bedraagt € 105.347,-.

Onzekerheden

Er zijn geen onzekerheden geconstateerd.

Begrotingscriterium

In het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 zijn met betrekking tot
de omvang van kosten- c.q. begrotingsoverschrijdingen de volgende kaders vastgesteld:
• Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met een bedrag

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

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

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

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

Lasten per programma

Begroting 2016
na wijziging Rekening 2016 Overschrijding

Programma's Lasten Lasten Bedrag Relatief

Bestuur en veiligheid 5.356.816 5.714.372 357.556 6,67 %

Dienstverlening 2.239.323 2.209.279 -30.044 0,00 %

Sport en cultuur 3.381.970 3.309.286 -72.684 0,00 %

WMO en jeugd 14.343.718 14.253.406 -90.312 0,00 %

Economie, recreatie en participatie 12.538.789 11.987.214 -551.575 0,00 %

Milieu en ruimtelijke ordening 7.419.952 6.856.088 -563.864 0,00 %

Beheer openbare ruimte 13.767.967 13.197.092 -570.875 0,00 %

Financiering 971.536 729.436 -242.100 0,00 %

Bij de afzonderlijke programma's is er één overschrijding te constateren die de 5% te boven gaan.
Hierop wordt hieronder nog een nadere toelichting gegeven. Bij de afzonderlijke programma's
worden de opvallendste verschillen nader toegelicht.

Bestuur en veiligheid
De overschrijding is voornamelijk het gevolg van een tweetal niet geraamde posten. Enerzijds voor
de persioenen van (oud)-wethouders waar voor de toekomstige verplichtingen een voorziening
is gevormd. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd, zodat bij datum van
pensioenering van de betreffende (oud)-wethouder de voorziening op het vereiste niveau is
gebracht. De berekening van deze voorziening is dermate specialistisch dat dit wordt uitbesteed
bij een extern deskundige. Op basis van deze berekeningen, die gelden per een bepaald tijdstip,
wordt een indicatie gemaakt voor de opbouw van de voorziening in de meerjarenbegroting. Door
factoren die niet te voorzien zijn kan de geraamde toevoeging, afwijken van de werkelijk benodigde
toevoeging. Over 2016 is de toevoeging aan de voorziening € 216.000,- hoger geweest dan was
geraamd. Anderszijds betreft het de vorming van een voorziening van de voormalig algemeen
directeur. Door het aanvaarden van een dienstverband per 1 april 2017 en door gemaakte
afspraken ontstaat een concrete verplichting. Hiervoor dient volgens de bestaande regelgeving een
voorziening te worden gevormd. Deze verplichting is berekend op ruim € 156.000,-.
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Inkoop en aanbesteding

Inkoop
Sinds juli 2013 is de gemeente Steenbergen aangesloten bij het Inkoopbureau West-Brabant. In
2016 zijn door het inkoopbureau 8 individuele trajecten begeleid en afgerond. Daarnaast zijn er nog
6 trajecten opgestart, maar nog niet afgerond. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Afgeronde trajecten
• Inrichting Blauwe Sluis
• Aanschaf vrachtwagen/tractoren
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Leerlingenvervoer
• Meubilair Vraagwijzer
Lopende trajecten
• Aanschaf ondergrondse containers, minicontainers en registratiesysteem
• Asfaltonderhoud 2017/2018
• Ontwikkeling thematische route West-Brabantse Waterlinie
Regionaal zijn 6 trajecten afgerond en lopen nog 2 trajecten. Dit zijn veelal trajecten met Bergen op
Zoom en Woensdrecht of de Waterkring West. Voorbeelden hiervan zijn:
Afgeronde trajecten
• Accountantscontrole Brabantse Wal
• Maaien bermen en watergangen
• WMO cliëntondersteuning
• WMO Maatwerkvoorziening begeleiding Brabantse Wal
Lopende trajecten
• Flexwerk West-Brabant
• Veegmachines
Het inkoopbureau organiseert ook inkooptrajecten die open staan voor al haar deelnemers en waar
zonder extra kosten aan deelgenomen kan worden. Steenbergen heeft aan 8 gezamenlijke trajecten
deelgenomen, waarvan er 4 zijn afgerond. Voorbeelden hiervan zijn Kantoorartikelen en Verkeers-
en Straatnaamborden.

Huisvesting

De komende jaren zal ingespeeld worden op veranderingen die op de gemeentelijke organisatie af
komen. Hierbij zal worden getracht de prestaties, die het gebouw moet leveren, zoveel mogelijk aan
te passen aan interne en/of externe veranderingen. De gerichtheid op de interne en externe klant
en de rol van de huisvesting hierin leidt er toe, dat steeds meer maatwerk moet worden geleverd.
Voor de huisvesting betekent dit dat er steeds gekeken zal worden op welke wijze de primaire
processen het beste ondersteund kunnen worden.
In 2016 bedroegen de huisvestingskosten:

lasten

2015 2016

Gemeentehuis 1.240.842 1.205.750

Werkplaats 207.693 207.085

totaal 1.448.535 1.412.835
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Overzicht inhuur

Inhuur 2016
Begroting 2016

Begr.na
wijz.2016

Rekening 2016

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten

Programma Bestuur en veiligheid

Handhavingstraject Sunclass/BOA's 12.000 37.000 56.894

Programma Dienstverlening

Aanvragen bouwvergunningen tbv.bouwactiviteiten AFC 94.136 - -

Programma WMO en jeugd

Administratieve ondersteuning extra WMO taken 43.225 61.225 56.880

Programma Economie, recreatie en participatie

Inhuur uitvoering diverse projecten recreatie 35.000 35.000 -

inhuur R&B ivm onderhoud ommetjes/subsidie-adviseur 10.000 - -

Kostenplaats Beleid

Inhuur ivm. decentralisaties 43.225 43.225 43.225

Inhuur diversen - 61.500 104.338

Kostenplaats Publiekszaken

Inhuur communicatiemedewerker 35.000 234.873 268.926

Kostenplaats Beheer

Inhuur beheer openbare ruimte 20.000 50.000 84.559

Kostenplaats ondersteuning

Inhuur diversen - 37.843 35.442

Kostenplaats Concerncontrol

Inhuur interne controle - - 10.563

Kostenplaats Staf

Inhuur juridisch medewerker 35.000 35.000 51.252

Totaal 327.586 595.666 712.079

Inhuur vanwege vervanging van personeel

Programma Sport en cultuur

Seizoenskrachten voor het zwembad De Meermin

en Aquadintel 109.049 109.049 126.523

Programma Financiering

Inhuur vervanging WOZ 15.313 15.313 -

Extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren 9.000 9.000 -

Kostenplaats P&O

Algemeen budget inhuur uitzendkrachten bij ziekte ed 88.000 161.000 205.212

Kostenplaats Beleid

Inhuur leerplichtambtenaar 16.300 16.300 16.300
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Inhuur 2016
Begroting 2016

Begr.na
wijz.2016

Rekening 2016

Kostenplaats Beleid/Publiekszaken

inhuur preventiemedewerker 73.300 73.300 73.300

Totaal 310.962 383.962 421.335

Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting

Programma Sport en cultuur

Inhuur WVS personeel Sporthal de Buitelstee -

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken 17.372 10.372 10.556

Programma Beheer openbare ruimte

Inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen 192.000 302.000 332.624

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen 21.899 27.106 32.932

Kostenplaats ondersteuning

Inhuur WVS personeel afdeling ondersteuning 26.000 26.000 30.292

Kostenplaats Realisatie en beheer, operationeel beheer

Inhuur beheer openbare ruimte 20.000 - -

Inhuur GOA-medewerker 25.000 25.000 10.820

Totaal 302.271 390.478 417.224

GENERAAL - TOTAAL 940.819 1.370.106 1.550.638
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Paragraaf
Grondbeleid
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Algemeen

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

Nota grondbeleid

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

Grondexploitatiecomplexen

De grondexploitatiecomplexen kunnen worden onderscheiden in complexen waarbij de gemeente
een actieve grondpolitiek voert en complexen waarbij met een projectontwikkelaar een (anterieure)
overeenkomst wordt gesloten om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Bij een project
waarbij een overeenkomst wordt gesloten worden alle door de gemeente te maken kosten (in-
en extern) betaald door de projectontwikkelaar zodat de gemeente bij deze projecten geen of
nauwelijks risico loopt.
Indien bij actieve grondpolitiek projecten met een overschot werden afgesloten werd dit overschot
gebruikt om investeringen te dekken of werd dit opgenomen in de algemene reserve. Ook zijn
daarvoor in het verleden regelmatig bedragen uit nog lopende exploitaties onttrokken wanneer
de zekerheid bestond dat er een overschot zou zijn bij het sluiten van de exploitatie (tussentijdse
winstneming). Door de (achter ons liggende) economische recessie (kredietcrisis, eurocrisis) is de
marktwaarde van bouwrijpe grond gedaald en stagneerde de afname zodat het risico groter werd
dat een plan met verlies werd afgesloten. Tot het begin van de kredietcrisis bedroeg de prijs voor
alle bouwrijpe grond nog circa € 285,- exclusief BTW per m² terwijl die nu, op basis van taxatie, per
locatie en type woningbouw verschilt. Om het risico te beperken is het zaak dat alleen investeringen
worden gedaan indien er zekerheid is dat bouwrijp gemaakte gronden ook worden verkocht op
basis van de definitieve planvorming. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is
rekening gehouden met tegenvallers zoals een daling van de marktprijs, vertraging in de uitvoering
of wijzigingen in de planvorming.
Zoals reeds bij de begroting 2016 is aangegeven mag de gemeente Steenbergen geen rente
meer toerekenen ten gunste van de gemeentebegroting. Overeenkomstig de richtlijnen van de
commissie BBV mogen ten laste van exploitaties direct ook geen bedragen meer in de reserve
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ruimtelijke ontwikkeling worden gestort. Deze beleidswijzigingen leveren een voordeel op voor de
exploitaties van de diverse plannen. Daar staat tegenover dat vanaf 1 januari 2016 ook gemeenten
bij een winstgevend plan eventueel belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting hetgeen
eveneens bij de begroting 2016 is aangegeven. Op basis van een recente QuickScan berekening
behoeft op basis van de nu herziene exploitatieramingen hier nog geen rekening mee te worden
gehouden. De berekening hiervoor is nog onzeker en is sterk afhankelijk van de nog vast te stellen
openingsbalans in 2016. In de geactualiseerde exploitatieramingen is met al deze beleidswijzigingen
rekening gehouden. 

Een overzicht van complexen en hun verwachte resultaat waarbij de gemeente een actieve
grondpolitiek voert luidt als volgt:

Complexen in
exploitatie

Totaal
geïnves-
teerd

Totaal
verkocht

(Tussen-
tijdse)
verlies/
winstneming

Boek-
waarde
1-1-2017

Nog te
investeren

% van
tot.geïn-
vesteerd

Nog te
verkopen

% van
totaal
te ver-
kopen

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

Buiten de Veste 4.860.100 4.868.500 -8.400 14.886.700 75% 16.440.000 77% -1.561.700

De Pinas
(voorheen
Oostgroeneweg) 5.085.500 1.289.100 -1.103.000 2.693.400 1.613.000 24% 4.307.000 77% -600

Reinierpolder I
(uitbreiding) 2.669.600 150.700 - 2.518.900 4.729.000 64% 7.648.000 98% -400.100

Ram van
Hagedoornstraat
(Yacintha) 169.700 414.000 130.000 -114.300 114.100 40% - 0% -200

Totaal 12.784.900 6.722.300 -973.000 5.089.600 21.342.800 28.395.000 -1.962.600

De belangrijkste complexen in 2016 zijn:

BP Buiten De Veste
In de eerste fase van het bestemmingsplan zijn aan de oostzijde van Bastion door CRA Vastgoed
8 starterswoningen gerealiseerd welke in 2015 zijn opgeleverd. Vervolgens is de resterende grond
aan de oostzijde van Bastion verkocht aan Aan de Stegge Projectontwikkeling voor eveneens 8
starterswoningen welke in 2016 zijn opgeleverd. Maas Jacobs Projectontwikkeling is voornemens
medio 2017 te starten met de bouw van 10 twee onder 1 kap woningen langs de westzijde van
Bastion.
Het bestemmingsplan voor geheel Buiten de Veste is in 2010 goedgekeurd. In de tweede fase is
sinds 2014 de Brede School in gebruik. De noordoostelijke ontsluiting voor een goede verbinding
tussen Buiten de Veste en Noord-Oost is begin 2014 in gebruik genomen.
Momenteel zijn er plannen om voor een gedeelte van het plangebied de verkaveling aan te passen
naar woningbouwtypen waar meer vraag naar is. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden
gewijzigd. Voor de (dijk-)woningen langs de Oosthavendijk wordt ook naar alternatieven gekeken
aangezien deze, mede vanwege de ligging binnen de aanwezige waterkering, moeilijker zijn te
verkopen. In deze exploitatieherziening is met deze aanpassingen rekening gehouden, inclusief
minder te verkopen grond in verband met de waterkering Oosthavendijk.
De gronden binnen het plangebied zijn reeds in eigendom van de gemeente zodat er geen risico
is voor aankoop van niet bouwrijpe grond om de woningbouw overeenkomstig het definitieve
bestemmingsplan te realiseren. In tegenstelling tot het project Oostgroeneweg te Dinteloord loopt
de gemeente bij dit plan vrijwel geen risico omdat geen grote voorinvesteringen met de daaraan
gekoppelde hoge rentelasten zijn gedaan.
Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten, inclusief de richtlijnen van de commissie
BBV, komt de gemiddelde recent getaxeerde waarde voor bouwrijpe grond uit op € 251,-/m2. De
exploitatie sluit dan in 2025 met een geraamd positief saldo van € 1.561.000,-.
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Project sportpark Oostgroeneweg
In 2009 is het nieuwe sportpark aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg in gebruik genomen door
V.V. DIVO en V.V. Dinteloord, thans de uit deze twee gefuseerde V.V. Prinsenland. De slechte
economische toestand trof met name het bestemmingsplan Oostgroeneweg te Dinteloord omdat de
kosten voor alle aangelegde nieuwe sportvelden aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg, inclusief
grondverwerving, zijn opgenomen in deze exploitatie. Bovendien is daarin ook nog opgenomen
het restant van de boekwaarde, ad. € 159.000,- voor aankoop van een derde veld in het verleden.
Deze negatieve factoren hebben ertoe geleid dat er in het verleden, met name ten gevolge van
doorberekende rente over de boekwaarden, reeds € 680.000,- op dit plan moest worden afgeboekt.
De laatste in 2015 toegerekende rente over de boekwaarde op 31 december 2014 bedroeg ruim
€ 138.000,-.
In 2011 is het bestemmingsplan voor de eerste fase goedgekeurd. De geplande bouw voor 22
sociale woningen welke zouden worden afgenomen door Woningstichting Dinteloord (WSD) is
komen te vervallen. Hiervoor in de plaats had Elmar Vastgoed zich gemeld voor projectmatige
woningbouw in de commerciële sfeer. Ook deze heeft zich terug getrokken. In 2016 is Zwaluwe
Projectontwikkeling gestart met de bouw van 28 starterswoningen welke in 2017 worden
opgeleverd. Aannemersbedrijf Huysmans is in 2016 gestart met de bouw van vier twee onder 1 kap
woningen welke eveneens in 2017 worden opgeleverd.
Gezien de stagnerende vraag naar vrije kavelbouw, waar dit bestemmingsplan grotendeels
op is gebaseerd, loopt er momenteel een planprocedure om het bestaande bestemmingsplan
Oostgroeneweg te herzien. De naam wordt gewijzigd in bestemmingsplan De Pinas. De verkaveling
wordt nu met name afgestemd op gevraagde types woningbouw welke flexibel zijn in te passen.
Er kunnen nu meer rijwoningen met een kleinere kavel worden gebouwd. Door een paar
partijen is reeds interesse getoond voor aankoop van bouwrijpe grond in dit in procedure zijnde
bestemmingsplan.
Vanwege de aanwezigheid van aan de oostzijde gelegen bedrijven mag een strook van 30 m niet
worden bebouwd. Bij de start van het bestaande bestemmingsplan Oostgroenweg is in overleg met
en op verzoek van deze bedrijven een verkavelingsplan gemaakt waarbij ervan vanuit werd gegaan
dat deze bedrijven zouden saneren en woningbouw op deze locatie zou worden gerealiseerd. In
de exploitatieramingen is er altijd vanuit gegaan dat gronden binnen deze strook konden worden
verkocht als bouwrijpe grond voor woningbouw. De eigenaren van de bedrijven hebben om hun
moverende redenen afgezien van het saneren van hun bedrijvenbestemming naar woningbouw.
Aangezien de in deze strook uit te geven kavels vanwege de aanliggende bedrijven niet op
korte termijn kunnen worden uitgegeven mogen deze niet (meer) worden meegenomen in deze
exploitatieherziening. Uitgifte van deze gronden kan pas na een sanering van de bedrijven en na
een bestemmingsplanwijziging. Deze exploitatieherziening is gebaseerd op het in procedure zijnde
bestemmingsplan De Pinas waarin de niet te bebouwen strook van 30 m als bestemming groen is
opgenomen. 
De boekwaarde voor dit plan bedroeg op 31 december 2016 € 3.117.000,-. Op basis van
alle hiervoor genoemde uitgangspunten komt de gemiddelde recent getaxeerde waarde voor
bouwrijpe grond uit op € 225,-/m2. Om deze exploitatie in 2025 op nul te laten sluiten is vanuit
de risicoreserve een bedrag van € 423.000,- ten gunste van dit plan gebracht, waarmee de
boekwaarde per 31 december 2016 uitkomt op € 2.693.400,-.
Op grond van eerder vastgestelde uitgangspunten is in de exploitatie voor de grondopbrengst van
ca. 29.082 m² niet bouwrijpe grond aan de Noordlangeweg € 20,-/m² aangehouden. Deze grond kan
in de toekomst wellicht worden gebruikt voor nieuwe (kleinschalige) ontwikkelingen zoals de reeds
gerealiseerde ambulancepost.

BP Reinierpolder 1 (uitbreiding)
Gezien de behoefte aan industriegrond is voor de uitbreiding Reinierpolder I reeds ca. 9,5 ha
grond aangekocht. Dit betreft de grond ten noorden en westen van het bestaande bedrijventerrein
Reinierpolder I tot de Zeelandweg Oost en de A4.
Op 25 juni 2015 is het (totale) bestemmingsplan Reinierpolder door de raad vastgesteld. Op
30 september 2015 was het plan onherroepelijk. Naast een actualisatie voor de bestaande
bedrijventerreinen Reinierpolder I en II is hierin ook opgenomen de 1e fase voor de toekomstige
uitbreiding van Reinierpolder I. In totaal kan er ca. 7,5 ha bouwrijpe grond worden uitgegeven
waarvan ca. 4,7 ha in fase 1. Fase 1 heeft betrekking op de gronden ten noorden van het
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bestaande bedrijventerrein. Voor de exploitatie is ervan uitgegaan dat na realisatie van fase 1
aansluitend het gehele gebied kan worden ontwikkeld.
Afgestemd op grondverkoop is in 2016 gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase. Eind
2016 en begin 2017 zijn 3 kavels bouwrijpe grond verkocht. Voor diverse kavels is interesse
getoond.
Op basis van de genoemde uitgangspunten komt de gemiddelde recent getaxeerde waarde voor
bouwrijpe grond uit op € 106,-/m2. De exploitatie sluit dan in 2024 met een geraamd positief saldo
van ruim € 400.000,-.
Gezien de gunstig gelegen grond nabij de A4, alsmede op grond van het Stec onderzoek, is ervan
uitgegaan dat de grond in de eerste fase in 2020 zal zijn verkocht.

BP Ram van Hagendoornstraat, voormalige Yacintaschool
In 2013 is de bestemmingsplanprocedure gestart voor realisatie van 17 sociale woningen op de
voormalige locatie van de Yacintaschool aan de Ram van Hagendoornstraat. In 2015 is dit plan
goedgekeurd. Begin 2016 is de grond, na een archeologisch onderzoek in 2015, door Stadlander
gekocht welke in 2016 is gestart met de bouw van de woningen welke medio 2017 worden
opgeleverd. Bij een boekwaarde van - € 244.200,- op 31-12-2016 sluit deze exploitatie in 2018
met een geraamd overschot van € 130.000,-. Gezien de reeds verkochte grond, de eindfase
waarin deze exploitatie zich bevindt en de ruime zekerheid van deze winst, dient overeenkomstig
de richtlijnen van de commissie BBV, een tussentijdse winstneming te worden genomen. In de
jaarrekening 2016 is dan ook een voordelig exploitatiesaldo afgeboekt van € 130.000,- dat ten
gunste komt van de algemene middelen. Hiermee sluit deze exploitatie in 2018 vrijwel op nul.

Projecten op basis van een (anterieure/ABA) overeenkomst: 

Couveringepark 
Het bestemmingsplan Couveringepark bestaat uit de bouw van 83 woningen en een
gezondheidscentrum aan de Molenweg op het terrein van de voormalige accordus-fabriek en de
bouw van een woonzorgcomplex met ca. 60 wooneenheden op de voormalige locatie van het
Princetuincollege aan de Ravelijnstraat. Tot op heden zijn er 32 woningen opgeleverd en bewoond.
Dit project wordt uitgevoerd door de Ontwikkelcombinatie Couveringe Park, welke bestaat
uit Aan de Stegge en Woningstichting Geertruidenberg. In verband met financiële problemen
bij de Woningstichting Geertruidenberg is de grond aan de Ravelijnstraat nog niet aan
deze ontwikkelcombinatie verkocht zodat naast de woningbouw ook de plannen voor het
woonzorgcomplex stil liggen. Ook de bouw van een gezondheidscentrum is daardoor onzeker
geworden. Door deze financiële problemen en vanwege de (achter ons liggende) economische
recessie is stagnatie ontstaan in de verdere ontwikkeling van het plan. Na vele overleggen met
diverse partijen pakt de ontwikkelcombinatie de herontwikkeling weer op. Sinds november 2016 is
de inschrijving voor de koop van 7 woningen aan de Molenweg weer open gesteld.

Herengoed
Het bestemmingsplan Herengoed te Kruisland bestaat uit de bouw van 17 starterswoningen en
8 vrije sectorwoningen. In het plan is de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf opgenomen
waarvoor in de plaats 6 vrije sectorwoningen kunnen worden gebouwd. De opstallen van dit bedrijf
zijn gesloopt.
In 2010 zijn de starterswoningen opgeleverd. Het woonrijp maken ten behoeve van de
starterswoningen is in 2012 afgerond. In 2012 is gestart met de bouw van de tweede vrije
sectorwoning welke in 2014 is opgeleverd. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de
economische recessie. De zes nog resterende te bouwen vrije sectorwoningen komen op de locatie
van het gesaneerde bedrijf.

Plan De Landerije Welberg
Dit plan voor 35 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige
autoschadeherstelbedrijf aan de Hoogstraat te Welberg. Door de economische recessie is dit plan
in fases uitgevoerd. In 2015 zijn 7 woningen opgeleverd waarmee het totaal uitkomt op 29. Met
de bouw van de laatste woningen zal in 2017 worden aangevangen waarna deze in 2018 worden
opgeleverd.
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Beltmolen Nieuw Vossemeer
Dit plan voor 54 woningen wordt gerealiseerd door woningcorporatie Thuisvester op de voormalige
agrarische gronden tussen de Hogendijk, Beltmolen en Dr. Vermetstraat te Nieuw Vossemeer. Eind
2011 zijn 12 starterswoningen opgeleverd. In verband met de economische recessie is ook hier
stagnatie ontstaan voor verdere woningbouw.
Ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe woonzorgcomplex De Vossemeren hebben Tante
Louise en Thuisvester overeenstemming bereikt voor tijdelijke huisvesting van de bewoners van
de Vossemeren binnen dit plan gedurende de bouw van het nieuwe complex. In april 2015 zijn
de bewoners verhuisd naar het nieuwe wooncomplex. Ten behoeve van de nieuwbouw van De
Lindenburgh te Steenbergen worden de daar aanwezige bewoners eveneens tijdelijk gehuisvest
in plan Beltmolen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2017 zal worden gestart met de
herbouw van De Lindenburgh en dat deze begin 2019 zal worden opgeleverd. Hierna kunnen de
bewoners terug verhuizen naar De Lindenburgh te Steenbergen.
Thuisvester, de Dorpsraad en de gemeente zijn in overleg om te trachten verdere ontwikkeling van
woningbouw in Beltmolen te realiseren.

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

Verplaatsing tankstation Nieuw-Vossemeer
In relatie tot de sanering van een tankstation in de kern Nieuw-Vossemeer wenste de eigenaar
een alternatieve locatie. Daaraan heeft de gemeente meegewerkt via een afwijkingsprocedure en
kostenverhaal via een anterieure overeenkomst voor een plan aan de Bijlandseweg te Steenbergen.
Inmiddels is de overeenkomst afgesloten, de omgevingsvergunning afgegeven en loopt inmiddels
een beroepprocedure bij de Raad van State.

Herontwikkeling Villa Moors
Om middelen te genereren voor het behoud en de uitgevoerde restauratie van de monumentale
Villa Moors wenst de initiatiefnemer een herontwikkeling op het terrein te realiseren voor de bouw
van commerciële ruimten op de begane grond en 18 appartementen. Hieraan werkt de gemeente
mee in de vorm van een bestemmingsplan en een anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal.
In 2015 is de overeenkomst gesloten en het bestemmingsplan vastgesteld. Eind 2016 is gestart met
de bouw welke naar verwachting nog in 2017 zal worden opgeleverd.

Wethhouder Swagemakersstraat Kruisland
Dit plan is gelegen op een voormalige kwekerij tussen de woonpercelen aan de Wethouder
Swagemakersstraat, Langeweg, Eerste Boutweg en Graaf Engelbrechtstraat en bestaat uit
de bouw van 9 levensloopbestendige woningen. De ontsluiting vindt plaats via de Wethouder
Swagemakerstraat. Op 22 september 2016 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad
vastgesteld. Vanwege een beroep hiertegen loopt er momenteel een beroepsprocedure bij de Raad
van State.

Afgesloten projecten 
Maria Reginaschool, Reginahof
Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan het Oranjebolwerk in
Steenbergen en bestaat uit de verbouw van het voormalige schoolgebouw tot 24 appartementen
en 6 woningen voor ouderen met en zonder zorgindicatie. De initiatiefnemer heeft tevens het
voornemen om 3 extra woningen te realiseren. Om na oplevering van het project aanpassingen en
herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur te kunnen uitvoeren is € 10.000,- in de voorziening
wegen gestort.
De boekwaarde ad € 27.300,- is ten gunste van de exploitatie 2016 gebracht.

Zuidwal, Parkrakkers
Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige kinderdagopvanglocatie aan de Zuidwal in
Steenbergen en bestaat uit de bouw van 18 appartementen en 2 groepswoningen ten behoeve van
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een zorgorganisatie ter ondersteuning en begeleiding van de cliënten. Na oplevering in 2017 zullen
er nog aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur worden verricht waarvoor ook
hier € 10.000,- in de voorziening wegen is gestort.
Het resterende saldo van de opbrengst ad € 170.900,- is in de algemene reserve gestort.

Overige afgesloten projecten
Naast de hiervoor genoemde projecten zijn de projecten Oranjewijk, Wouwsestraat, De Vossemeren
en Doktersdreefje 2 in 2016 afgerond.
De boekwaarde van deze plannen totaal ad € 127.400,- is ten gunste van de exploitatie 2016
gebracht.
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Paragraaf
Verbonden partijen
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Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band
heeft. Van een bestuurlijke band is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de
besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente
financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer
de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij.
Vormen van verbonden partijen zijn:
Verbonden partijen met een privaatrechtelijk karakter
Bij deze verbonden partijen is er sprake van financiële en/of bestuurlijke belangen (zeggenschap)
van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (Naamloze Vennootschap (NV),
Besloten Vennootschap (BV)), stichtingen en verenigingen.
Gemeenten kunnen ook participeren in instellingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Deze
instellingen vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de instelling waar zij deel van uitmaken.
Verbonden partijen met een publiekrechtelijk karakter
Bij deze verbonden partijen gaat het om deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke
regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr is in essentie het
wettelijk kader voor de -vrijwillige- samenwerking tussen gemeenten en/of provincies voor uitvoering
van lokale taken.
Er zijn verschillende varianten voor een Wgr. De zwaarste vorm is een gemeenschappelijke regeling
met een openbaar lichaam en heeft de status van een rechtspersoon. De lichtere vormen zijnde
een gemeenschappelijk orgaan, de centrumgemeente-variant en de samenwerkingsovereenkomst
zijn gemeenschappelijke regelingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid en derhalve in formele gezin
geen verbonden partij.
Artikel 15 van het bbv schrijft over de paragraaf verbonden partijen het volgende voor:
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
• de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen

in de begroting
• de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
• de lijst van verbonden partijen
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
• de naam en de vestigingsplaats
• het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
• de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de

gemeente in de verbonden partij heeft
• het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het

eind van het begrotingsjaar
• het resultaat van de verbonden partij

Visie
De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 24 september 2015 de nota Verbonden Partijen -
zes kaderstellende spelregels vastgesteld. In deze in regionaal verband opgestelde notitie zijn
spelregels opgenomen om een betere beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een
een vergroting van de invloed van de gemeenteraden te bewerkstelligen. De zes kaderstellende
spelregels betreffen:
• afspraken bij het aangaan van een verbonden partij
• informatieplicht
• afstemming en aansturing
• kaderstelling
• begroting en jaarrekening
• meerjarenbeleidsplan en evaluatie
De nieuwe nota verbonden partijen zal voor het eerst kunnen worden toegepast op de kaders en de
begroting 2017.
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Financiële gegevens
Uitgangspunt is dat financiële gegevens over 2016 worden vermeld. Als deze niet bekend zijn dan
worden de financiële gegevens over 2015 opgenomen.
In 2016 namen we deel aan de volgende verbonden partijen:
Gemeenschappelijke regelingen:
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
• Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
• Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant (WVS-groep)
• Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
• Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (hieronder o.a. Rewin en KCV)
• Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
• Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Deelnemingen:
• Stichting Samenwerken
• Stichting inkoopbureau West-Brabant
• NV Rewin
• NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
• Brabant Water

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats
Tilburg

Openbaar belang
Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve
van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers
in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en
rampen.

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

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

Brabant

Financieel belang
Programma Bestuur en veiligheid
De gemeentelijke bijdrage wordt als volgt bepaald. Een bijdrage op basis van een objectief
verdeelmodel, een bijdrage per inwoner voor Burgernet en een bijdrage in de kosten voor de
intekentaak FLO voor de betreffende gemeenten.
Voor het jaar 2016 bedraagt de bijdrage totaal  € 1.123.423,-
Eigen vermogen begin 2016 € 20.159.000,- , eind 2016 € 19.833.300,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 28.980.100,-, eind 2016 € 34.231.700,-
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Resultaat 2016 € 2.789.500,-, waarvan € 1.093.000,- via een vermindering op de gemeentelijke
bijdrage 2017 zal terugbetaald worden aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente
Steenbergen betekent dit een bedrag van € 21.200,-.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant

Vestigingsplaats
Breda

Openbaar belang
Zorg te dragen voor minimaal de uitvoering van de wettelijk aan de gemeente opgedragen taak van
collectieve preventie en inhoud te geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke
en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare
gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Doel
Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid.

Betrokkenen
De volgende gemeenten nemen deel: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang
Binnen de GGD worden twee bestuursorganen onderscheiden:
• Algemeen bestuur: hierin hebben vertegenwoordigers van alle gemeenten zitting, aangevuld met

twee vertegenwoordiger namens de GGD
• Dagelijks bestuur: vanuit het algemeen bestuur heeft minimaal een viertal personen tevens zitting

in het dagelijks bestuur, aangevuld met 2 bestuursleden op basis van deskundigheid.

Financieel belang
Programma WMO en jeugd
De gemeente Steenbergen heeft in zijn jaarrekening 2016 de volgende bijdragen verantwoord:
• Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 252.400,-
• Bijdrage in kosten jeugdgezondheidszorg: € 204.500,-
Eigen vermogen begin 2016 € 3.616.000,- , eind 2016 € 3.738.000,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 8.707.000,- , eind 2016 € 6.994.000,-
Resultaat 2016 € 1.882.000,- , waarvan € 400.000,- zal worden uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten.

Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

Vestigingsplaats
Roosendaal

Openbaar belang
Verzorgt voor de 9 deelnemende gemeenten de sociale werkvoorziening in West-Brabant.

Doelstelling
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt
om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of
werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het
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gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale
werkvoorziening regionaal aan te pakken.

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

Betrokkenen
In de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel: Bergen op Zoom, Etten-
Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

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

Financieel belang
Programma Recreatie, economie en participatie
Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gemeente het decentraal budget Wet Sociale
Werkvoorziening. In principe wordt aan het werkvoorzieningschap een bijdrage betaald voor een
minimumaantal te plaatsen Standaard Eenheden WSW werknemers. Indien dit aantal en de
vergoeding per SE niet afwijkt van de door het rijk vastgestelde aantallen en bedragen zal er geen
manco ontstaan tussen het ontvangen budget en de door de gemeente te betalen bijdragen.
Aansluitend op de missie van de WVS-groep, verstrekt de gemeente een financiële bijdrage per
SW-medewerker uit de gemeente Steenbergen. Over 2016 bedroeg de totale gemeentelijke bijdrage
€ 210.514,-.
Eigen vermogen begin 2016 € 2.253.000,- , eind 2016 € 2.253.000,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 4.683.000,- , eind 2016 € 4.140.000,-
Resultaat 2016 € -/-252.000,-

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Vestigingsplaats
Tilburg

Openbaar belang
Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

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

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

Financieel belang
Programma WMO en jeugd
In de regeling is niet opgenomen hoe de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage
wordt bepaald, maar geschiedt op basis van een bedrag per inwoner.
Voor het jaar 2016 is geen gemeentelijke bijdrage nodig geweest.
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Eigen vermogen begin 2016 € 9.836.000-, eind 2016 € 12.567.000,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 26.410.000,-, eind 2016 € 21.195.000,-
Resultaat 2016 € 2.730.000,-

Gemeenschappelijk regeling Regio West-Brabant

Vestigingsplaats
Etten-Leur

Openbaar belang
Intergemeentelijke samenwerking om te komen tot een strategische agenda en een strategische
visie voor West-Brabant.

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

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

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

Financieel belang
Programma Bestuur en veiligheid/WMO en jeugd/Recreatie, economie en participatie
De gemeentelijke bijdrage is voor wat het algemene deel betreft gebaseerd op het inwoneraantal
op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Naast de
algemene bijdrage is de bijdrage afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.
Voor het jaar 2016 bedraagt de bijdrage RWB € 85.700,- Daarnaast is afzonderlijk voor SES ad
€ 10.500,- en het KCV ad € 296.200,- aan structurele bijdragen betaald.
Eigen vermogen begin 2016 € 443.000,-, eind 2016 € 295.000,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 8.655.000,-, eind 2016 € 9.138.000,-
Resultaat 2016 € 574.000,-, van dit resultaat wordt € 178.000,- terugbetaald aan de deelnemende
gemeenten. Het aandeel van de gemeente Steenbergen hierin bedraagt € 5.900,-.

Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten

Vestigingsplaats
Breda
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Openbaar belang
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van
de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de
Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

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

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

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

Financieel belang
Programma WMO en jeugd
De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het
voorgaande begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die
verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma.
Voor het jaar 2016 bedraagt de bijdrage € 10.158,-
Eigen vermogen begin 2016 € 124.400,-, eind 2016 € 79.200,-
Geen vreemd vermogen
Resultaat 2016 € 79.200,- voordelig

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats
Tilburg

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

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

Betrokkenen
Betrokkenen zijn de provincie Noord-Brabant alsmede de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,
Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Halderberge, Hilvarenbeek, Etten-
Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en
Zundert.
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Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit een daartoe aangewezen lid, alsmede plaatsvervangend lid, uit
Gedeputeerde Staten of college van burgemeester en wethouders, per deelnemer. Het leden en
plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen. De uit en door het
algemeen gekozen voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Financieel belang
Programma Dienstverlening
De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde
prestaties/inzet. Een eventueel negatief resultaat kan naar rato van ieders afname (=omzet) ten
laste van de deelnemers worden gebracht.
Eigen vermogen begin 2016 € -/- 760.000,- , eind 2016 € 794.000,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 3.442.000,- , eind 2016 € 2.100.000,-
Resultaat 2016 € 4.023.000,- voordelig, waarvan € 1.345.000,- wordt aangewend voor de
dekking van expoitatiebudgetten in 2017. Voor de versterking van het weerstandsvermogen
wordt € 2.031.000,- toegevoegd aan de algemene reserve en een bedrag van € 647.000,- wordt
terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse
Wal

Vestigingsplaats
Bergen op Zoom

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

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

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

Financieel belang
Programma Recreatie, economie en participatie
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal".
Voor het jaar 2016 bedraagt de bijdrage € 1.142.200,-.
De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Stichting SamenWerken

Vestigingsplaats
Bergen op Zoom

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

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

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

Financieel belang
Programma Recreatie, economie en participatie
In principe kan de gemeente enkel worden aangesproken indien bij een eventuele liquidatie van
de stichting sprake is van een negatief vermogen. Een batig saldo bij ontbinding van de stichting
vervalt aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun financiële inbreng gedurende de periode
van hun deelnemerschap.
Eigen vermogen begin 2016 € 275.000,-, eind 2016 € 275.000,-
Geen vreemd vermogen.
Resultaat 2016 € 927,-

Stichting inkoopbureau West-Brabant

Vestigingsplaats
Etten-Leur

Openbaar belang
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied op het terrein van
inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.

Doel
Het proffesionaliseren van de inkoopfunctie bij de deelnemers.

Missie & visie
• Het in de ruimste zin van het woord ontzorgen van de deelnemers op het gebied van inkoop
• Het toonaangevende instituut te zijn, om in elke inkoop gerelateerde behoefte van onze

deelnemers te voorzien, met professionele en integere medewerkers

Betrokkenen
Op dit moment 25 deelnemers, waarvan het merendeel gemeenten uit Zuid-Holland, Noord-Brabant
en Zeeland.
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Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers. Vanuit het
algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen.

Financieel belang
De deelnemers worden afgerekend op basis van de uitgevoerde inkooptrajecten. De laatst bekende
gegevens betreffen die over 2015. Eigen vermogen geen
Vreemd vermogen begin 2015 € 549.700, eind 2015 € 726.300,-
Resultaat 2015 € 49.500,- nadelig.

NV REWIN

Vestigingsplaats
Breda

Doel
REWIN heeft als doel het versterken van de regionaal economische ontwikkeling van West-Brabant.
Bedrijven krijgen onafhankelijke, deskundige en kosteloze ondersteuning.

Betrokkenen
De deelnemers zijn 18 West- en Midden-Brabantse gemeenten, nl.: Aalburg, Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge,
Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem
en Zundert.

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

Financieel belang
Programma Recreatie, economie en participatie
De bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner.
Voor het jaar 2016 bedraagt de bijdrage € 39.600,-
Eigen vermogen begin 2016 € 577.400,-, eind 2016 € 1.036.400
Vreemd vermogen begin 2016 € 241.400,- , eind 2016 € 275.100,-
Resultaat 2016 € 209.300,-

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats
Den Haag

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

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

Financieel belang
Programma Financiering
De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere
helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit
11.583 aandelen van € 2,27 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen). In
2016 is de dividenduitkering 2015 ad €11.415,- verantwoord. Het verwachte dividend over 2016 is
€ 18.927,-.
Eigen vermogen begin 2016 € 4.163.000,- eind 2016 € 4.486.000,-
Vreemd vermogen begin 2016 € 145.317.000,-, eind 2015 € 149.483.000,-
Resultaat 2016 € 369.000.000,-

Brabant Water

Vestigingsplaats
Den Bosch

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

Betrokkenen
De aandelen van Brabant Water zijn nagenoeg geheel in handen van de Brabantse gemeenten en
de provincie Noord-Brabant.

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

Financieel belang
De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het
vermogensbeslag wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. De aandelen in
eigendom zijn gewaardeerd tegen een bedrag van € 104.369,- (nominale waarde na fusie).

Financiële gegevens
Door het niet tijdig bekend zijn van de financiële gegevens over 2016 zijn hier de gegevens over
2015 opgenomen.
Eigen Vermogen Begin 2015 € 483.813.000,-, eind 2015 € 488.200.000,-
Vreemd Vermogen Begin 2015 € 311.500.000,-, eind 2014 € 318.647.000,-
Resultaat € 40.652.000,-

Intergas Holding B.V.

Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van alle aandelen in het
kapitaal van Intergas Energie bv aan Enexis Holding nv. Van deze verkoop is in 2011 reeds
€ 1,2 miljoen ontvangen. Om eventuele garantieaanspraken door Enexis te kunnen dekken is een
gedeelte van de verkoop door Intergas in achtervang gehouden. In 2012 is hiervan € 222.500,- vrij
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gevallen. Er resteert dan nog een aandeel van ca. € 75.000,- waarvan het tijdstip van vrijval niet
zeker is. Er moet rekening gehouden worden met een termijn van 7 tot 8 jaar.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
I. Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

II. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de
toekenning is gedaan..

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt
opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is
opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. Bij de verwerking van de algemene
uitkering is rekening gehouden met de mutaties die voortvloeien uit de decembercirculaire 2016.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt, geldt op basis
van de Kadernota rechtmatigheid 2016 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen
op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de
zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken
van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is
om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel
te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen
door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent
dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen
worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau,
zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen,
ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke. In verband met de invoering van
het Individueel Keuzebudget is het vakantiegeldaanspraak over de periode juni-december 2016
éénmalig als overlopende post verantwoord.

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

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

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

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Onder deze categorie worden de investeringen van met name riolering of het inzamelen van
huishoudelijk afval opgenomen. Dit zijn investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing wordt geheven.

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

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar
heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
• Gronden en terreinen n.v.t.
• Bedrijfsgebouwen: Nieuwbouw/Renovatie en restauratie 40/25 jaar
• Vervoermiddelen: Vrachtwagens/Overige vervoermiddelen 10/5 jaar
• Machines, apparaten en installaties: Installaties/Machines en apparaten 15/10 jaar
• Overige materiële vaste activa: Automatiseringsapparatuur 5 jaar - Softwarepakketten 5 jaar -

Vervanging containers 10 jaar - Inventaris en meubilair 10 jaar - (Renovatie) speeltoestellen 10
jaar

• Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: Reconstructie/aanleg 25 jaar - Riolering 30 jaar

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder andere verstaan infrastructurele
investeringen in aanleg en renovatie van (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen
en kunstwerken. Tenzij bij raadsbesluit anders bepaald, worden deze investeringen onder aftrek van
bijdragen van derden en (bestemmings)reserves, ten laste van de exploitatie gebracht. In geval van
activering bij raadsbesluit wordt het activum lineair afgeschreven over de verwachte levensduur of in
een kortere, door de raad aangegeven tijdsduur.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
verkrijgingsprijs.. Zo nodig wordt rekening gehouden met een duurzaam lagere waarde..
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Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde
van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De
actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

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

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

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

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

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

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van
de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen de verkrijgingsprijs opgenomen

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

In het wijzigingsbesluit van 25 juni 2013, van toepassing met ingang van het begrotingsjaar
2014, is in artikel 44, lid d BBV een separatie voorzieningscategorie geïntroduceerd voor
vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
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Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

Overzicht van baten en lasten (x
€ 1.000,-)

Begroting 2016 Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016

Programma's Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo

Bestuur en veiligheid 5.229 - -5.229 5.357 - -5.357 5.714 - -5.714

Dienstverlening 2.124 1.060 -1.064 2.239 939 -1.300 2.209 948 -1.261

Sport en cultuur 3.229 739 -2.490 3.382 827 -2.555 3.309 773 -2.536

WMO en jeugd 14.140 8.016 -6.124 14.344 8.168 -6.176 14.253 8.154 -6.099

Economie, recreatie en participatie 11.944 8.866 -3.078 12.539 8.987 -3.552 11.987 10.850 -1.137

Milieu en ruimtelijke ordening 6.923 6.527 -396 7.420 6.843 -577 6.856 6.043 -813

Beheer openbare ruimte 8.554 1.980 -6.574 13.768 2.470 -11.298 13.197 2.337 -10.860

Financiering 771 45 -726 907 58 -849 697 139 -558

Sub-totaal programma's 52.914 27.233 -25.681 59.956 28.292 -31.664 58.222 29.244 -28.978

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen 4.209 4.209 4.391 4.391 4.400 4.400

Algemene uitkeringen 19.964 19.964 20.190 20.190 20.135 20.135

Dividenden 7 7 12 12 12 12

Saldo financieringsfunctie 324 324 324 324 237 237

Overige algemene dekkingsmiddelen 15 15 15 15 1 1

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen 24.519 24.519 24.932 24.932 24.785 24.785

Onvoorzien 100 52 - -

Gereal. totaal saldo baten en lasten -1.162 -6.732 -4.193

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Bestuur en veiligheid 109 109 10 231 221 10 291 281

Dienstverlening 8 8 133 133 127 127

Sport en cultuur 323 323 424 424 410 410

WMO en jeugd 3 3 13 27 14 13 25 12

Economie, recreatie en participatie 200 22 -178 13 122 109 13 134 121

Milieu en ruimtelijke ordening 123 62 -61 92 100 8 204 888 684

Beheer openbare ruimte 69 327 258 5.254 10.319 5.065 5.243 10.001 4.758

Financiering 810 810 102 912 810 292 1.119 827

Tot. Toev./onttrekk.reserves 392 1.664 1.272 5.484 12.268 6.784 5.775 12.995 7.220

Gerealiseerd resultaat 110 52 3.027
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De najaarsnota sluit, na wijziging, met een voor 2016 verwacht voordelig saldo van € 52.000,-
(saldo onvoorziene uitgaven). Hierbij was reeds rekening gehouden met de effecten van de
septembercirculaire 2016.Na de najaarsnota heeft het resultaat zich positief ontwikkeld. Hieronder
lichten wij op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting
na wijziging en de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording waarbij deze
analyse onderdeel uit maakt van de jaarstukken 2016. Per programma is deze analyse opgenomen
in het onderdeel "Wat heeft het gekost - financiële verantwoording 2016".

In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op
de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in
dit kader verstaan een afwijking groter dan € 50.000,- op niveau van beleidsveld (product) zoals per
programma is opgenomen in het overzicht "Financiële verantwoording 2016".

bedragen x € 1.000

Pr. Omschrijving V N

1 Financiële afwikkeling voormalig algemeen directeur 70

1 Hogere kosten reservering pensioenrechten 223

4 BTW-correctie leerlingenvervoer 92

4 Hogere bijdragen c.q. huur rolstoelen 75

4 Lagere uitgaven maatwerkvoorzieningen WMO 72

4 Zorg in natura huishoudelijke hulp 79

4 Lagere uitgaven Persoonsgebonden Budget (PGB) 113

4 Sociaal domein overschot 275

5 Lagere uitgaven recreatie 70

5 Bijdragen natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen 2.130

5 Hogere kwijtscheldingen belastingen 103

6 Vrijval bestemmingsplan den Darinck 394

6 Vrijval bestemmingsplan de Pinas 130

6 Vrijval diverse bestemmingsplannen 127

7 Wegen, bijdrage nutsbedrijven, openbare verlichting 85

7 Lagere kapitaallasten riolering 184

7 Lagere onttrekking rioleringsfonds, mutaties reserves 146

8 Lagere uitkering gemeentefonds 55

8 Hogere opbrengst toeristenbelasting 61

8 Hogere opbrengst aanmaningen/dwangbevelen 61

Overige afwijkingen 116

Totaal 3.818 843

Per saldo nadelig 2.975

Verwacht jaarrekeningresultaat bij de najaarsnota 2016 52

Jaarrekeningresultaat 2016 3.027
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Overzicht onvoorzien

In de primitieve begroting 2016 is bij het programma Financiering een post van € 100.000,-
opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het BBV verplicht gemeenten tot het ramen van deze
post. Bij aanwending moet worden voldaan aan de volgende criteria (de drie O's): Onvoorzien,
Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.

In 2016 zijn de volgende begrotingswijzingen ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht:

Onvoorziene
uitgaven

begrotingswijziginggoedkeuring raad omschrijving bij af

primitieve
begroting

5 november 2015 algemeen/vast bedrag 100.000

6e raadswijziging 26 mei 2016 loods Koperslagerij 4 Steenbergen 2.914

7e raadswijziging 26 mei 2016 baanverlichting sportpark Seringenlaan 725

8e raadswijziging 14 juli 2016 perspectiefnota 2016 71.108

ambtelijke wijz. 5 oktober 2016 overboek.begrotingssaldo 2016 (excl.onvoorzien,
corr.binnen product)

10.522

12e raadswijziging 24 november 2016 najaarsnota 2016 52.576

ambtelijke wijz. 31 december 2016 corr.saldo kostenplaats ivm onjuiste verwerking op
begrotingswijziging najaarsnota

35.923

TOTAAL 163.098 110.670

Saldo 52.428

Incidentele baten en lasten

Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient
in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij
is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. In de in januari 2013 gepubliceerde Notitie
incidentele en structurele baten en lasten van de commissie BBV wordt getracht het onderscheid
tussen incidentele en structurele baten en lasten te verduidelijken. Bij het opstellen van onderstaand
overzicht is rekening gehouden met hetgeen in deze notitie is vermeld.

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

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2016. Sommige bedragen
zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Het effect van de incidentele baten en
lasten op het resultaat is als volgt:

Programma/post Bedrag Bate/last
Invloed
resultaat

1. Bestuur en veiligheid

Wachtgeld burgemeester 82.000 Last Nee
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Programma/post Bedrag Bate/last
Invloed
resultaat

Toelichting:

De voormalig burgemeester, mevrouw Bolten, heeft recht op een
wachtgelduitkering gedurende een totale periode van 3 jaar en 2 maanden.
In 2017 zal de laatste uitkering plaatsvinden. De totale lasten over de gehele
looptijd bedragen € 254.000,-.

Toevoeging voorziening financiële afwikkeling voormalig algemeen directeur 86.000 Last Nee

70.000 Last Ja

Toelichting:

Per 1 april 2017 heeft de voormalig algemeen directeur een nieuwe functie
aanvaard. Dit heeft nog wel financiële conseqenties voor de gemeente
Steenbergen die nog een aantal jaren doorlopen. Voor deze verplichting dient
een voorziening te worden gevormd voor de totale kosten vanaf 1 januari 2017.
Dekking vanuit de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 86.000,-.

Subtotaal 238.000 Last

2. Dienstverlening

N.v.t.

Toelichting:

Geen incidentele baten of lasten

Subtotaal -

3. Sport en cultuur

Verkoop voormalige kantine/kleedlokalen voormalig RKSV Divo 126.000 Bate Nee

Toelichting:

De voormalige kantine/kleedlokalen van het voormalige RKSV Divo, gelegen
aan de Steenbergseweg 97a, is in 2016 verkocht. Tegenover deze opbrengst
van € 126.000,- staat een toevoeging aan het onderhoudsfonds sportparken
voor hetzelfde bedrag.

Subtotaal 126.000 Bate

4. WMO en jeugd

BTW correctie leerlingenvervoer 92.000 Last Ja

Toelichting:

De betaalde BTW op leerlingenvervoer werd vanaf 2012 jaarlijks teruggevorderd
via de BTW-aangifte. Op 18 november 2016 heeft de Hoge Raad beslist
dat de gemeente niet handelt als ondernemer bij het verzorgen van het
leerlingenvervoer. Door deze beslissing mag de gemeente de BTW op
de inkoop ten behoeve van het verzorgen van leerlingenvervoer niet als
voorbelasting in aftrek brengen op haar BTW-aangifte. Daarnaast is tevens
geoordeeld dat de gemeente geen recht heeft op een bijdrage uit het
BTW-compensatiefonds, waardoor de BTW voor de gemeente dus een
kostenpost vormt. Als gevolg hiervan diende de gemeente Steenbergen deze
teruggevorderde BTW over de jaren 2012 t/m 2015 alsnog terug te betalen
middels een suppletie.

Overschot Sociaal Domein 275.000 Bate Ja

Toelichting:
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Programma/post Bedrag Bate/last
Invloed
resultaat

Vanuit de middelen ten behoeve van het Sociaal Domein is er eind 2016 sprake
van een overschot. Aangezien deze kosten niet meer budgettair neutraal zijn
opgenomen, leidt dit tot een eenmalig voordeel.

Subtotaal 183.000 Bate

5. Economie, recreatie en participatie

Agro Foodcluster Nieuw Prinsenland 2.130.000 Bate Ja

Toelichting:

Met de provincie Noord-Brabant is een overeenkomst afgesloten over aan de
gemeente Steenbergen te betalen bijdragen in het natuurfonds en bovenwijkse
voorzieningen. De afgelopen jaren heeft de invordering van de bijdragen op
een laag pitje gestaan door de stagnatie in de ontwikkeling van het gebied. Op
14 maart 2017 is besloten om de genoemde bijdragen weer te gaan invorderen.
Voor 2015 en 2016 betreft dit een na te vorderen bedrag van € 2.130.000,-.

Uitvoeringsprogramma recreatie 65.000 Last Nee

Toelichting:

In oktober 2011 is het Uitvoeringsprogramma recreatie door de gemeenteraad
goedgekeurd. Dit programma bevat allerlei acties op het gebied van recreatie
en toerisme waarbij de gemeente Steenbergen betrokken is. Een groot deel
van deze werkzaamheden hebben in de loop der jaren vertraging opgelopen.
Nu zijn in 2016 eenmalig, als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma, uitgaven
gedaan voor een totaalbedrag van bijna € 65.000,-.

Subtotaal 2.195.000 Bate

6. Milieu en ruimtelijke ordening

Afgesloten bestemmingsplan D'n Darink 394.000 Bate Ja

Toelichting:

In de reserve afgesloten bestemmingsplannen is per 1 januari 2016 voor
het afwerken van de werkzaamheden in den Darinck nog een bedrag van
€ 444.100,- beschikbaar. Een voorziene bedrijfsverplaatsing waardoor er extra
kosten gemaakt zouden worden gaat niet door. Eind 2016 komt hierdoor
€ 394.130,- ten gunste van de exploitatie.

Diverse afgesloten bestemminsplannen 127.000 Bate Ja

Toelichting:

In 2016 zijn de projecten Oranjewijk, Wouwsestraat, De Vossemeren en
Doktersdreefje 2 afgerond. De boekwaarde van deze plannen ad € 127.400,- is
ten gunste van de exploitatie gebracht.

Bestemmingsplan de Pinas 423.000 Last Nee

Toelichting:

Bij het bestemmingsplan De Pinas te Dinteloord zal een lagere opbrengst
kunnen worden gerealiseerd doordat er minder uitgeefbare grond beschikbaar
komt. Een aangepaste exploitatieberekening sluit daardoor met een verlies van
€ 423.000,-.

Terrein voormalig Yacinthaschool 130.000 Bate Ja

Toelichting:
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Programma/post Bedrag Bate/last
Invloed
resultaat

Bestemmingsplan landgoed Westcreecke Dinteloord 112.000 Last Nee

Toelichting:

De ontwikkeling van het plan Westcreecke te Dinteloord is in een dusdanig
stadium gevorderd dat de in het plan opgenomen opslag voor fondsvorming,
ad € 111.800,-, toegevoegd kan worden aan de bestemmingsreserve ruimtelijk
ontwikkeling.

Subtotaal 116.000 Bate

7. Beheer openbare ruimte

Herinrichting N257 502.000 Last Nee

Toelichting:

De uitgaven ten behoeve van de herinrichting van de N257 bedroegen in
2016 € 502.000,-. Aangezien het hier een investering met maatschappelijk nut
betreft, wordt een daartoe gevormde reserve ingezet om de kapitaallasten te
dekken. Aangezien afschrijven op dergelijke activa naar eigen inzicht van de
gemeente is toegestaan, worden de volledige uitgaven per heden middels de
kapitaallasten ineens ten laste van de exploitatie gebracht.

Verkoop pand Zuidwal 2 55.000 Bate Nee

Toelichting:

In 2016 is het pand aan de Zuidwal 2, voormalige locatie voor de kinderopvang,
verkocht voor een bedrag van ruim € 491.000,-. Tegenover deze opbrengst
staan de afboekingen van de boekwaarden voor een bedrag van € 265.000,- en
een bedrag van € 171.000,- toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Subtotaal 447.000 Last

8. Financiering

Invordering belastingdebiteuren 61.000 Bate Ja

Toelichting:

In 2016 is een inhaalslag gemaakt inzake de invordering van
belastingdebiteuren over 2014 en 2015. Daardoor is er op deze post, mede
door opbrengsten uit die jaren, meer omzet gegenereerd.

Verplichting vakantiegeld 292.000 Last Nee

Toelichting:

Wegens de invoer van het Individueel KeuzeBudget (IKB) met ingang van
1 januari 2017 wordt reeds in 2016 een verplichting opgenomen ter hoogte van
de vakantietoelage voor de periode van juni t/m december 2016. Deze kosten
worden volledig gedekt uit de Algemene Reserve.

Subtotaal 353.000 Last

Totaal 3.426.000 Last

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2016. Sommige bedragen
zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve.
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Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt:

Omschrijving Bedrag

Resultaat na bestemming 3.027.607

Incidentele baten en lasten met invloed op het resultaat 2.955.000

(betreft alleen posten uit bovenstaande tabel met ‘Ja’ in de

kolom ‘Invloed resultaat’)

Resultaat na bestemming exclusief incidentele mutaties 72.607

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen luidt als volgt:

Structurele

Programma Reserve toevoeging onttrekking Toelichting

Beheer openbare ruimte

Res.ruimtelijke
ontwikkeling (vml.nat.fds/
bovenw.voorz.) 50 boomplantdag

Beheer openbare ruimte Baggerfonds 50.000 dekking toekomstige kosten opruimen baggerslib

Beheer openbare ruimte Openbare verlichting 21.766 dekking vervanging en onderhoud ov

Milieu en ruimtelijke
ordening

Res. winstuitkering HNG
56.000 dekking wegvallende bate

Financiering
Reserve BTW-
compensatiefonds 30.937 dekking korting BTW-compensatiefonds

Sport en cultuur
Res gemeenschapshuis
D'oord 22.512 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur
reserve vernieuwbouw 't
Cromwiel/culturele zaal 45.059 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur
reserve inrichting 't
Cromwiel 20.879 dekking kapitaallast investering

Financiering Reserve huisvesting 290.585 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur
Res herinrichting
bibliotheek 11.911 dekking kapitaallast investering

Beheer openbare ruimte
Terrein Wipstraat
Steenbergen 6.150 dekking kapitaallast investering

Beheer openbare ruimte
Res.JOP Nieuw-
Vossemeer 7.124 dekking kapitaallast investering

Financiering
Res.ICT investeringen
informatieplan 2009/2010 17.447 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Res.sportpark
Noordlangeweg
Dinteloord 139.597 dekking kapitaallast investering
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Structurele

Sport en cultuur
Res.div. kredieten
investeringstaat 2009 10.200 dekking kapitaallst renovatie tennispark NV

Financiering
Res.div. kredieten
investeringstaat 2009 23.265 dekking kapitaallast vervanging rollend materieel

Dienstverlening
Res. Investeringen I&A
2012 8.000 dekking kapitaallast vervanging website

Financiering
Res. Investeringen I&A
2012 10.000 dekking kapitaallast Mit-office

Financiering
Res. Investeringen I&A
2013 5.037 dekking kapitaallast diverse investeringen I&A

Sport en cultuur
Res.kunstgrasveld vv
Steenbergen 27.217 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Huisvesting
consultatiebureau
Steenbergen 2.678 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur Kunstgrasveld vv NVS 10.386 dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur
Kunstgrasveld sc
Kruisland 8.982 dekking kapitaallast investering

Financiering
Res. Investeringen I&A
2015 29.642

dekking kap.last schijvenkabinet, belastingpakket, 2
servers

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de
gemeente Steenbergen van toepassing zijnde regelgeving:het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Steenbergen is € 179.000,-. Dit geldt
naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a Leidinggevende topfunctionarissen en geweze topfunctonarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.

topfunctionaris

Naam Dhr. M.J.P. de Jongh RA Dhr. R.A.J.M. Bogers

Functiegegevens gemeentesecretaris/
algemeen directeur

loco-secretaris/plv.
algemeen directeur (deels
gewezen topfunctionaris)

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/12 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
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Gewezen topfunctionaris ? nee nee

Dienstbetrekking ? ja ja

.

Individueel WNT-maximum € 14.917,- € 179.000,-

.

Beloning € 7.636,- € 88.943,-

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0,- € 514,-

Beloningen betaalbaar op termijn € 1.146,- € 12.142,-

Subtotaal € 8.782,- € 101.599,-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € -,- € -,-

Totaal bezoldiging € 8.782,- € 101.599,-

.

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functieinvulling in 2015 n.v.t. 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband in 2015 (in fte) 1,0

.

Beloning € -,- € 88.140,-

Belastbare onkostenvergoedingen € -,- € 1.228,-

Beloningen betaalbaar op termijn € -,- € 17.517,-

Totaal bezoldiging 2015 € -,- € 106.885,-

topfunctionaris

Naam Mw. drs. E.P.M. van der
Meer

Mw. mr. J.M.W.H. Leloux

Functie(s) griffier Mdw. alg. dienst
(vml. alg.directeur/
gemeentesecretaris)

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfinctionaris ? nee ja

Dienstbetrekking ? ja ja

Individueel WNT-maximum € 179.000,- € 179.000,-

Beloning € 94.228,- € 90.724,-

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 262,- € 358,-

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.789,- € 11.921,-

Subtotaal € 103.279,- € 103.002,-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € -,- € -,-
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Totaal bezoldiging € 103.279,- € 103.002,-

.

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde invulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0

.

Beloning € 64.781,- € 86.276,-

Belastbare onkostenvergoedingen € 355,- € 418,-

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.765,- € 17.567,-

Totaal bezoldiging 2015 € 76.901,- € 104.261,-

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begr. 2016 Begr.na wijz. 2016 Rekening 2016

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen 3.862.750 4.032.750 3.989.396

Roerende-zaakbelastingen 755 755 2.044

Forensenbelasting 10.000 10.000 5.760

Hondenbelasting 186.843 198.843 192.079

Toeristenbelasting 95.000 95.000 155.788

Reclamebelasting 54.180 54.180 55.473

4.209.528 4.391.528 4.400.540

.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 19.964.260 20.189.879 20.134.887

.

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten e.o. 7.000 11.815 11.815

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten 323.645 323.645 236.876

.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's 15 15 1

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen 24.504.448 24.916.882 24.784.119



176 Jaarrekening



177Jaarrekening

Balans met toelichting
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Balans

x € 1.000,--

Activa 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa - -

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - -

Materiële vaste activa 40.271 39.592

Investeringen met economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht -

- overige investeringen met een economisch nut 33.817 32.992

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing 5.560 5.668

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut 894 932

Financiële vaste activa 1.815 1.651

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 135 135

Overige langlopende leningen 1.680 1.516

Overige uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of langer) - -

Totaal vaste activa 42.086 41.243

Vlottende activa

Voorraden 5.193 6.425

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden - -7

Overige grond- en hulpstoffen 15 22

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 5.172 6.407

Gereed product en handelsgoederen 6 3

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) 23.600 21.759

Vorderingen op openbare lichamen 6.182 5.318

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 14.691 12.902

Overige vorderingen 2.727 3.539

Liquide middelen - 574 208

Kassaldi 2 6

Banksaldi 572 202

Overlopende activa 380 513

Overige vooruitbetaalde bedragen 380 513

Totaal vlottende activa 29.747 28.905

Totaal activa 71.833 70.148
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.

x € 1.000,--

Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Vaste passiva

Eigen vermogen 40.950 45.125

Algemene reserve 2.010 2.253

Bestemmingsreserves 35.913 42.770

Gereasileerde resultaat 3.027 102

Voorzieningen

Voorzieningen 20.317 13.890

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.250 1.800

Egalisatievoorzieningen 16.671 10.658

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is 1.396 1.432

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 83 1

Waarborgsommen 83 1

Totaal vaste passiva 61.350 59.016

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar) 4.797 6.562

Banksaldi 991

Overige schulden 4.797 5.571

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

Overige kasgeldleningen

Overlopende passiva 5.686 4.570

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 5.686 4.565

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen 5

Totaal vlottende passiva 10.483 11.132

Totaal passiva 71.833 70.148

.

Gewaarborgde geldleningen 3.197 3.574
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Toelichting op de balans

(De in de tabellen opgenomen bedragen zijn in duizendtallen)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 31-12-2015 investeringen
des-

investering
bijdragen

derden
(extra)

afschrijvingafwaardering 31-12-2016

Gronden en terreinen 6.356 262 229 6.389

Gronden uitgegeven in erfpacht - -

Woonruimten 150 7 143

Bedrijfsgebouwen 21.466 318 857 251 20.676

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken - -

Economisch nut 2.275 1.507 64 87 3.631

Economisch nut, waarvoor heffing 5.154 372 328 5.198

Maatschappelijk nut 932 552 590 894

Vervoermiddelen 428 278 94 612

Machines, apparaten en installaties 59 11 13 57

Overige materiële activa - -

Economisch nut 2.568 5 264 2.309

Economisch nut, waarvoor heffing 204 229 71 362

Maatschappelijk nut - -

39.592 3.534 - 64 2.540 251 40.271

Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Over gronden wordt niet afgeschreven.
Hiervan zijn per 31 december 2016 geen gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven. In principe
worden geen investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd. De materiële vaste activa
met maatsschappelijk nut die nu nog op de balans staan, betreft nog lopende investeringen van
voor de herziening van de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften. De hiervoor gehanteerde
afschrijvingstermijnen zijn 40 en 25 jaar. De vermeerdering in 2016 betreft de herinrichting van
de N257 en de N259. De investering ten behoeve van de herinrichting van de N257 wordt geheel
gedekt uit een daarvoor gevormde reserve. Van het totaal geactiveerde bedrag per 31 december
2016 wordt € 11.784.500- gedekt uit daarvoor gevormde dekkingsreserves.
Er is in 2016 voor een nettobedrag van € 3.509.000,-  in materiële vaste activa geïnvesteerd. Tot de
belangrijkste investeringen behoorden:
• Herinrichting en groot onderhoud N257 € 502.000,-
• Renovatie/kademuur haven Steenbergen € 1.506.000,-
• Loods Koperslagerij 4 € 391.000,-
• Investeringen riolering € 313.000,-
• Investeringen vervoermiddelen € 289.000,-
Voor de kapitaallasten inzake de renovatie jachthaven/havenkantoor is een dekkingsreserves
gevormd ten laste van de algemene reserve.
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De bijdragen van derden welke een directe relatie hebben met de investeringen en dientengevolge
hierop in mindering zijn gebracht:
• Bijdragen derden infrastructuur glastuinbouw Westland ad € 64.000,-

Onder de afschrijvingen zijn extra afschrijvingen opgenomen voor een bedrag van € 837.500,-. In
het kader van het bezuinigingstraject in het kader van privatisering zijn de kleedaccommodaties
van de sportparken overgegaan naar de sportverenigingen. Als gevolg hiervan zijn de
kleedaccommodaties van het sportpark aan de Steenbergseweg te Dinteloord afgeschreven voor
een bedrag van € 70.000,-. Daarnaast is de restant boekwaarde afgeschreven op het object aan
de Zuidwal 2. De voormalige locatie voor de kinderopvang is in 2016 verkocht. Verder is er op
de investering ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N257 een bedrag ter
hoogte van de uitgaven ad € 502.000,- afgeschreven. Zoals hierboven reeds vermeld vind dekking
hiervoor plaats vanuit de daartoe gevormde dekkingsreserve.

Financiële vaste activa 31-12-2015 vermeerdering vermindering afschrijving 31-12-2016

Hypotheken ambtenaren 98 9 89

Overige leningen 212 21 191

Kapitaalverstrekking SVN (Startersleningen) 1.181 178 1.359

Idem (duurzaamheidsleningen) 25 16 41

Aandelen 135 135

Overige uitzettingen (looptijd één jaar of langer) - -

1.651 194 30 - 1.815

Per 31 december 2016 was aan 5 personeelsleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Het
gemiddeld uitstaand bedrag per personeelslid bedroeg op 31 december 2016 ruim € 17.000,-.
Onder de overige leningen is in 2016 een geldlening opgenomen welke is verstrekt aan camping
Mattenburg ten behoeve van de aankoop van de grond. Het saldo van deze lening bedroeg eind
2016 ruim € 177.000,-
Kapitaalverstrekking SVN betreft de via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte
geldleningen. Het uitstaande bedrag van de uitstaande startersleningen bedraagt per 31 december
2016 €1.359.000,-. Voor duurzaamheidsleningen is dit € 41.000,-. In 2016 is voor startersleningen
€ 250.000,- en voor duurzaamheidsleningen € 50.000,- extra beschikbaar gesteld.
Verloop SVN leningen
In 2016 zijn 20 nieuwe startersleningen voor totaal een bedrag van € 482.000,- verstrekt. Het totaal
aan uitstaande geldleningen eind 2016 is 88 voor een bedrag van € 1.359.000,-. Het aantal in 2016
verstrekte duurzaamheidsleningen is 2 leningen voor een bedrag van €18.000,-. Eind 2016 staan
totaal 5 leningen uit voor een bedrag van € 41.000,-. Het verloop van de verstrekte leningen ziet er
als volgt uit:

SVN lening

uitstaande
leningen per
31-12-2015 verstrekkingen aflossingen oninbaar

uitstaande
leningen per
31-12-2016

Startersleningen 1.181 481 303 1.359

Duurzaamheidsleningen 25 18 2 41

1.206 499 305 - 1.400

Per 31 december 2016 is er bij het Stimuleringsfonds nog € 435.000,- beschikbaar voor de
verstrekking van startersleningen en € 39.000,- voor de verstrekking van duurzaamheidsleningen.

Eind 2016 ziet het aandelenbezit er als volgt uit:
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• Aandelen BNG (11.583) € 26.300,-
• Aandelen Rewin € 4.100,-
• Aandelen Brabant Water (33.862) € 104.400,-

Vlottende activa

Voorraden 31-12-2016 31-12-2015

Grond- en hulpstoffen

Straatmateriaal 15 22

Bouwgronden niet in exploitatie - -7

Bouwgrondexploitatie, (nog) geen overeenkomst - -

Onderhandenwerk

Bouwgronden in exploitatie 5.090 6.545

Bouwgrondexploitatie, overeenkomst 82 -138

Gereed product en handelsgoederen

Rijbewijzen/eigen verklaringen 6 3

5.193 6.425

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

Omschrijving Onderhanden werk
Gronden niet
in exploitatie Overeenkomst Geen overeenkomst

Boekwaarde per 1 januari 2016 6.545 -7 -138 -

In exploitatie/overeenkomst in 2016

Vermeerderingen 22 38 287

6.567 31 149 -

Verminderingen 1.477 31 67

Boekwaarde per 31 december 2016 5.090 - 82 -

Door een wijziging van de regelgeving bestaat ingaande 2016 de balanscategorie "Niet in exploitatie
genomen gronden" niet meer, maar worden de gronden, indien van toepassing, verantwoord onder
de materiële vaste activa.

Gedurende het jaar zijn er geen nieuwe plannen opgenomen. Er is een splitsing gemaakt in
plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondpolitiek voert en plannen waarbij het
initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten).

Onderhanden werk Overeenkomst

Boekwaarde
per 31-12-2016

Boekwaarde
per 31-12-2016

Complexen met
kostprijsberekening Overeenkomst

Buiten de Veste -8 Oranjewijk Dinteloord -

De Pinas (Vml sportpark
Oostgroeneweg) 2.693 Wouwsestraat, residentie Schootsvelden -

Terrein vml. Yacinthaschool -114 Westcreeke Dinteloord -6
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Onderhanden werk Overeenkomst

Uitbreiding reinierpolder 1 2.519 Beltmolen, Nieuw-Vossemeer -37

Plan doktersdreefje 2 -

Loc.Heijmans (de Landerijen), Welberg 27

Couveringepark (Molenweg/Ravelijnstraat,
Steenbergen 180

Herengoed, Kruisland -24

Weth.Swagemakersstraat Kruisland -10

Tankstation Nieuw Vossemeer -5

De Vossemeren -

Westdam 1, terrein villa Bax -43

Totaal Onderhandenwerk 5.090 Totaal Overeenkomst 82

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

Complexen in
exploitatie

Totaal
geïnves-
teerd

Totaal
verkocht

(Tussen-
tijdse)
verlies/
winstneming

Boek-
waarde
1-1-2017

Nog te
investeren

% van
tot.geïn-
vesteerd

Nog te
verkopen

% van
totaal
te ver-
kopen

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

Buiten de Veste 4.860.100 4.868.500 -8.400 14.886.700 75% 16.440.000 77% -1.561.700

De Pinas
(voorheen
Oostgroeneweg) 5.085.500 1.289.100 -1.103.000 2.693.400 1.613.000 24% 4.307.000 77% -600

Reinierpolder I
(uitbreiding) 2.669.600 150.700 - 2.518.900 4.729.000 64% 7.648.000 98% -400.100

Ram van
Hagedoornstraat
(Yacintha) 169.700 414.000 130.000 -114.300 114.100 40% - 0% -200

Totaal 12.784.900 6.722.300 -973.000 5.089.600 21.342.800 28.395.000 -1.962.600

Voor de berekening van de nog te maken kosten is rekening gehouden met een inflatie van 1,5%.
Op de opbrengsten is, in het kader van het voorzichtigheidsbeginsel, geen stijging toegepast.

Zoals hierboven blijkt sluit, op basis van de laatst bekende cijfers en eventueel daarop genomen
maatregel (onttrekking reserve), sluit de exploitatie voor De Pinas (voormalig Sportpark
Oostgroeneweg) met een verlies. Vanaf 2016 zijn wijzigingen in de verantwoordingsvoorschriften
doorgevoerd. Deze houdt o.a. in dat alleen onder bepaalde voorwaarden rente mag worden
toegerekend aan de bouwgrondexploitatie. Wij voldoen niet aan de voorwaarden en wordt geen
rente meer toegerekend. Daarnaast wordt doordat er minder uitgeefbare grond beschikbaar komt
een verlies bij de Pinas verwacht van € 423.000,-. Dit verlies is ten laste van de risicoreserve
gebracht.

De exploitatie van de Ram van Hagendoorstraat zal zoals het er nu voor staat kunnen worden
afgesloten met een positief resultaat van € 130.000,-. Op basis van de nieuwe voorschriften dienen
naast verwachte verliezen ook gerealiseerde winsten direct te worden genomen. Het te verwachte
voordelig resultaat wordt dan ook in 2016 ten gunste van de exploitatie gebracht.
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Een viertal exploitaties (Oranjewijk Dinteloord, Project Wouwsestraat, De Vossemeren en Plan
Doktersdreefje 2) waarbij de gemeente faciliterend optreedt is in 2016 met een voordelig saldo
afgesloten. Dit saldo, totaal € 127.000,-, is ten gunste van de exploitatie gebracht.

Voor een toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) 31-12-2016 31-12-2015

Overige vorderingen:

Belastingdebiteuren 1.463 2.426

Debiteuren sociale zaken 1.157 1.062

Overige debiteuren 7.159 6.376

Voorziening dubieuze debiteuren incl. debiteuren soza -1.344 -1.359

Rekening-courantverhouding met het rijk:

Schatkistbankieren 14.691 12.902

Rekening-courantverhouding Svn 474 352

Totaal 23.600 21.759

Waarvan vorderingen op openbare lichamen 6.182 5.318

Van de belastingdebiteuren stond begin maart 2017 nog € 1.274.000,- open. Hiervan had
€ 634.000,- betrekking op het belastingjaar 2014 of eerder, € 320.000,- op belastingjaar 2015 en
ook € 320.000,- op belastingjaar 2016. Van het openstaande saldo van de debiteuren sociale zaken
en de overige debiteuren was begin maart 2016 € 6.908.000,- nog te ontvangen. Hierin zit onder
andere de declaratie van het BTW-compensatiefonds 2016 ad € 2.782.000,-, € 2.130.000,- voor
de bovenplanse bijdrage AFCNP, € 246.000,- aan vorderingen op andere overheidsinstanties en
€ 1.157.000,- debiteuren sociale zaken. Van de openstaande bedragen wordt ruim € 1.344.000,-
als dubieus aangemerkt. Hiervan heeft € 360.000,- betrekking op debiteuren sociale zaken en
€ 806.000,- op belastingdebiteuren. Voor de dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd.

Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015

Rabobank 331 83

Rabo belastingen 42 119

BNG 199

Kas 2 6

Kruisposten -

574 208

Bij de BNG en de Rabo heeft de gemeente een kredietfaciliteit van respectievelijk € 4,3 mln en
€ 0,5 mln.

Schatkistbankieren/drempelbedrag
De wet verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Alle decentrale
overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De gelden
mogen niet langer buiten de schatkist worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden
overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om
zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen-
of roodstandfaciliteiten aan. Deelname per 1 januari 2014 van decentrale overheden aan het
schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de
externe financieringsbehoefte van het rijk minder wordt Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld.
Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal. Op
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grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het
schatkistbankieren op te nemen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000,-)

. Verslagjaar 2016

(1 ) Drempelbedrag 400,6

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2 ) Kwartaalcijfer op
dagbasis buiten
's Rijks schatkist
aangehouden
middelen

215 271 393 272

(3a)= (1) > (2) Ruimte onder het
drempelbedrag

186 129 8 129

(3b)= (2) < (1) Overschrijding van
het drempelbedrag

- - - -

(1) Berekening drempelbedrag

. Verslagjaar

(4a)
Begrotingstotaal
verslagjaar

53.419

(4b) Het deel van het
begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is
aan € 500 miljoen

53.419

(4c) Het deel van het
begrotingstotaal dat
€ 500 miljoen te
boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075
+ (4c)*0,002 met
een minimum van
€250.000

Het deel van het
begrotingstotaal dat
€ 500 miljoen te
boven gaat

400,6

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen

. Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) Som van de per
dag buiten 's
Rijks schatkist
aangehouden
middelen (negatieve
bedragen tellen als
nihil)

19.574,00 24.684,00 36.123,00 25.002,00

(5b) Dagen in het
kwartaal

91 91 92 92

(2) = (5a)/5b) Kwartaalcijfer op
dagbasis buiten
's Rijks schatkist
aangehouden
middelen

215 271 393 272
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Overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015

Overige vooruitbetaalde bedragen 380 513

380 513

Passiva

Eigen vermogen

Reserves 31-12-2016 31-12-2015

Algemene reserve 2.010 2.253

Bestemmingsreserves:

Risicoreserve 1.163 1.675

Bestemmingsreserves 11.007 16.631

Dekkingsreserves 23.743 24.464

37.923 45.023

In onderstaand overzicht wordt per reserve het verloop in 2016 opgenomen.

Vrije reserve Saldo 01-01-2016 Toevoeging
Onttrekking/
resultaatbestemming Saldo 31-12-2016

Algemene reserve 2.253 231 474 2.010

Voordelig saldo 2015 - 102 102 -

2.253 333 576 2.010

Algemene reserve
Dit betreft het echt vrij te besteden bedrag van de vrije reserves. In 2016 zijn hieraan een gedeelte
van het voordelig resultaat 2015 ad € 59.900,- en de verkoopopbrengst van Zuidwal 2 (gebouw
voormalige kinderopvang) ad € 170.900,- toegevoegd. Er is € 474.000,- onttrokken. Dit betreft:
• de vorming van een reserve voor te maken onderzoekskosten door de gemeenteraad € 10.000,-
• de aanvulling van de reserve wachtgelden voormalige wethouders/bestuurders € 89.300,-
• dekking van de gemaakte kosten voor de gemeenteapp € 33.300,-
• dekking van de kosten voor herstructurering van het werkvoorzieningschap € 19.600,-
• dekking van de kosten voor aanplant bomen in de Van Gaverenlaan € 29.400,-
• dekking van de opgenomen vakantiegeld verplichting juli-dec 2016 € 292.000,-

Voordelig saldo 2015
Bij raadsbesluit van 14 juli 2016 is besloten om het voordelig saldo 2014 als volgt te besteden:
• toevoegen aan de algemene reserve € 59.900,-
• vorming bestemmingsreserve "Overheveling budgetten" € 42.000,-

Bestemmingsreserve
Saldo
01-01-2016 Toevoeging Onttrekking

Saldo
31-12-2016

Risicoreserve 1.675 512 1.163

Overige bestemmingsreserves;
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Bestemmingsreserve
Saldo
01-01-2016 Toevoeging Onttrekking

Saldo
31-12-2016

Ruimtelijke ontwikkeling (vml.bovenwijkse voorzieningen/
natuurfonds 138 161 108 191

Ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur+bovenwijks 39 39

Overheveling budgetten 177 98 189 86

Aanleg parkeerplaatsen 7 7 -

HRM reserve 151 151

Openbare verlichting 1.046 1.006 40

Egalisatie leges omgevingsvergunning 18 18

Centrumfonds Steenbergen 22 22

Eénmalige zaken 2012 persp.nota 2011-15 52 52 -

Eénmalige zaken 2013 13 13 -

Eénmalige zaken 2015 127 68 59

Eénmalige zaken 2016/2017 70 20 50

Nog te besteden rijksbijdragen 223 13 148 88

Herinricht./toekomst.onderhd N257 1.718 1.538 180

Privat.gemeent.sport- en welzijnsaccommodaties 112 51 61

Baggerfonds 248 50 13 285

Afgesloten bestemmingsplannen 572 396 176

Div.werken De Heen 50 50

Herinricht./toekomst.onderhd N259 6.293 3.671 2.622

Reïntegratie vml. Algemeen directeur 200 200 -

Decentralisaties sociaal domein 904 904

A4, herinr./toek.onderh.overige wegen 4.190 3.470 720

Openbare ruimte 5.000 5.000

Kleedlokalen buitensportaccommodaties 261 9 252

Onderzoeksreserve raad 10 10

Vervanging openbaar groen 3 3

18.306 5.335 11.471 12.170

Risicoreserve
Deze reserve heeft als bestemming het opvangen van financiële tegenvallers zonder dat het beleid
van de gemeente moet worden aangepast. Uit de laatste simulatie blijkt dat de risicoreserve uitkomt
op een score van 1,01 van de minimaal aan te houden hoogte. Volgens de beleidsnotitie dient de
reserve te vallen in klasse C (1,0 - 1,4).
In 2016 zijn aan de risicoreserve onttrokken:
• wachtgeld voormalig wethouder € 82.000,-
• aanpassing parkeerplaats de Commerce € 7.200,-
• onttrekking verlies bp De Pinas € 423.000,-

In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheer is een meer uitgebreide toelichting opgenomen
over de totstandkoming van deze reserve en de risico's die hieruit eventueel moeten worden
gedekt.
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Ruimtelijke ontwikkeling (vml. Bovenwijkse voorzieningen/Natuurfonds)
De reserve wordt gevoed door storting van de ontvangen bijdragen ruimtelijke ontwikkeling,
á € 127.500,- en een extra toevoeging ad € 33.600,- voor dekking van de reeds geplande
onttrekkingen. In 2016 hebben de volgende onttrekkingen plaatsgevonden:
• € 15.000,- voor de bijdrage aan blauwgroen stimuleringskader en de boomplantdag
• € 3.700,- voor de aanleg van een Jongeren Ontmoetingsplek (in de vorm van een voetbalkooi) te

Dinteloord
• € 3.500,- plankosten Kruislandse kreken 2e fase
• € 10.600,- aanplant bomen Van Gaverenlaan
• € 25.200,- voor het groenbeheerplan
• € 5.000,- voor civiele werkzaamheden voor het groenplan
• € 45.000,- voor parkeerplaatsen aan de Zuidwal (compensatie parkeerplaatsen Stadhaven)
Daarnaast resteert per 31 december 2016 een "claim" op de reserve van totaal € 95.300,- voor
de dekking van de kosten van nog niet uitgevoerde projecten. Dit betreft het groenplan 2015/2016
€ 44.800,-, plankosten Kruislandse kreken € 7.500,-, bomen Bongert/Molenweg € 5.000,- en civiele
werkzaamheden groenplan € 5.000,-.

Ruimtelijke ontwikkeling AFCNP (natuurfonds+bovenwijks)
In 2016 zijn in deze reserve geen mutaties geweest. Bij de bestemming van het
jaarrekeningresultaat 2016 zal wel worden voorgesteld de in 2016 verantwoorde bijdragen toe te
voegen aan deze reserves of aan een nieuw te vormen Innovatiereserve.

Overheveling budgetten
In de budgetregeling is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden budgetten mogen
worden overgeheveld naar het volgend jaar. In praktische zin wordt voor deze budgetten
een bestemmingsreserve gevormd. In de najaarsnota 2016 zijn de volgende overhevelingen
opgenomen:
• uitvoeringsprogramma economische zaken € 13.000,-
• onderzoek glasvezelnetwerk € 15.000,-
• traject beeldgericht reinigen € 27.800,-
• Verkeersonderzoek Dinteloord € 15.000,-
• Herinrichting centrum Welberg € 15.000,-

Aanleg parkeerplaatsen
Bij de ontwikkeling van het terrein van de voormalige villa Bakx is ter compensatie van in de
binnenstad aan te leggen parkeerplaatsen een bijdrage van totaal € 24.500,- overeengekomen. In
2015 is hiervan € 7.350,- ontvangen, welk bedrag in 2016 is besteed voor parkeervoorzieningen
aan de Westdam.

HRM reserve
Deze reserve is in 2009 gevormd uit de ontvangen liquidatie-uitkering van het IZA. Hieruit kunnen,
in overleg met de Ondernemingsraad, toekomstig HRM-gerelateerde activiteiten worden bekostigd.
In 2016 zijn hierin geen mutaties geweest.

Openbare verlichting
Aan deze reserve worden de kosten voor vervanging en bijplaatsing openbare verlichting
onttrokken als dat bedrag hoger is dan € 60.000,-. In 2016 was een raming opgenomen van totaal
€ 100.000,- waarvan € 40.000,- ten laste van deze reserve wordt gedekt. De werkelijke uitgaven zijn
minimaal geweest. In 2017 zijn er nog in diverse kernen vervangingen en bijplaatsingen gepland
waarvoor nog € 40.000,- in deze reserve beschikbaar moet blijven. Het restant van deze reserve,
ad € 1.006.500,-, is toegevoegd naar een nieuw gevormde Voorziening onderhoud openbare
verlichting.

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning
Ter egalisatie van kosten omgevingsvergunningen.
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Centrumfonds Steenbergen
Op 15 december 2011 is besloten voor het winkelgebied in de kern Steenbergen reclamebelasting
in te voeren. De netto-opbrengst hieruit moet worden besteed aan projecten "centrumfonds" van het
uitvoeringsprogramma Stadhaven. In 2016 zijn hierin geen mutaties geweest.

Eenmalige zaken 2012 / 2013
De in deze reserves nog aanwezige middelen ad € 64.800,- is in 2016 aangewend voor de dekking
van de aan Natuurmonumenten verstrekte bijdrage in de kosten van het herstel van Fort Henricus.

Eenmalige zaken 2015
Bij vaststelling van de begroting 2015 is besloten een reserve te vormen van € 229.600,- voor
dekking van diverse eenmalige zaken in 2015. Voor een bedrag van € 107.700,- zijn deze
eenmalige zaken geheel of gedeeltelijk uitgevoerd of gerealiseerd. Voor de volgende zaken, totaal
ad € 59.400,-, zal de uitvoering/realisatie na 2016 plaatsvinden:
• Startkosten buurtpreventieteams € 5.000,-
• Inhuur ten behoeve van handhaving Sunclass € 21.800,-
• Opstellen natuurbeleidsplan € 12.600,-
• Plan van aanpak/schetsontwerp stadspark Steenbergen € 20.000,-

Eenmalige zaken 2016/2017
Bij de vaststelling van de begroting 2016 is besloten een reserve te vormen voor de volgende
eenmalige zaken 2016/2017:
• Burgerparticipatie in de openbare ruimte 2016 € 25.000,-
• Burgerparticipatie in de openbare ruimte 2017 € 25.000,-

Nog te besteden rijksbijdragen
Deze reserve betreft van het rijk ontvangen middelen waaraan niet direct een bestedingsverplichting
is verbonden. Om deze voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen beschikbaar te houden, worden
niet bestede middelen, voor latere besteding, aan deze reserve toegevoegd. Onderstaand is het
verloop van deze reserve per ontvangen rijksbijdrage opgenomen.

Omschrijving
Saldo
01-01-2016

Ontvangen
bedrag Besteding

saldo
31-12-2016

Centrum Jeugd en gezin 100.800 100.800 -

Combinatiefunctionarissen 82.364 17.500 64.864

Transitie Regionale Uitvoeringsdiensten 30.000 30.000 -

Middelen uitvoeringskosten inburgering 10.150 10.150

Middelen verbeterde toegang peuterspeelzalen 12.703 12.703

Totaal 223.314 12.703 148.300 87.717

De middelen voor Centrum Jeugd en gezin zijn omgezet in een dekkingsreserve voor dekking van
de verbouwingskosten van Vraagwijzer (Fabrieksdijk 6).

Herinrichting/toekomstig onderhoud N257
Bij vaststelling van de begroting 2015 is een krediet van € 2 mln beschikbaar gesteld voor de
herinrichting van de N257 met deze reserve als dekking. In 2015/16 zijn de over dat jaren gedane
uitgaven, ad € 1.820.340,-, onttrokken. Daarnaast is in 2016 ruim € 1.035.300,- op deze reserve in
mindering gebracht ter vorming van de reserve Openbare ruimte. Het saldo per 31 december 2016
is nog nodig om het nog resterend krediet van de herinrichting van de N257 te dekken.

Privatisering gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties
Bij de vaststelling van de startnotitie Privatisering (rb 27 febr.2014) is voor externe ondersteuning
van zowel gemeente als de betrokken partijen een bedrag van totaal € 118.000,- beschikbaar
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gesteld. Hiervan resteert per 31 december 2016 nog € 60.800,-. In 2017 zal blijken of dit bedrag
nog benodigd is, of dit kan vrijvallen.

Baggerfonds
De bestemmingsreserve wordt gevormd ter dekking van toekomstige kosten voortkomend uit
baggerwerkzaamheden. In 2016 is hieraan € 50.000,- toegevoegd. De onttrekking, ad € 12.500,-,
betreft de dekking van de kosten voor uitgevoerde baggerwerkzaamheden in Nieuw-Vossemeer.

Afgesloten bestemmingsplannen
Deze reserve is gevormd voor dekking van nog te maken kosten op reeds afgesloten
bestemmingsplannen. Het verloop hiervan luidt als volgt:

Omschrijving
Saldo
01-01-2016 toevoeging onttrekking vrijval

saldo
31-12-2016

Vesting Noord 51.500 1.400 50.100

Molenkreek 75.800 75.800

D'n Darink 444.200 32.500 361.600 50.100

Totaal 571.500 - 33.900 176.000

Vesting Noord
Het resterende bedrag is bestemd voor infrastructurele voorzieningen aan Vestinglaan/Nieuwstad
en voor de aanleg van een voetpad onderaan de westzijde van de dijk langs de waterloop aan de
Westhavendijk.
Molenkreek
Het bedrag is enerzijds bestemd voor de dekking van de herstelkosten van de schade c.q.
herinrichting van de omliggende infrastructuur (Wipmolen, van Heemskerkstraat, incl. openbaar
groen, verlichting etc.), ad € 33.000,-, en anderzijds voor de aanleg van een waterberging en
ecologische inrichting langs de Molenkreek, ad € 42.800,-. Het laatste hangt nauw samen met de
ontwikkeling van bestemmingsplan de Pinas (vml Oostgroeneweg).
D'n Darink
In 2015 is de bouw van de laatste woning afgerond en is begonnen met het verder woonrijpmaken
van het plan. Hiervoor is in 2016 € 32.500,- uitgegeven en is hiervoor nog € 50.000,- nodig na
2016. Een gereserveerd bedrag van ruim € 361.000,- voor de afronding van het terrein achter
het constructiebedrijf van Van Merriënboer kan vrijvallen, omdat de geraamde verplaatsing van dit
bedrijf op korte termijn niet doorgaat.

Diverse werken De Heen
Met betrekking tot de verkoop van diverse locaties in De Heen is € 50.000,- nodig voor in verband
met deze verkoop samenhangende kosten inzake milieu/asbest en plan- civieltechnische kosten.

Herinrichting/toekomstig onderhoud N259
Per 16 juli 2015 is het beheer en onderhoud van de N259 door het rijk overgedragen aan de
gemeente. Voor dit beheer en onderhoud hebben we een bijdrage ontvangen van € 6,3 mln.
Dit bedrag is toegevoegd aan een afzonderlijk daarvoor gevormde bestemmingsreserve. In
2016 is € 108.700,- onttrokken voor het dagelijkse onderhoud aan de N259. Daarnaast is bij
raadsbesluit van 21 juli 2016 besloten van deze reserve € 2.102.300,- toe te voegen aan de
nieuw te vormen reserve Openbare ruimte, € 915.500,- aan de voorziening kunstwerken en
€ 544.300,- aan de voorziening openbare verlichting. Het restant van de reserve is bestemd voor
voornamelijk onderhoud en vervanging van groen en bermen en het onderhoud en vervanging van
de verkeersregelinstallatie.

Reïntegratie voormalig algemeen directeur
Voor de te verwachten kosten over 2016/2017 in verband met een afgesproken "werk naar werk"-
traject is een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000,-. Voor 2016 is hier voor dekking van
de gemaakte kosten € 113.750,- onttrokken. Per 1 april 2017 treedt de vml. algemeen directeur
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in dienst bij een andere werkgever. Hieruit vloeien op basis van eerder gemaakte afspraken nog
verplichtingen voort. Deze verplichting moet afgedekt worden door de vorming van een voorziening.
Het in deze reserve resterende bedrag, ad € 86.250,-, valt vrij en is toegevoegd aan de gevormde
voorziening "Financiële afwikkeling vml. algemeen directeur".

Decentralisaties sociaal domein
De gemeenteraad heeft aangegeven dat de decentralisaties in het sociaal domein ten opzichte van
de hiervoor ontvangen middelen budgettair neutraal in de begroting moeten worden opgenomen en
dat eventuele overschotten over deze jaren beschikbaar moeten blijven voor mogelijke tekorten in
latere jaren. Over 2015 is € 904.200,- toegevoegd. Over 2016 is nog niets toegevoegd maar zal via
de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 het "overschot" 2016, ad € 275.000,-, worden
toegevoegd aan deze reserve.

Herinrichting/toekomstig onderhoud overige wegen A4
Met ingang van 16 juli 2015 berust ook het beheer en onderhoud van de kruisende-, toeleidende-
en parallelwegen/fietspaden met bijkomende werken, voor zover zij op grondgebied van
Steenbergen liggen, bij de gemeente. Hiervoor is van het rijk een vergoeding ontvangen van ruim
€ 4.190.000,-. Hiervoor is vooralsnog een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd. In 2016 is
hieraan voor de jaarlijkse onderhoudskosten €15.900,- onttrokken. Daarnaast is bij raadsbesluit
van 21 juli 2016 besloten van deze reserve € 1.862.400,- toe te voegen aan de nieuw te vormen
reserve Openbare ruimte, € 445.900,- aan de voorziening kunstwerken, € 182.400,- aan de
voorziening openbare verlichting en € 963.300,- aan de voorziening wegen. Het restant van de
reserve is bestemd voor voornamelijk onderhoud en vervanging van groen en bermen.

Kleedlokalen buitensportaccommodaties
Bij de privatisering van de kleedlokalen wordt per vereniging een bedrag beschikbaar gesteld voor
een kwaliteitsverbetering aan deze lokalen. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming
van 50% dient de vereniging en renovatieplan met begroting in te dienen. In 2016 is hierop een
bedrag voor aanpassingen aan de voormalige kleedlokalen van de RKSV Divo gebracht. Per saldo
is eind 2016 nog totaal € 252.000,- beschikbaar. Een overzicht naar vereniging luidt als volgt:
• VV NVS € 94.300,-
• SC Kruisland € 40.700,-
• VV Prinsenland (Rksv Divo) € 47.400,-
• SV Diomedon € 11.000,-
• VV Steenbergen € 58.600,-

Onderzoeksbudget gemeenteraad
Om niet een structureel beslag te leggen op de budgettaire ruimte van de begroting is voor
eventuele inhuur van expertise door de gemeenteraad een reserve gevormd. Jaarlijks zal bekeken
worden of en voor hoeveel over deze reserve is beschikt en indien nodig ten laste van de algemene
reserve weer worden aangevuld tot € 10.000,-. In 2016 zijn er geen beschikkingen over de reserve
geweest.

Reserve vervanging openbaar groen
In 2016 is bij de medewerking aan een planologische aanpassing voor een pand een bijdrage
bedongen voor het gemeentelijk groenfonds. Om deze hiervoor beschikbaar te houden is hiervoor
een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd.

Reserve openbare ruimte
Bij raadsbesluit van 21 juli 2016 is bij de actualisatie van de beheerplannen wegen, civiele
kunstwerken en openbare verlichting besloten tot de vorming van deze reserve voor een bedrag
van € 5.000.000,-. Deze reserve wordt gevormd voor dekking toekomstige investeringen zoals
rehabilitatie en kosten aanvullend wegenbeheer, verkeersmaatregelen etc.

Dekkingsreserve
Saldo
01-01-2016 Toevoeging Onttrekking

Vermindering/dekking
kapitaallasten

Saldo
31-12-2016

Algemene dekkingsreserve 9.782 9.782



192 Jaarrekening

Dekkingsreserve
Saldo
01-01-2016 Toevoeging Onttrekking

Vermindering/dekking
kapitaallasten

Saldo
31-12-2016

Dekkingreserves ter dekking
kapitaallasten 12.518 101 736 11.883

Begraafplaats Steenbergseweg 173 19 192

Begraafplaats Zuideinde 28 24 4

Winstuitkering HNG 55 55 -

BTW-compensatiefonds 176 27 149

Renovatie jachthaven/-kantoor
Steenbergen 1.732 1.732

Totaal 24.464 120 106 736 23.742

Algemene dekkingsreserve
Ter voorkoming van een ongewenste besteding van diverse opbrengsten, zijn deze ter voorkoming
van rentelasten opgenomen in deze dekkingsreserve.

Reserves ter dekking kapitaallasten
Deze reserves zijn/worden gevormd om de uit de bijbehorende investeringen voortvloeiende
afschrijvingslasten geheel of gedeeltelijk te dekken. In 2016 is uit de nog beschikbare CJG middelen
(zie bestemmingsreserve Nog te besteden rijksbijdragen) een dekkingsreserve gevormd voor de
gedeeltelijke dekking van de afschrijvingslast die volgt uit de renovatie van het pand Fabrieksdijk 6
(Vraagwijzer). Deze dekkingsreserve is het gevolg van het op 31 maart 2016 genomen raadsbesluit
waarbij voor dekking van de kosten rekening wordt gehouden met een onttrekking aan een hiervoor
gevormde reserve.

Begraafplaats Steenbergseweg en Zuideinde
Deze reserves dienen ter vergoeding van (toekomstige) onderhouds- en/of sluitingkosten van
betreffende begraafplaatsen. In 2016 is nog € 23.400,- voor onderhoud aan begraafplaats Zuideinde
onttrokken.

Winstuitkering HNG
In 2016 heeft, conform de begroting, een laatste onttrekking van € 55.000,- plaatsgevonden.

BTW-compensatiefonds
Vanwege de invoering van het BTW compensatiefonds is de gemeente gekort op de algemene
uitkering. Vanwege de activa problematiek heeft de regering de korting een jaar later in laten
gaan. Jaarlijks wordt ter compensatie van de activa problematiek over deze reserve beschikt. De
onttrekking in 2016 bedraagt € 26.300,-.

Renovatie jachthaven/havenkantoor Steenbergen
Over de dekkingsreserve van de kapitaallasten van de renovatie van de jachthaven in Steenbergen
is in 2016 nog niet beschikt . De werkzaamheden hieraan zullen in 2017 worden afgerond, waarna
aan de dekkingsreserve de jaarlijkse afschrijvingslast van de investering wordt onttrokken.

Voorzieningen 31-12-2016 31-12-2015

Fonds onderhoud wegen 12.336 9.595

Fonds onderhoud kunstwerken 1.772 339

Fonds onderhoud gebouwen/sportaccommodaties 830 724

Pensioenaanspraken wethouders 1.941 1.628

Rioolonderhoud 1.396 1.432
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Voorzieningen 31-12-2016 31-12-2015

Onderhoud openbare verlichting 1.733

Wachtgelden vml.bestuurders 138 158

Financiële afwikkeling vml alg.dir. 156

Overige voorzieningen 15 14

20.317 13.890

Het verloop van de voorzieningen in 2016 luidt als volgt:

Voorzieningen 31-12-2016 31-12-2015

Fonds onderhoud wegen 12.336 9.595

Fonds onderhoud kunstwerken 1.772 339

Fonds onderhoud gebouwen/sportaccommodaties 830 724

Pensioenaanspraken wethouders 1.941 1.628

Rioolonderhoud 1.396 1.432

Onderhoud openbare verlichting 1.733

Wachtgelden vml.bestuurders 138 158

Financiële afwikkeling vml alg.dir. 156

Overige voorzieningen 15 14

20.317 13.890

Een uitgebreide toelichting op het onderhoud voor wegen, gebouwen, accommodaties en riolering is
opgenomen op de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. De toelichting bij de in het kader hiervan
hieronder opgenomen fondsen is daarom minimaal.

Fonds onderhoud wegen/civiele kunstwerken en openbare verlichting
De beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting zijn in 2016
geactualiseerd. Hierdoor is de omvang van deze voorziening danig gewijzigd. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Fonds onderhoud gebouwen/accommodaties
Het fonds onderhoud gebouwen/accommodaties is gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsdekkingsplan. In navolging van de gebouwen zijn ook de meerjarige onderhoudskosten
van de sportparken (excl. de gebouwen) voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. In 2009 heeft
de gemeenteraad ingestemd met het gehanteerde kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud
van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en
renovaties.

Pensioenfonds wethouders
Besloten is om deze aanspraken niet extern te "verzekeren" maar de voorziening vooralsnog in
eigen beheer te houden. De toevoeging aan de voorziening is in overeenstemming gebracht met
de per 31 december 2016 gemaakte actuariële waardeberekening van het fonds. In 2016 is een
bedrag van € 9.300,- aan de voorziening onttrokken voor dekking van uitgekeerde pensioengelden.

Spaarverlof personeel
Wanneer een personeelslid gebruikt maakt van de mogelijkheid om voor verlof te sparen, worden
de gespaarde uren in deze voorziening gestort. Door invoering van de levensloopregeling is deze
vorm van sparen met ingang van 2006 niet meer mogelijk. Door de afdeling P&O is een berekening
gemaakt van de aanspraken per 1 januari 2006. Om het gespaarde bedrag op peil te houden
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wordt jaarlijks 4% toegevoegd. In de voorziening resteert nog het opgebouwde spaarverlof van één
persoon.

Wachtgelden voormalig(e) burgemeester/wethouders
In de perspectiefnota 2014 is besloten om voor de wachtgeldverplichting van voormalig(e)
burgemeester/wethouders over 2015 t/m 2017 een voorziening te vormen van € 322.000,-. In
2015/16 is hieraan totaal € 272.900,- onttrokken en is in 2016 € 89.300,- toegevoegd voor dekking
van de wachtgeldverplichting voor een tussentijds vertrokken wethouder.

Voorziening rioolonderhoud
In 2014 is de BBV-notitie riolering verschenen. Hierin worden diverse bindende uitspraken gedaan
met betrekking tot de vorming van reserves en voorzieningen in relatie tot het rioolbeheer. In 2016
is een bedrag van € 66.100,- aan kosten ten laste van de voorziening gebracht.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (renteypische looptijd korter dan één jaar) 31-12-2016 31-12-2015

Banksaldi 991

Overige schulden 4.797 5.571

Totaal 4.797 6.562

Van de crediteuren was medio maart 2016 € 1.034.900,- af te wikkelen. Opvallende posten hiervan
zijn de afrekening ISD voor bijstandsverlening en organisatiekosten 2016 € 384.100,-, de opname
van een latente verplichting voor het rijksaandeel terugvordering/verhaal deb.bbz € 221.400,-, een te
verwachten verrekening van de algemene uitkering 2016 € 296.000,-, diverse instellingen afrekening
geleverde jeugdzorg € 69.300,- en de bijdragen aan de buitensportverenigingen in het kader van de
privatisering van de kleedaccommodaties € 20.900,-.

Overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015

Overlopende passiva 5.686 4.570

Totaal 5.686 4.570

Dit bedrag bestaat uit de opgenomen vakantiegeldverplichting van € 292.000,- over de periode juni-
dec 2016 en de ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, welke dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren.
Het verloop van deze gelden in 2016 is als volgt:

Omschrijving Saldo 01-01-2016
Ontvangen

bedrag Besteding saldo 31-12-2016

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen (NL) 53.427 53.427

Subs.Landschap van Allure, proj.West.Br.Waterlinie (NL) 4.511.722 1.354.980 522.636 5.344.066

Subsidie plusbus 2016 (NL) 6.000 6.000 -

Totaal 4.571.149 1.354.980 528.636 5.397.493

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verkoop Intergas
Bij de verkoop van Intergas is een gedeelte van de opbrengst niet direct aan de aandeelhouders
uitgekeerd, maar in escrow bij Intergas gebleven ter dekking van uit de verkoop voortvloeiende
aanspraken. Hiervan wordt in de komende jaren een laatste termijn van maximaal € 75.000,-
ontvangen.
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Rijksbijdrage verbeteringsmaatregelen N259
Met Rijkswaterstaat is overeengekomen dat deze € 1,1 mln bijdraagt in de verbeteringsmaatregelen
van de door de gemeente Steenbergen overgenomen N259. Voorwaarde voor deze bijdrage is
dat de werkzaamheden uiterlijk binnen 5 jaren na ondertekening van de ondertekening van de
overeenkomst op basis van de werkelijke kosten zijn uitgevoerd.

Gegarandeerde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen bedragen per 31 december 2016 € 3.197.000,- en hebben
voornamelijk betrekking op leningen van toegelaten instellingen en zorgcentra. 
Een overzicht van de gewaarborgde geldleningen luidt als volgt:

Organisatie Omschrijving
Oorspronkelijk
bedrag

Percentage
borgstelleing

Gewaardborgd/
garantiebedrag
per 31 dec.
2016

Gewaardborgd/
garantiebedrag
per 31 dec.
2015

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

RK kerkbest Gummarus Vernieuwen 113 2,00 - 40

Stichting Woning Plus Gemeenten

Herfinanciering
verbouwing/
inrichting 158 6,60 11 19

Stichting Tante Louise
Diverse
projecten 3.491 5,29 2.694 2.839

Stichting Kantine Sportpark Steenbergen Vernieuwen cv 34 5,20 6 7

SC Kruisland

Vernieuwen
inrichting
kantine 30 5,50 8 10

SC Welberg

Nieuwbouw
kleedkamers/
kantine
sportpark 238 1,95 54 218

Hypotheken gemeentepersoneel 457 424 441

Totaal 4.521 3.197 3.574

Gegarandeerde geldleningen als achtervang
Naast de geldleningen waarvoor de gemeente volledig garant staat bij niet nakoming van de
verplichtingen door de geldnemer, staat de gemeente nog indirect garant voor diverse door
woningbouwinstellingen afgesloten geldleningen. Het gaat om leningen waarvoor het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw als eerste garant staat. Het risico dat de gemeente loopt bij de achtervang is
vrijwel nihil. Van deze achtervang wordt pas gebruik gemaakt als het risicovermogen van het WSW
daalt beneden de 25% van de gegarandeerde uitstaande schuldrestanten. In dat geval zullen het
Rijk en de gemeenten (ieder 50%) het vermogen van het WSW door het verstrekken van renteloze
leningen aanvullen tot die grens. De verdeling van 50% van de gemeenten wordt verder verdeeld,
te weten de helft komt ten laste van de gemeente met het project waarvoor het WSW heeft betaald,
de andere helft wordt verdeeld via een omslagpercentage over de overige gemeenten naar rato
van de restant schuld. Het leningbedrag waarbij de gemeente als achtervang geldt bedraagt totaal
€ 41.444.000,-.

Niet opgenomen verlofdagen gemeentepersoneel
Het in de balans opnemen van verplichtingen van arbeidsgerelateerde kosten is volgens het BBV
niet toegestaan. Per balansdatum bestaat er een verplichting voor nog niet opgenomen verlofdagen
van € 360.000,-.
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Wachtgeldverplichtingen
Het recht op wachtgeldverplichting van o.a. voormalig wethouders en een voormalig burgemeester
is voor 2017 berekend op € 127.500,-. De te verwachten lasten over 2017 zijn afgedekt middels
een daartoe gevormde bestemmingreserve.

Verplichting prestatiecontracten jeugdzorg
De 9 samenwerkende gemeenten in de regio West-Brabant West werken voor de jeugdzorg
vanaf 2016 met een nieuwe contractvorm, te weten prestatiecontracten. Op basis van deze
prestatiecontracten betaalt de gemeente alleen als de zorgaanbieders de prestatie geleverd hebben.
In het contract/arrangement is bepaald, dat 50% wordt betaald bij de start van het arrangement en
50% bij succesvolle afronding van het arrangement. In het jaar waarin het contract / arrangement
tot stand komt, ontstaat daarmee de verplichting tot betaling van de gemeente voor de eerste 50%.
Deze verplichting wordt in dat jaar, in dit geval 2016, dan ook als last verantwoord. Het afgesloten
contract/arrangement is feitelijk het bewijs van de prestatielevering voor de eerste 50%. Hierdoor is
de betaling van de eerste 50% rechtmatig.
Voor de tweede 50% van de kosten geldt dat deze toegerekend moeten worden aan het boekjaar
waarin deze kosten zijn gemaakt. Deze toerekening gebeurt aan de hand van ervaringscijfers.
Omdat er eind 2016 nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar zijn, wordt de tweede 50% als
last verantwoord wanneer de prestatie volledig is geleverd en het contract is afgerond. Op dat
moment ontstaat de verplichting tot betaling van de gemeente van de tweede 50%. Dit vindt in
2017 of later plaats voor de niet afgeronde trajecten per 31 december 2016. Dit bedrag van de
tweede 50% bedraagt afgerond € 380.000,-. Indien ultimo 2017 wel voldoende ervaringscijfers
beschikbaar zijn, zal wel een toerekening aan het boekjaar plaatsvinden waardoor de lasten in 2017
in de jaarrekening zullen toenemen.
Daarnaast ontbreken eind 2016 ook ervaringscijfers voor het percentage trajecten welke succesvol
worden afgerond. Daarom zijn we er bij de berekening van de tweede 50% van uitgegaan dat
100% van de trajecten succesvol afgerond wordt. Indien eind 2017 wel voldoende ervaringscijfers
beschikbaar zijn, zal bij de berekening van de tweede 50% hiermee rekening worden gehouden.
Voor de prestatiecontracten voor acute en duurzame zorgtrajecten geldt een andere aanpak: een
betaling ineens aan het begin van het traject (bij een acuut zorgtraject) of een periodieke betaling
van een vast bedrag voor een beperkte duur (bij een duurzaam zorgtraject).

Vennootschapbelasting
Sinds 2016 zijn overheidslichamen VPB-plichtig om een gelijk speelveld tussen
overheidsondernemingen en private ondernemingen te creëren. De VPB-heffing moet worden
bepaald op basis van de fiscale grondslag. Over de bepaling van deze fiscale grondslag is nog
niet op alle gebied de benodigde duidelijkheid om een gedegen inschatting te kunnen maken
van deze VPB-plicht, maar verwacht wordt dat deze van beperkte omvang zal zijn. Een latende
belastingverplichting om die reden niet opgenomen.
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Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
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