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Geachte heer I mevrouw.

Op 20 mei 2020 heeft u artikel 40 vragen gesteld over de gevolgen voor 
de gemeente Steenbergen van de schuldenproblematiek van de gemeente Bergen 
op Zoom. Dit naar aanleiding van het Focusakkoord 2020 - 2022 van de gemeente 
Bergen op Zoom dat is gepresenteerd. Uw vragen hebben wij - per categorie - 
hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u ons antwoord.

Sociaal Domein

1. Welke effecten heeft dit Focusakkoord, naar uw voorlopige verwachtingen, 
voor inwoners van de gemeente Steenbergen die gebruik maken van de 
gemeenschappelijke voorzieningen op het sociaal domein?

Ons antwoord: Het is momenteel onbekend welke gevolgen het Bergse Focusakkoord 
heeft op de gemeenschappelijke voorzieningen. De Sociaal Domein budgetten staan 
onder druk, maar gemeenten hebben een zorgplicht. De Brabantse Wal gemeenten 
onderzoeken mogelijkheden om bepaalde voorzieningen op andere wijzen (en 
goedkoper) te organiseren, zonder dat het afbreuk doet aan de ondersteuning van 
onze inwoners. Binnen de jeugdzorg zijn er flinke tekorten bij Bergen op Zoom en de 
andere regiogemeenten. Er wordt gekeken op welke manier we nog kosten terug 
kunnen brengen zodat we binnen budget blijven. Die regionale keuzes, die nog 
gemaakt moeten worden, zullen ook effect hebben op de gemeente Steenbergen.

2. De ISD regelt veel zaken voor onze drie gemeenten. Kunt u garanderen dat 
mensen die een baan zoeken, vooral in coronatijd relevant, ook met Bergse 
bezuinigingen voldoende geholpen kunnen worden?

Ons antwoord: De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is een gemeenschappelijke 
regeling van 3 gemeenten, waarbij de gemeente Bergen op Zoom 2 stemmen heeft en 
de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen beiden 1 stem. De gemeente 
Steenbergen kan derhalve niet garanderen dat er niets zal veranderen. De
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verwachting is echter dat alle Brabantse Wal inwoners alle hulp blijven ontvangen die 
zij nodig hebben bij het vinden van hun weg op de arbeidsmarkt. Iedere gemeente is 
erbij gebaat om zijn inwoners, die een baan zoeken, te helpen aan passend werk. De 
budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Dit geeft 
gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te begeleiden. Het 
niet helpen bij het overbruggen van de kloof richting de arbeidsmarkt zal het proces 
van bezuinigingen alleen maar moeilijker maken als gevolg van het verstrekken van 
meer uitkeringen en stijgende uitvoeringskosten.

3. Kunt u, ook voor de diensten verschaft door de ISD, maatwerk blijven 
garanderen in het sociaal domein?

Ons antwoord: Ook hier geldt dat de ISD een uitvoeringsorganisatie is van de 3 
Brabantse Wal gemeenten, waarbij de gemeente Bergen op Zoom 2 stemmen heeft en 
de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen beiden 1 stem. De gemeente 
Steenbergen kan derhalve niet garanderen dat er niets zal veranderen. Het college zal 
ervoor blijven waken dat de ISD, als onze uitvoeringorganisatie, een uniform beleid 
blijft uitvoeren op hetzelfde niveau als dat dat nu is. Afspraak binnen de regeling is dat 
gemeenten hiervan mogen afwijken. Indien Bergen op Zoom kiest voor soberdere 
regelingen dan is dat hun recht. De gemeenten Woensdrecht en Steenbergen zijn niet 
verplicht dit beleid te volgen voor haar inwoners. Op dit moment is het uitgangspunt: 
aansluiten bij de hulpvraag en het bieden van maatwerk.

4. In hoeverre verwacht u dat de gemeente Steenbergen financieel gezond 
blijft?

Ons antwoord: Het financieel beleid van Steenbergen is hierin duidelijk. Wij bieden een 
sluitende meerjarenbegroting aan. Ook voor de Perspectiefnota 2021 is deze lijn 
gevolgd. U kunt zich voorstellen dat door de gevolgen van corona dit een begroting 
wordt met onzekerheden, dus risico's. Deze worden dan ook goed beschreven in de 
paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van de begroting 2021 en 
meerjarenplanning 2022-2024. Behalve met verbonden partijen (en hun begrotingen) 
heeft de financiële positie van Bergen op Zoom geen invloed op die van Steenbergen.

5. In hoeverre verwacht u dat de gemeente Steenbergen bepaalde
dienstverlening op soberdere wijze moet gaan verstrekken als gevolg van het 
nieuwe beleid vanuit Bergen op Zoom?

Ons antwoord: De verwachting is dat het nieuwe beleid vanuit Bergen op Zoom geen 
directe invloed zal hebben op de dienstverlening van de gemeente Steenbergen. Ook 
verwachten we dat de dienstverlening vanuit de ISD geen directe invloed zal hebben 
op de dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers. Mocht dat wel zo zijn, dan 
zal dat naar verwachting eerst voorafgegaan worden door een wijziging in de 
begroting van deze gemeenschappelijke regeling.
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Wonen, toerisme 8t economie

6. In het focusakkoord staan plannen om als Bergen op Zoom meer woningbouw 
te claimen bij het Rijk en om woningbouw te versnellen. In hoeverre maakt u 
zich naar uw inzicht voldoende hard om genoeg woningen (waarvoor per 
regio quota wordt gewerkt) te realiseren specifiek voor de gemeente 
Steenbergen, zodat ook jongeren, alleenstaanden, en mensen met minder 
hoge inkomens hier kunnen blijven wonen?

Ons antwoord: laarlijks maken wij afspraken in de sub-regio West, waar naast de 
gemeente Steenbergen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Tholen en de provincie Noord-Brabant onderdeel 
vanuit maken. Onze gemeentelijke inbreng qua woningbouwprojecten is tot nu toe 
altijd gehonoreerd. In dit bestuurlijk overleg zijn geen signalen gemeld dat er vanuit 
Bergen op Zoom ineens veel extra bouw wensen zijn. Wanneer dit het geval mocht zijn 
naar de toekomst toe, dan wordt dit in het bestuurlijk overleg wonen voor de sub- 
regio West besproken en vindt de integrale afweging van de gevolgen van dergelijke 
bouwclaims voor de gehele regio plaats. Voor onze gemeente zijn er geen 
belemmeringen te verwachten vanuit de hogere overheid, (provincie of rijk) of door 
andere gemeenten qua aantallen te bouwen woningen.

7. In hoeverre maakt u zich zorgen over het feit dat door bezuinigen op cultuur 
en citymarketing toerisme nu voor Bergen op Zoom, en dus mogelijk voor de 
Brabantse wal en dus Steenbergen, gaat afnemen?

Ons antwoord: Ongetwijfeld zal het stoppen met citymarketing effect hebben op de 
bekendheid van Bergen op Zoom bij toeristen en recreanten en daarmee ook de 
directe regio op de langere termijn. Echter is het WV ook een sterk instrument dat 
blijft bestaan en aandacht besteed aan de bekendheid van de Brabantse Wal. Echte 
specifieke effecten zijn nog niet te duiden maar het monitoren van bezoekers aan de 
Wal wordt reeds gedaan. Hiermee kunnen we de effecten in oogschouw houden en 
eventueel op anticiperen.

8. In hoeverre maakt u zich zorgen over de economische gevolgen van dit 
focusakkoord. Bijvoorbeeld denkend aan de hernieuwde visie (afstoten 
gemeentelijke taken) op de rol van de gemeente Bergen op Zoom als het gaat 
om een bedrijventerrein voor de Brabantse Wal

Ons antwoord: Als drie gemeenten verkennen we samen de ontwikkelbehoefte van de 
Brabantse Wal in relatie tot de regio-opgave. Hierin werken we samen onder de vlag 
van Veerkrachtig Bestuur. Er is dan ook voor nu geen reden om zorgen te maken.
Door in nauw contact met elkaar blijven staan. Wat de economische gevolgen zullen 
zijn van het akkoord is nu niet te bepalen. Daarbij staan eventuele effecten van een 
koerswijziging in schril contrast van de gevolgen van het coronavirus op de economie.
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Samenwerking en Steenbergse zelfstandigheid

9. Bent u bereid om intensief met het (liefst gehele) nieuwe college van Bergen 
op Zoom te overleggen over de samenwerking en verstandhouding?

Ons antwoord: Er is al een structureel periodiek overleg tussen de Brabantse Wal- 
gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze overlegstructuur blijft vooralsnog 
bestaan. In juni jl. hebben de colleges van Woensdrecht en Steenbergen kennis 
gemaakt met het nieuwe college van Bergen op Zoom. Bergen op Zoom is nu aan zet 
om aan de hand van het Focusakkoord te laten zien hoe veerkrachtig zij is, en welke 
effecten het Focusakkoord heeft op de visie op de Brabantse Wal-samenwerking. Pas 
nadat dit duidelijk is kan bepaald worden op welke wijze de samenwerking wordt 
voortgezet, en of de uitvoeringsplannen van de Brabantse Wal moeten worden 
aangepast.

10. Ben u bereid om intensief met het college van Woensdrecht te overleggen 
hoe samenwerking en onze degelijke regionale aanpak op het sociaal 
domein in stand kunnen worden gehouden?

Ons antwoord: Op portefeuilleniveau vindt al intensief overleg samen tussen de drie 
gemeenten. Het nieuwe akkoord verandert daar niks aan. In dit gremia maar ook in 
groter verband wordt over de regionale aanpak op het sociaal domein gesproken. Een 
apart overleg met enkel Woensdrecht is in dat licht niet nodig.

11. Blijft u zich uitdrukken voor zelfstandigheid van de drie Brabantse Wal- 
gemeenten, ook nu er door Bergse fracties wordt gesproken over 
gemeentelijke herindeling?

Ons antwoord: De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken voor behoud van 
Steenbergen als zelfstandige gemeente. De situatie in Bergen op Zoom is op dit 
moment geen aanleiding om van dat standpunt af te wijken. Evenwel werkt 
Steenbergen als zelfstandige gemeente samen met andere overheden om haar doelen 
te bereiken.

Informatievoorziening naar de raad

12. Bent u bereid om de gemeenteraad middels een periodieke raadsbrief zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden van het onderwerp 'effecten Bergse 
schuldenproblematiek op de gemeente Steenbergen?

Ons antwoord: Bij eventuele ontwikkelingen mag u ervan uit gaan dat wij u actief 
informeren. Het is naar onze mening onnodig om periodiek hierover te rapporteren. 
Uw verzoek betekent namelijk ook continue monitoring van de effecten van de Bergse 
schuldenproblematiek op Steenbergen. Monitoring zal plaatsvinden in de Brabantse 
Wal-overleggen (3x3 overleggen, overleggen met de 3 colleges, en twee keer per jaar 
een gezamenlijke raden overleg Brabantse Wal).
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13. Denkt u al iets in de perspectiefnota te kunnen opnemen? Zo nee, bent u 
bereid om in de volgende meerjarenbegroting nadrukkelijke aandacht te 
besteden aan het hierboven genoemde onderwerp?

Ons antwoord: In de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de verbonden partijen en 
de ontwikkelingen daarin. Eventuele koerswijzigingen van samenwerking van Bergen 
op Zoom in deze verbonden partijen kan hierin vermeld worden. In de 
meerjarenbegroting kan aandacht gegeven worden aan de regionale positie van 
Steenbergen.

14. Heeft u verder nog zorgen die met ons kunt delen?

Ons antwoord: Er zijn zeker zorgen over de veerkrachtigheid van Bergen op Zoom en 
de mogelijke effecten op de samenwerking, de visie Brabantse Wal, en de 
samenwerking Regio West-Brabant. Echter we hebben er vertrouwen in dat Bergen op 
Zoom haar veerkrachtigheid goed zal oppakken om tot een duurzame oplossing te 
komen. Wij wensen Bergen op Zoom daar veel succes mee en zullen, samen met 
Woensdrecht, onze ondersteuning in de samenwerking daar waar mogelijk blijven 
aanbieden.

Hoogachtend, Z ļ
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De loco-secretaris, De burgemeester,

üxjQAX. de Korte, MCM
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