
Overzicht technische vragen Tussenrapportage 2019

Fractie Codering Bron Vraagstelling Poho Antwoord
PvdA Categorie B - 19283 - 1 schriftelijk Pagina 9: Hoe worden jongeren gestimuleerd om plannen en initiatieven te ontwikkelen? 

Liggen er plannen om verder te kijken dan het scholenproject? Welke leeftijden worden op 

welke manieren bereikt?

EP In het uitvoeringsprogramma Jongerenwerk 2019-2022 is opgenomen dat het jongerenwerk minimaal twee keer per jaar een activiteit  faciliteert 

die door jongeren zelf is geïnitieerd. Hierbij is aandacht voor voldoende spreiding van activiteiten over de verschillende kernen.

door hierin de brug naar jonge gesprekspartners te slaan. 

ontwikkeld. (NB: letterlijke tekst uitvoeringsprogramma). Daar waar de mogelijkheid zich voordoet zullen we van ontmoetingsmomenten met 

jongeren gebruik maken om te informeren naar plannen en initiatieven. 

PvdA Categorie B - 19283 - 2 schriftelijk Pagina 10: Wat houdt 'geruime tijd' in omtrent het Jeugdhonk? Staat het Jeugdhonk nog 

steeds gepland voor het beleid maatschappelijk vastgoed (tweede helft 2020)?

EP Het Jeugdhonk wordt meegenomen in de visie en het beleid op maatschappelijk vastgoed in 2020.

PvdA Categorie B - 19283 - 3 schriftelijk Pagina 10: Hoe zorgt de gemeente Steenbergen voor een goede aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt? Welke initiatieven lopen er concreet?

EP

organiseren. Deze zijn recent door werkgevers als onderwijs goed bezocht.

arbeidsmarkt

trajectbegeleiders/particpatiecoaches actief. Zij worden ingezet bij dreigend langdurig verzuim en voortijdig schoolverlaten, om jongeren in eerste 

instantie terug het onderwijs in te krijgen, of toe te leiden naar arbeid. Dit laatste wordt gedaan ism de ISD. De inzet van deze trajectbegeleiders is 

succesvol; Steenbergen scoort ook lager dan het landelijk gemiddelde als het gaat om voortijdig schoolverlaten.

omdat HBO/HBO+ opleidingen zich niet in de nabije regio bevinden. Pogingen om een HBO verstiging  naar Bergen op Zoom te halen zijn op 

niets uitgelopen de afgelopen jaren. Er wordt vanuit Hogescholen echter wel nagedacht over programmering, waardoor de koppeling wordt 

gemaakt met opdrachten in deze regio. O.a. PlanBased en Agro. Hier sluiten wij als gemeente op aan in overleggen.                                                                                                                                                                                               

kunnen ontmoeten (eerstvolgende is op 7 november 2019)  

PvdA Categorie B - 19283 - 4 schriftelijk Pagina 27: Wat zijn de geplande aantallen te bouwen woningen voor 2020, 2021, 2022? 

Tot welke segmenten behoren deze te bouwen woningen?

WK Volgens onze woonvisie dienen we tussen de 70 en 100 woningen per jaar te bouwen. 

Voor 2020 zal het aantal op te leveren woningen rond de 120 liggen. Daarna wordt het moeilijker in te schatten. Ook voor 2020 is het overigens 

lastig in te schatten. Als een bouwproject wat nu is gepland voor 2019 iets vertraagd qua oplevering is de bouwproductie in 2020 bijvoorbeeld 

mogelijk nog hoger. Daarnaast is bijvoorbeeld ook nog geen rekening gehouden met de verbouwing van de kerk in Dinteloord naar 

appartementen. Dit kan 2020 plaatsvinden maar mogelijk in 2021. Mocht dit in 2020 plaatsvindenligt de bouwproductie in 2020 mogelijk nog 

hoger. 

De typologie woningen 2020 betreft een grove inschatting: op te leveren is naar verwachting:

* 28 levensloopbestendige woningen grondgebonden

* 19 luxe appartementen

* 20 goedkope appartementen (huur)

* 32 rijwoningen (koop)

* 18 twee onder een kap woningen 

* 3 vrijstaande woningen.

Voor de jaren na 2020 is het onmogelijk om een betrouwbare indeling te maken. Betreft vaak nog zachte plannen  

PvdA Categorie B - 19283 - 5 schriftelijk Pagina 40: Hoe hoog is de stagevergoeding die de gemeente Steenbergen biedt? Zijn er 

verschillen in hoogte naar bijvoorbeeld opleiding?

RvdB De stagevergoeding bedraagt € 226,89 netto per maand bij 36 uur ongeacht de opleiding. Bij minder uren naar rato.

PvdA Categorie B - 19285 - 1 schriftelijk Pagina 3: Is het een raadsbesluit geweest om de organisatie in te richten volgens de 

People, Planet en Profit gedachte?

KK Het is geen raadsbesluit geweest om de organisatie in te richten volgens dit principe. De PPP gedachte is daarbij niet leidend geweest. De 

gedachte om de begroting in te richten volgens de PPP gedachte is ontstaan bij het opstellen van de Perspectiefnota 2019 en afgestemd met de 

toenmalige auditcommittee. 

PvdA Categorie B - 19285 - 2 schriftelijk Pagina 3: Kunt u de indeling van de Tussenrapportage uitleggen vanuit de People, Planet 

en Profit gedachte?

KK De people-planet-profit gedacht is gebaseerd op een duurzaamheidconcept, dat vaak gebruikt wordt om onderwerpen te ordenen. Zo kan het 

programma Mens en Samenleving geschaard worden onder ‘people’, Economie, toerisme en recreatie onder ‘profit’ en Leefomgeving en 

duurzaamheid onder ‘planet’. Zoals in het antwoord op de vorige vraag doorklinkt is deze gedachte uitsluitend gehanteerd voor de programma-

indeling van onze begroting. De indeling van de Tussenrapportage volgt deze programma-indeling. 

PvdA Categorie B - 19285 - 3 schriftelijk Pagina 9: Wie zijn de kerncoordinatoren van Steenbergen, Welberg, Kruisland, Nieuw 

Vossemeer, Dinteloord en De Heen?

EP Om invulling te geven aan onze ambities is per eind maart 2019 gestart met de rol van kerncoordinator. De kerncoordinatoren vervullen een 

verbindende rol en zijn daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor de stads- en dorpsraden van de gemeente Steenbergen.  Inmiddels is de 

organisatie met ingang van 1 september 2019 versterkt met een strategisch adviseur leefbaarheid en kernen. De rol van kerncoordinator is nieuw 

en vraagt om verdere doorontwikkeling. Daarbij wordt de samenstelling, de functieinhoud en functieomvang tegen het licht gehouden. In het 

eerste kwartaal van 2020 komen we bij u raad terug met een visie op het thema leefbaarheid en kernen en daarbij ook op de rol van 

kerncoordinator.  Vanuit zorgvuldigheid worden hier nu geen namen opgenomen. Uiteraard kunnen wij de namen vertrouwelijk met u delen. 

PvdA Categorie B - 19285 - 4 schriftelijk Algemeen: Wat is de verklaring voor 15 rode smiley’s? Is er een steevast terugkerend 

probleem? Zo ja, wat is dan dat probleem? 

KK De verklaring van de rode smiley’s staat verwoord in de kolom ‘toelichting’. Er is niet steevast een terugkerend probleem, met dien verstande dat 

een aantal zaken moeizaam van de grond kwam door het gebrek aan de juiste personele capaciteit (kwaliteit en kwantiteit). Dit is eerder 

toegelicht aan uw raad in het kader van de organisatieontwikkeling, alsmede bij de toelichting op de Perspectiefnota 2020. Inmiddels zijn er 

veranderingen gaande binnen het personeelsbestand, zodat de organisatie beter is toegesneden op de ambitie van de raad.
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Overzicht technische vragen Tussenrapportage 2019

Fractie Codering Bron Vraagstelling Poho Antwoord
Gewoon lokaal Categorie B - 19287 - 1 schriftelijk Algemeen: Ten eerste wil ik aangeven dat e.a mij vreemd overkomen. Maar lieft 3.5 mln 

euro wordt in een tussenrapportage herbestemd of als investeringsvoorstel voorgelegd. 

Dit is in m in optiek geen bijstelling meer van beleid maar significante bijstellingen die in 

mijn optiek in een begroting thuishoorden welke over 5 weken wordt vastgesteld. Maar 

goed dit betreft wellicht een politieke discussie.

KK In de tussenrapportage zijn alle mutaties opgenomen van € 5.000 en hoger. Zowel incidenteel als structureel. De mutaties zijn bijstellingen op 

basis van bestaand beleid, met uitzondering van de investeringsvoorstellen. Deze zijn afzonderlijk aan u voorgelegd met het raadsbesluit. .Echter, 

een groot deel van de mutaties heeft een relatie met de reserves. Bij het bestemmen van het resultaat van de jaarrekening 2018 heeft de raad 

besloten een groot deel van de budgetten over te hevelen naar 2019. Deze middelen worden in 2019 aangewend en als mutatie opgenomen. 

Hierover heeft echter al besluitvorming in de raad plaatsgevonden. Het besluit over het vormen van een bestemmingsreserve Transitie 

Organisatie (€ 2.261.250) heeft de raad al bij de Perspectiefnota genomen. 

Gewoon lokaal Categorie B - 19287 - 2 schriftelijk Pagina 5: Post onvoorzien bedraagt 1,7 mln euro positief. Op pagina 5 wordt aangegeven 

dat dit behoudens “toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het 

jaar zijn”. Welke onvoorziene ontwikkelingen zijn dit?

KK Op pagina 7 zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die nu worden gezien. Dat is geen volledige opsomming. Er zijn tal van 

ontwikkelingen te noemen die deze prognose kunnen beinvloeden. Denk aan de open eindregelingen in het sociaal domein (open 

eindregelingen), de hooogte van de algemene uitkering, de kosten voor gladheidsbestrijding, tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen, 

schades e.d. Dat zijn echter de reguliere risico's die we bij het opstellen van de begroting 2020 hebben geactualiseerd. 

Gewoon lokaal Categorie B - 19287 - 3 schriftelijk Pagina 5: Hoe kan het zijn dat bestemmingsreserve Centrumfonds ten onrecht 

terugvloeide terwijl gemeente continue in gesprek is met RPS en budget in mijn beleving 

meerdere malen issue van discussie is? 

WB Bij de nota Reserves en Voorzieningen; actualisatie 2017 is bij beslispunt 3 ingestemd om de bestemmingsreserve op te heffen en het saldo over 

te hevelen naar de Algemene Reserve. RPS had de afgelopen jaren steeds voldoende middelen beschikbaar om de exploitatie te dekken en pas 

dit jaar hebben ze een beroep gedaan op deze middelen.

Gewoon lokaal Categorie B - 19287 - 4 schriftelijk Pagina 5: Waaruit bestaan de incidentele knelpunten organisatie? KK Deze liggen met name op het terrein van interne ondersteuning (P&O en financiën) 

Gewoon lokaal Categorie B - 19287 - 5 schriftelijk Pagina 5: Waaruit bestaan de frictiekosten n a.g.v. Strategisch P beleid. KK De toelichting van de frictiekosten a.g.v. Strategisch Personeelsbeleid staat beschreven in de perspectiefnota 2020 op pagina 48; 

"dat zijn kosten van maatregelen vanuit het strategisch personeelsbeleid. De medewerker die uitstroomt begeleidt de nieuwe medewerker 

gedurende een bepaalde periode. Zo wordt de kennis vastgehouden en continuïteit geborgd"

Gewoon lokaal Categorie B - 19287 - 6 schriftelijk Pagina 52: Uit welke posten bestaan herinrichting gemeentehuis? Zijn in 2019 reeds 

investeringen gedaan uit dit budget terwijl dit budget nog niet bestaat? Waarom kan dit 

budget niet ingaan miv begroting 2020.

KK/EP Vanaf 2007 zijn er geen extra budgetten opgenomen voor vervanging van meubilair. Alle benodigde aanschaffingen zijn gedaan vanuit de 

bestaande budgetten voor meubilair. Als gevolg van de organisatieontwikkeling zijn er in korte tijd veel nieuwe collega's bijgekomen. Dit heeft 

geleid tot een interne verhuizing, waarbij de ruimte is herschikt en vrijgevallen vierkante meters efficient worden benut. Zo is ruimte vrijgemaakt 

voor nieuwe collega's. Er is geinvesteerd in nieuw meubilair en dat heeft gezorgd voor een piek. Met deze piek is een investering gemoeid van € 

100.000 (€ 50.000 in 2019 en € 50.000 in 2020). De jaarlast voor 2020 bedraagt (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar) € 5.000. 

Voor 2021 komt deze last neer op € 10.000. Wij gaan er van uit dat deze lasten binnen de bestaande begrotingsruimte voor ambities kunnen 

worden ingepast. 

CDA Categorie B - 19288 - 1 schriftelijk Algemeen: In het raadsbesluit staat onder punt 8g dat er 95.000 euro wordt gereserveerd 

voor de tussenrapportage, uitbreiding applicatiebeheer, aanpassen torentje, etc. Dit is niet 

overeenkomstig de toelichting op pagina 57. Graag een toelichting hierop.

KK Dank u voor de oplettendheid. Het betreft een tekstfout in het raadsbesluit en raadsvoorstel onder punt 8g en is gecorrigeerd. 

De juiste tekst is: 

Onttrekking € 214.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor het opstellen toekomstvisie, de tijdelijke uitbreiding applicatiebeheer, het 

aanpassen dak torentje gemeentehuis, de evaluatie communicatiebeleid en inhuur bepaling gebruiksoppervlakte woningen;

CDA Categorie B - 19288 - 1 schriftelijk Graag ontvangen wij een onderbouwing op het bedrag van 100.000 euro voor de 

herinrichting gemeentehuis.

KK/EP Vanaf 2007 zijn er geen extra budgetten opgenomen voor vervanging van meubilair. Alle benodigde aanschaffingen zijn gedaan vanuit de 

bestaande budgetten voor meubilair. Als gevolg van de organisatieontwikkeling zijn er in korte tijd veel nieuwe collega's bijgekomen. Dit heeft 

geleid tot een interne verhuizing, waarbij de ruimte is herschikt en vrijgevallen vierkante meters efficient worden benut. Zo is ruimte vrijgemaakt 

voor nieuwe collega's. Er is geinvesteerd in nieuw meubilair en dat heeft gezorgd voor een piek. Met deze piek is een investering gemoeid van € 

100.000 (€ 50.000 in 2019 en € 50.000 in 2020). De jaarlast voor 2020 bedraagt (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar) € 5.000. 

Voor 2021 komt deze last neer op € 10.000. Wij gaan er van uit dat deze lasten binnen de bestaande begrotingsruimte voor ambities kunnen 

worden ingepast. 
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