
 





1

Inhoudsopgave

Inleiding 2

Financiële samenvatting 4

Financiële Toelichting 4

Programma's 7

Programma 1: Mens & Samenleving 7

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed 19

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 25

Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie 37

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening 47

Bijlagen 57

Bijlage 1 Corona 59

Bijlage 2 Voortgang GVVP 64



2 Inleiding

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2021 aan. Met de rapportage geven wij u informatie over
de voortgang van onze voornemens in 2021. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens
en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2021 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een
prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2021.

Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 30 september 2021. Dat stelt uw
raad in staat om, waar nodig, voorstellen te doen om bij te sturen. Daarnaast heeft u inzicht in de
voortgang van het lopende jaar op het moment dat de begroting 2022 wordt behandeld.

Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2021
een negatief resultaat van € 69.355,-. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de sterke
groei in WMO begeleiding.

Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus en documenten. Gericht op
het versterken van de rol van uw raad. Wij hopen dat we met deze rapportage op de goede weg
zijn en wensen u veel succes met de voorbereidingen voor de behandeling in uw raad.

Leeswijzer
De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de
beleidsvoornemens van 2021 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm
van een prognose. Hoe gaan we in 2021 uitkomen?

Na de inleiding geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien
hoe we denken uit te komen in 2021.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat eventueel de ontwikkelingen zijn en
hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de
begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het
betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven
of het op schema ligt.

"afgerond"

of

"volgens planning"

"in ontwikkeling"

of

"vertraagd door corona"

"niet gehaald"
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Daarbij is een "groene smiley" dat het is afgerond of volgens planning, wetende dat dit eind van
het jaar afgerond zal zijn, een "gele smiley" dat het in ontwikkeling is of vertraagd is door corona,
en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben
we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Ook voor de items die op schema liggen.
Dat hebben we gedaan om u, als raad, goed en volledig te informeren.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten”. Wij geven een
analyse van de afwijkingen. Ook daar hebben wij ervoor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,-
te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze tussenrapportage worden
benoemd. Bij het opstellen van de financiële informatie hebben wij gebruik gemaakt van een
tweetal tabellen per programma.

• De tabel “wat mag het kosten” geeft een recapitulatie van alle mutaties in het programma. Dat
doen we op productniveau.

• De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de mutaties op productniveau. De
kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de
begroting leidt dit ook tot een mutatie in de reserve. Dergelijke mutaties zijn budgetneutraal,
hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel
opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de mutaties in de
reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen.

De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is
nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de
prognose nog kan afwijken. Wij hebben bij de financiële samenvatting een opsomming gemaakt
van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel
doorwerken.

De besluitvormende behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 30 september 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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Financiële samenvatting

Financiële Toelichting
Saldo begroting

2021 TOTAAL

Saldo Begroting 2021 123.000

Begrotingswijziging vaststellen GVVP (BM2006231) -39.000

Begrotingswijziging verlichting beeldbepalende panden (BM2006243) -50.000

-89.000 -89.000

Post onvoorzien (vast bedrag) 50.000

50.000 50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2021 84.000

Mutaties Tussenrapportage 2021: Mutatie Mutatie

Incidenteel Structureel

Programma 1: Mens en Samenleving 5.797 -600.706

Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed - -6.113

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid -5.334 -24.841

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie 128.111 -

Programma 5: Bestuur en dienstverlening -77.660 511.391

50.914 -120.269

-69.355

Saldo begroting 2021 na Tussenrapportage 2021 14.645

+ = voordeel / - = nadeel

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten
worden verantwoord.
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Post onvoorziene uitgaven
Het vaststellen van het GVVP (€ 39.000 - BM2006231) en de verlichting van de beeldbepalende
panden (€ 50.000 - BM2006243) zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de
begroting 2021 via de post onvoorziene uitgaven.

Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2021)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage €14.645
(positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het
jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2021 zijn.
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Ontwikkelingen

Compensatie jeugdzorg
Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp
overeengekomen van € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarvan is in de meicirculaire
2021 € 438 miljoen verwerkt, de rest is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke
informatievoorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast nog
€ 120 miljoen via specifieke uitkeringen. De compensatie via het gemeentefonds komt bovenop de
€ 300 miljoen die al gegeven is. De compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten
extra kosten uit betaald worden.

Voor de gemeente Steenbergen betekent dit voor het jaar 2021 het volgende:

Aanpak Jeugdproblematiek 2021

Verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek 236.000

POH Jeugd GGZ 10.000

Wachttijden specialistische zorg 207.000

Op 29 juni 2021 is er door het Ministerie BZK de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele
middelen ad € 1,314 miljard voor jeugdzorg. Het gehele bedrag gaat via de algemene uitkering uit
het gemeentefonds. In de BZK-brief is tevens een indicatie bij gedaan wat het voor een individuele
gemeente kan betekenen. Voor de gemeente Steenbergen is een indicatiebedrag over 2022 van
1,36 miljoen berekend. In de septembercirculaire 2021 worden de mutaties per maatstafgewicht
definitief bekend gemaakt.

VVE-beleid
Het VVE-beleid moet voor het einde van het jaar op aanwijzing van de onderwijsinspectie
voortvarend opgepakt worden, omdat we daar als gevolg van Corona te weinig aandacht
aan hebben kunnen besteden. Een van de maatregelen die we daar voor inzetten is het
aanstellen van een VVE-coördinator. De dekking voor deze middelen kan plaats vinden uit het
Onderwijsachterstandenbudget (OAB).
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Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving

Leefbaarheid en Kernen

Wat willen we bereiken?

Ondersteunen en versterken van de sociale samenhang.

Waar dat kan en waar inwoners dit willen, krijgen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociale en fysieke omgeving.

We betrekken inwoners bij het maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het sociale
domein. We willen daarbij ook de meningen van de afwijkende minderheid en de zwijgende meerderheid horen.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Vanuit de vaste formatie worden in 2021 meer uren
beschikbaar gesteld voor de kerncoördinatoren. Dit
betekent meer ruimte om aan initiatieven en plannen
uit de Steenbergse samenleving te werken, samen met
inwoners, ondernemers, maatschappelijke  partners,
zoals WijZijn Steenbergen. Het initiatievenfonds
is ook in 2021 weer beschikbaar voor nieuwe
maatschappelijke initiatieven.

Er zijn twee kerncoördinatoren aan de slag sinds
januari 2021.

Afgerond

Met het vaststellen van het nieuwe beleid Leefbaarheid
en Kernen wordt de koers bepaald in het samenspel
tussen inwoners, gemeenschappen en gemeente. In
2021 zetten we in op de uitvoering van het nieuwe
beleid.

De Doe-agenda is in uitvoering. In Q4 vindt de eerste
rapportage plaats over de Doe-agenda.

Afgerond

In het kader van de implementatie van de
Omgevingswet werken we bij de ontwikkeling van
ruimtelijke plannen aan een andere inrichting van
participatietrajecten. Inzet van participatie online
(www.ikpraatmee.nl) en op locatie wordt altijd
zorgvuldig overwogen bij de ontwikkeling van plannen
of beleid. Hiertoe stellen we een participatieverordening
op.

De omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, de
verordening zal als gevolg daarvan ook opschuiven.
dit zal in de beleidsagenda tot uitdrukking komen.

In ontwikkeling
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Transformatie Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Sterkere sociale samenhang die inwoners en gezinnen in een kwetsbare positie ondersteunt,
door ruimte voor eigen initiatieven van inwoners en het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Meer kleinschalige onderlinge steun binnen cliëntgroepen en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de kernen.

Inwoners kennen in hun eigen omgeving mensen die ze vertrouwen en die hun verder kunnen helpen. Iedere inwoner is verwijzer.

Positieve gezondheid voor alle inwoners.

Ondersteuning en begeleiding sluiten aan op de leefsituatie.

Betekenisvolle dagbesteding geeft zin en zelfvertrouwen.

Actuele beleids- en managementinformatie geven sturing aan het gemeentelijke beleid en handelen.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

De kosten voor het sociaal domein lopen fors op. De
verwachting is dat deze trend bij ongewijzigd beleid
doorzet. Dit vraagt onorthodox beleid en bijsturing. In
2021 zetten we in op verdere innovatie van beleid,
zodat de kosten waar mogelijk beperkt worden.

De eerste projecten zijn gestart om innovatie te
bewerkstelligen. Dit is een project versterking
disciplines in Vraagwijzer. De resultaten zijn nog niet
bekend, maar de eerste ervaringen zijn zeer positief.
De kansen die ontstaan zijn als gevolg van Corona
gaan we meenemen in de verdere ontwikkeling van
nieuw beleid.

In ontwikkeling

Voor jeugdzorg gaan we met zorgaanbieders de
samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk
Werk intensiveren. Deze samenwerking wordt ingezet
voor gezinnen waar ook financiële problemen zijn.
Door deze samenwerking kunnen we minder dure
jeugdhulpverlening inzetten. Door ontschotting
tussen jeugd- en Wmo-voorzieningen bij eenzelfde
zorgaanbieder gaan we inzetten op effectievere en
goedkopere zorg.

Dit is een continue ontwikkeling die als gevolg van
Corona en nieuwe wetgeving op het gebied van
schuldhulpverlening aangescherpt wordt. In Q3 krijgt u
de nieuwe kadernota armoedebeleid voorgelegd.

In ontwikkeling

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) gaan we cliëntopvolging inzetten, waardoor
bepaalde categorieën van hulp naar verwachting in
omvang kunnen afnemen. Dit gebruiken we bij onze
eerstvolgende aanbestedingsronde. Tevens willen we
op basis van geïnventariseerde projecten kleinere en
grotere besparingen realiseren.

Per 1 januari 2022 wordt er een aantal nieuwe
categorieën geïntroduceerd, waarmee een lichtere
vorm van ondersteuning binnen de Wmo kan worden
geboden. Het zal hierdoor mogelijk worden om
sneller af te schalen vanuit een zwaardere vorm van
ondersteuning.

In ontwikkeling

Vanwege de coronacrisis verwachten we een forse
stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Door
een nieuwe koers in te slaan met de Stichting
Samenwerken verwachten we voor onze inwoners die
voor de stichting werken meer lokaal van betekenis te
kunnen zijn.

Per 1 februari 2021 is een Steenbergse jobcoach
actief in de kernen. Zij plaats met veel succes
inwoners bij lokale ondernemers en initiatieven.

Afgerond



11Programma's

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Stichting Welzijn Kruisland heeft, ondersteund door de
gemeente, het initiatief genomen tot het realiseren van
een huiskamerproject, bedoeld om lichte dagbesteding
te realiseren in Kruisland. Naast de gemeente zijn
WijZijn Traverse Groep, TanteLouise en TWB hierbij
betrokken.

We zijn in gesprek met Stichting Welzijn Kruisland om
tot het realiseren van een huiskamerproject te komen.
Het huiskamerproject in Kruisland is een voorbeeld
van indicatieloze dagbesteding waarmee inwoners
uit Kruisland laagdrempelig en dichtbij ondersteund
kunnen worden.

In ontwikkeling

Ook in 2021 werken we met onze partners MEE West-
Brabant en Praktijk MEMO aan laagdrempelige en
indicatieloze ondersteuning vanuit Vraagwijzer. Deze
ondersteuning is gericht op GGZ problematiek en
het leven met een beperking. Het doel is om onze
inwoners zo gericht mogelijk te ondersteunen en
instroom in de maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo
te beperken.

Op 1 oktober 2020 zijn MEE West-Brabant en Praktijk
Memo gestart als partners vanuit Vraagwijzer. Zij
bieden laagdrempelige ondersteuning aan inwoners
van de gemeente. We zien dat de partijen goed
gevonden worden en casussen oppakken waarmee
instroom in de maatwerkvoorzieningen in de toekomst
geremd of uitgesteld kan worden.

In ontwikkeling

De gemeente Steenbergen heeft zich aangesloten bij
de coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Hierbij richten we
ons op een lokale aanpak Eenzaamheid.

Er wordt een inventarisatie opgesteld van alle
activiteiten die in Steenbergen plaatsvinden op het
vlak van eenzaamheid. Zo kunnen we zien wat er
mogelijk mist. Dit heeft vanwege Corona en andere
prioriteiten vertraging opgelopen. Uit de GGD cijfers
valt op te maken dat jongeren het meest ernstig
eenzaam zijn geworden door de Corona maatregelen.
Vanuit het Rijk worden extra Jeugdzorg middelen
beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de
sociale en mentale gevolgen van Corona, waaronder
eenzamheid. Er wordt bekeken hoe deze middelen
het beste ingezet kunnen worden. Hiertoe vindt een
integrale afweging plaats; er liggen 2 voorstellen.
Verder is besloten om meer te gaan investeren in
outreachend werken op gebied van eenzaamheid. Er
wordt preventief beleid ontwikkeld om te voorkomen
dat inwoners terugvallen op maatschappelijke
ondersteuning.

Vertraagd
door corona

Jaarlijks werkt het netwerk Dementievriendelijke
Gemeente Steenbergen een uitvoeringsprogramma uit.
De gemeente Steenbergen is partner in het netwerk.
Hierin worden op basis van vastgestelde speerpunten
activiteiten uitgewerkt. Het netwerk Dementievriendelijke
Gemeente zet in op taboedoorbreking, en het bieden
van informatie- en advies op het gebied van dementie.

Als gevolg van Corona was het in het eerste halfjaar
lastig om activiteiten te organiseren. Het netwerk
heeft zich ingezet om in samenwerking met Alzheimer
West-Brabant aan dementiescan uit te voeren en
zal in het tweede halfjaar aan de slag gaan met
effectmonitoring.

In ontwikkeling

Op basis van de door de raad vastgestelde kaders
voor armoedebeleid werken, net zoals met de
Schulddienstverlening, aan een concreet pakket van
maatregelen dat voor onze inwoners met een krappere
beurs bedoeld is. Dit gaat van concrete voorzieningen
tot een verbeterde vindbaarheid van de regelingen en
een actieve rol van verwijzers.

De kadernota zal rond de zomervakantie worden
aangeboden aan het college en gemeenteraad.
Aanbevelingen over betere vindbaarheid van
voorzieningen kunnen dan vastgesteld worden.

Vertraagd
door corona
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

We zorgen ervoor dat inwoners en professionals
weten waar zij hun signalen over een onveilige situatie
(huiselijk geweld, kindermishandeling, crisis) op een
goede manier kunnen afgeven. Dit kan onder andere
bij het recent opgerichte regionale Meldpunt Crisiszorg
dat 24/7 te bereiken is.

Als gevolg van Corona was het in het eerste halfjaar
lastig om activiteiten te organiseren. Om nog beter
te kunnen signaleren moeten medewerkers getraind
worden, dit wordt in Q3 weer opgepakt.

In ontwikkeling

In het uitvoeringsplan Volksgezondheid Brabantse
Wal wordt, in navolging van de bestuursopdracht
Transformatie Sociaal Domein, uitgegaan van de visie
op Positieve Gezondheid. Wij overleggen met onze
partners (o.a. GGD en WijZijn Traverse Groep) om te
bezien hoe we positieve gezondheid als meetinstrument
voor de maatschappelijke effecten kunnen inzetten.

De visie op Positieve Gezondheid staat inmiddels als
uitgangspunt in meerdere beleidsstukken opgenomen,
zoals het uitvoeringsplan Mantelzorg. De medewerkers
van Vraagwijzer worden dit jaar samen met de
medewerkers van WijZijn Steenbergen getraind om
het instrument Positieve Gezondheid in te kunnen
zetten. Het IPH (Institute positive Health) start in
september met de basiscursus Positieve Gezondheid.
Hiermee wordt integraal samengewerkt en de
deskundigheid van de medewerkers bevorderd.

In ontwikkeling

Samen met de verenigingen wordt het Lokaal
Sportakkoord uitgewerkt. We ontvangen voor de
periode 2020-2022 hier middelen voor, die we in
combinatie met het uitvoeringsplan Steenbergen Vitaal
inzetten.

Met het Steenbergse sportakkoord willen we bereiken
dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan
hebben. Nu en in de toekomst, ongehinderd in een
gezonde omgeving, een leven lang. Steenbergen zet
daarom in op: Meer en beter bewegen door iedereen
(werkgroep 1) en gezonde verenigingen en ruimte
(werkgroep 2). De werkgroepen zijn enthousiast
bezig en werken constructief aan realisatie van
hun doelstellingen. Acties die uitstaan zijn: een Jeu
de Boulesbaan in Dinteloord, start van een online
platform "Heel Steenbergen actief", verbetering van
de folder voor de Stichting Leergeld zodat deze
beter toegankelijk wordt en opstart sporten voor
statushouders.

Volgens planning

Na vaststelling van het Uitwerkingsplan Steenbergen
Vitaal wordt de uitvoering hiervan opgepakt.

Als het Uitwerkingplan Steenbergen Vitaal is
vastgesteld wordt ook dat in overleg met de
sportcoaches uitgevoerd. Gewaakt wordt voor
dubbelingen met het Lokale Sportakkoord.

In ontwikkeling

We werken integraal aan ontwikkelingen die Wonen en
Zorg raken, zoals de decentralisatie van Beschermd
Wonen die vanaf 2021 stapsgewijs doorgevoerd wordt.

De decentralisatie van beschermd wonen is met een
jaar uitgesteld, vanaf 1 januari 2022 worden de eerste
stappen gezet. In voorbereiding op de decentralisatie
werken we integraal aan vraagstukken die wonen en
zorg bevatten.

In ontwikkeling
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

De gemeente Steenbergen is aangesloten bij het Huis
van Morgen. Doel is om mensen zo lang mogelijk
gezond te houden, in staat te stellen voor zichzelf te
zorgen en zelf de regie te voeren. Dit door innovatieve
oplossingen te stimuleren en toe te passen.

Als gevolg van Covid-19 is het Huis van Morgen,
momenteel gehuisvest in de gemeente Bergen op
Zoom, gedurende een lange periode niet open
geweest. Gemeenten onderzoeken de fysieke
en digitale mogelijkheden om het bereik en de
toegankelijkheid van het Huis van Morgen te
vergroten.

In ontwikkeling

We voeren de activiteiten zoals genoemd in het
uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid uit. We geven
TaalSteenbergen hierin een centrale rol. Op basis van
de eerste ervaringen uit 2020 geven we in 2021 verder
invulling aan het VVE-beleid en ouderbetrokkenheid.

Veel activiteiten hebben ook dit jaar niet
regulier plaats kunnen vinden vanwege alle
coronamaatregelen. In de uitvoering waren
locaties veelal gesloten, fysiek afspreken was niet
of nauwelijks mogelijk, digitale dienstverlening
niet toepasbaar bij deze doelgroep. Scholen en
kinderopvangpartners waren gefocust op het
organiseren van de continuïteit van onderwijs en
opvang, ten tijde van (gedeeltelijke) lockdowns,
quarantaines en steeds wisselende versoepelingen.
Ambtelijke tijd/capaciteit zat grotendeels in de corona-
crisisorganisatie. Corona heeft wel een vliegwiel effect
gehad op het onderling samenwerken van partners,
waardoor netwerken zijn verstevigd.

Vertraagd
door corona

In 2021 zetten we in op de doorontwikkeling van de
Toegang en Vraagwijzer. De coronacrisis laat ons zien
dat andere vormen van dienstverlening nodig zijn. We
zorgen dat onze inwoners op allerlei verschillende
manieren met ons in contact kunnen komen. Dit doen
we zowel in het sociaal domein als voor al onze
andere dienstverlening.

We nemen de kansen die Corona heeft gebracht mee
in de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening.
Werken op afspraak is er daar een van.

In ontwikkeling

Een van de speerpunten binnen de Wmo
is het doorontwikkelen van indicatieloze
dagbesteding, waarmee meer mensen laagdrempelig
geholpen kunnen worden. Op het gebied van
arbeidsdagbesteding kijken we naar een lokale
invulling, zodat onze inwoners dichtbij een
betekenisvolle dagbesteding hebben.

In 2019 is de Ontmoetingswinkel in Steenbergen
gestart als eerste pilot om ervaring op te doen met
indicatieloze dagbesteding en ontmoeting. In Kruisland
worden op dit moment stappen gezet om te starten
met een huiskamerproject, eveneens een voorbeeld
van een pilot om ervaring op te doen. Het doel is om
indicatieloze dagbesteding breed binnen de kernen
van de gemeente beschikbaar te maken. In ontwikkeling

De bedrijfsvoering wordt steeds aangepast
aan de ontwikkelingen die op ons afkomen.
Informatiemanagement en monitoring hoort hier
ook toe. Met onze (welzijns-)partners gaan we de
monitoring van maatschappelijke effecten oppakken.

De vele corona-maatregelen hebben tijdelijk voor
andere andere prioriteiten gezorgd bij ons en bij
partners. In de tussentijd hebben we wel met partners
verkend wat we aan informatie nodig hebben om te
kunnen monitoren en sturen op effecten. Hieraan
geven we vervolg na de zomerperiode.

In ontwikkeling
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Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk vastgoed staat ten dienste van de gemeenschap. De voorzieningen zijn toekomstbestendig
en duurzaam, passen bij wensen en behoeften van inwoners, en voldoen aan de eisen van deze tijd.

Een realistische maatschappelijke kosten-batenafweging bij investeringen in gebouwen en buitensportaccommodaties.

Ons maatschappelijk vastgoed is zoveel als mogelijk energieneutraal of zelfs energiepositief.

Behoud van voorzieningen in de kernen.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Met het vaststellen van het nieuwe beleid
Maatschappelijk Vastgoed eind 2020 zijn de kaders
bepaald voor een pragmatische doorontwikkeling van
beheer van ons maatschappelijk vastgoed.

De gemeenteraad heeft in december 2020 de
kadernota 'Vastgoed Faciliteert' vastgesteld. Het college
heeft begin dit jaar het uitvoeringsplan opgesteld en
aan de raad ter kennisname toegestuurd.

Volgens planning

Het beleidskader Maatschappelijk Vastgoed biedt
uitgangspunten om de maatschappelijke kosten-
batenafweging te maken. In 2021 zetten we in op
de vertaling en uitvoering van het nieuwe beleid. We
houden rekening met haalbaarheid en betaalbaarheid
in verhouding tot doelmatig en efficiënt gebruik van
maatschappelijk vastgoed.

In 2021 zijn we gestart met het opstellen van een
uitvoeringslan. Met de inzet van het team Vastgoed,
de verschillende beleidsafdelingen en externe inhuur
voeren we het uitvoeringsplan uit.

In ontwikkeling

In 2021 is een afwegingskader voor het
energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed
gereed. Aan de hand daarvan bepalen we welke
gebouwen we willen verduurzamen, tot welk niveau,
langs welk tijdpad en tegen welke kosten.

In het najaar van 2021 starten we met het opstellen
van het meerjarenonderhoudsprogramma. Onderdeel
hiervan is het onderzoek naar verduurzaming van de
gemeentelijke panden.

In ontwikkeling

Zowel voor Steenbergen-stad als voor Dinteloord
stellen we een ‘streefbeeld’ voor voorzieningen
en het bijbehorend vastgoed op. We zetten in op
kerngerichte samenwerking tussen maatschappelijk
dienstverleners, zodat de effectiviteit in de kern wordt
vergroot.

Met Dinteloord zijn we bezig, de verwachting is dat dit
eind 2021 gereed is voor bestuurlijke besluitvorming.
Steenbergen zal later plaatsvinden, dit nemen we mee
in het masterplan. Beide streefbeelden zullen onderdeel
worden van de gebiedsvisies van beide kernen.

Volgens planning
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Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 1: MENS & SAMENLEVING

Taakveld
Begroting 2021

na wijziging
Mutatie TR

Nieuwe
raming 2021

SPORTBELEID EN ACTIVERING -280.833 - -280.833

SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE -2.021.643 -27.231 -2.048.874

ONDERWIJSHUISVESTING -779.895 - -779.895

ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN -804.135 - -804.135

WIJKTEAMS -1.869.436 -103.071 -1.972.507

MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) -909.830 25.000 -884.830

MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ -5.604.869 -440.685 -6.045.554

MAATWERKDIENSTVERLENING 18- -3.821.107 - -3.821.107

GEËSCALEERDE ZORG 18- -377.080 -48.922 -426.002

VOLKSGEZONDHEID -1.202.121 - -1.202.121

ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS -6.477 - -6.477

SUBTOTAAL -17.677.426 -594.909 -18.272.335

MUT. RES. PROGR. MENS & SAMENLEVING 441.826 - 441.826

TOTAAL -17.235.600 -594.909 -17.830.509
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Toelichting budgetmutaties

Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

Samenkracht en
burgerparticipatie

Algemeen
Maatschappelijk Werk

- 35.703 -35.703 I De indexering subsidieaanvraag 2021
WijZijn Traverse Groep is niet doorgevoerd
in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Samenkracht en
burgerparticipatie

Overige
peuterspeelzalen en
jeugdhonk

1.091 7.591 -6.500 I Jeugdhonk: de binnentemperatuur in
het Jeugdhonk loopt gedurende de
zomermaanden hoog op. Vanwege de
gezondheidsredenen van de beheerster en
ARBO eisen is het noodzakelijk dat een
airco wordt geïnstalleerd.

Samenkracht en
burgerparticipatie

Kleinschalig Collectief
Vervoer

370.000 355.000 15.000 S Bijstelling op basis van 1e BERAP herijking
begroting RWB, ritten/vervoerslasten.

Samenkracht en
burgerparticipatie

Gemeenschapshuizen 91.469 91.497 -28 S Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021,
jaarrekening 2020, overschrijding krediet
fietsenstalling en berging Welberg.

Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid Jeugdzorg 277.080 326.002 -48.922 S definitieve afwikkeling tussen de gemeente
en gecertificeerde instellingen van de
vastgestelde kostendekkende tarieven
voor 2020 (€ 20.909) en 2021 (€ 28.083)
voor de hulp aan kwetsbare kinderen en
gezinnen; zie raadsmededeling RD2100166.

Wijkteams Jeugdprofessionals 477.000 580.071 -103.071 S De ontwikkelingen in de jeugdzorg laten
zien dat er meer en moeilijkere vragen
bij de toegang terecht komen. Corona
heeft daar zeker ook aan bijgedragen
omdat men langer gewacht heeft met
het vragen van ondersteuning. Door de
inzet van jeugdprofessionals voorkomen
we duurdere zorg en zorgen we er ook
voor dat kinderen en gezinnen niet of
nauwelijks hoeven te wachten voordat er
ondersteuning geboden kan worden.

Maatwerkvoorzieningen
(Wmo)

Wmo voorzieningen 225.000 200.000 25.000 I Woningaanpassingen: Op basis van de
uitgaven in de eerste maanden 2021
voorzien we een totale uitgave van
€ 200.000. Hierdoor kunnen we het budget
met een bedrag van € 25.000 aframen.
Voor 2022 en verder verwachten we weer
te voldoen aan de begroting. Daarom wordt
deze aframing als incidenteel beschouwd.

Maatwerk
dienstverlening 18+

Wmo Ondersteuning 5.324.869 5.788.554 -463.685 S WMO begeleiding (€ 277.774): In het
eerste halfjaar 2021 zien we een sterke
groei van WMO begeleiding. Deze groei is
te verklaren doordat steeds meer burgers
beroep doen op de voorzieningen, groei
aantal cliëntopname van 11%. Dit is mede
ingegeven door de vergrijzing en het dat
mensen steeds vaker thuis blijven wonen.
WMO ondersteuning (185.911): In het
eerste halfjaar zien we een sterke groei
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Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

van WMO ondersteuning mede veroorzaakt
door het abonnementstarief en de groei van
cliëntaantal van 6,4%.

Maatwerk
dienstverlening 18+

Persoonsgebonden
budget Wmo

280.000 257.000 23.000 I De nieuwe bijstelling op basis van
doorrekening realisatie in de eerste
maanden van 2021 in combinatie met lichte
afname van aantal PGB.

TOTAAL PROGRAMMA 1 5.797 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 1 -600.706 (S)tructureel

-594.909
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Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Cultuur en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed ontstaan vanuit, en worden
uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers.

Iedereen kan betrokken zijn bij ons cultureel en militair erfgoed.

Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen
identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers.

Behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder de Gummaruskerk in Steenbergen.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

We geven verder uitvoering aan het huidige beleid.
Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur
die passen in de sfeer van het initiatievenfonds
ondersteunen wij vanuit dat fonds.

Verdere samenwerking in cultuursector in gang
gezet dmv platforms per onderwerp (muziek, koren,
erfgoed); komen al enkele gezamenlijke activiteiten uit.
Aangepaste subsidieregeling kunst, cultuur en erfgoed
in werking vanaf Q4. Verdere professionalisering sector
dmv oprichting Stichting Platform Kunst en Cultuur.

Afgerond

We bereiden Steenbergen 2022 (750 jaar steenbergen
en 25 jaar gemeente Steenbergen) verder voor.
Initiatieven worden actief gestimuleerd.

Hoofdactiviteiten programma zijn samen met het
genootschap van de Meermin vastgesteld en met
organisatie begonnen; organisaties en inwoners dragen
nu eigen activiteiten aan. Programma is gereed in
oktober. De website steenbergen2022.nl is eind mei
gelanceerd.

In ontwikkeling

In het kader van Steenbergen 2022 brengen we de
Canon Steenbergen en onderdelen van Expeditie
Nassau met elkaar in samenhang; het levensboek, het
zichtbaar maken van erfgoed zoals bijvoorbeeld in het
Stadspark, en ook het Vestinghuys, waar alle zaken
op het gebied van erfgoed bij elkaar worden gebracht.

De Canon wordt tijdens Jubileumjaar 2022
gepresenteerd. Het Vestinghuys, gerealiseerd in
de Gummaruskerk, is uitgebreid met een animatie
film over de geschiedenis van Steenbergen. Het
levensboek wordt samen met de bibliotheek uitgewerkt;
naar verwachting start in Q4. Kleinere projecten in
uitvoering zoals paneel over vestingmuur bij RAM van
Hagendoornstraat. In ontwikkeling

Via CultuurLoper komen alle leerlingen in het
basisonderwijs in de gemeente in aanraking met
kunst, cultuur en erfgoed. Dit loopt tot 2024.
Erfgoededucatie wordt ook uitgevoerd bij leerlingen
door "Weet Waar Je Woont".

Alle basisscholen doen mee aan de CultuurLoper,
onder begeleiding van onze cultuurintermediair. Komend
schooljaar ook deelname van 't Ravelijn. Dit is een
mooie plus op het succesvolle programma van de
Cultuurloper.

Afgerond
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

We werken waar mogelijk mee aan het vinden van
oplossingen voor het behoud van monumentale
gebouwen in onze gemeente. We blijven ons inzetten
voor behoud en een waardevolle invulling en gebruik
van de Gummaruskerk.

Er zijn drie nieuwe gemeentelijke monumenten
aangewezen. Het bouwhistorisch onderzoek bij
twee grote ontwikkellocaties in het centrum van
Steenbergen. Project herbestemming Gummaruskerk
staat stil in afwachting van verdere stappen van het
parochiebestuur.

In ontwikkeling
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Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 2: KUNST, CULTUUR & ERFGOED

Taakveld
Begroting 2021

na wijziging
Mutatie TR

Nieuwe
raming 2021

CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE -541.639 - -541.639

CULTUREEL ERFGOED -187.973 -28.995 -216.968

MEDIA -365.511 -6.113 -371.624

SUBTOTAAL -1.095.123 -35.108 -1.130.231

MUT. RES. PROGR. KUNST, CULTUUR & ERFGOED 485.929 28.995 514.924

TOTAAL -609.194 -6.113 -615.307
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Toelichting budgetmutaties

Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

Media Openbaar
bibliotheekwerk

-21.863 -15.750 -6.113 S Bibliotheek West Brabant, Blauwstraat 30:
Per 1 augustus 2020 is er een nieuwe
huurovereenkomst aangegaan (conform
collegebesluit). De huuropbrengsten
2020 zijn verwerkt in 2021 waardoor de
huurderving in 2021 € 6.113 bedraagt. Het
meerjaren effect van de huurderving wordt
meegenomen in de begroting 2022.

Cultureel erfgoed Overige monumenten 24.919 53.914 -28.995 I Onderhoud Assemburgmolen:
buitenschilderwerk, vervolg werkzaamheden
uit 2020 en worden in 2021 uitgevoerd.
In 2020 waren hier middelen voor
beschikbaar, dekking reserve onderhoud
gebouwen. Dit is ook toegelicht in de
jaarrekening 2020.

Cultureel erfgoed Mutaties reserves 28.995 I Onttrekking uit de reserve onderhoud
gebouwen voor onderhoud
Assemburgmolen, was in 2020
gereserveerd, werkzaamheden worden in
2021 uitgevoerd. Dit is ook toegelicht in de
jaarrekening 2020.

TOTAAL PROGRAMMA 2 - (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 2 -6.113 (S)tructureel

-6.113
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Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en
Duurzaamheid

Arbeidsmigratie

Wat willen we bereiken?

Voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen en werken.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Aan de hand van het uitvoeringsprogramma
is het beleid door de ambtelijke organisatie in
uitvoering genomen. Het nieuwe beleid krijgt de
komende jaren haar beslag in de ontwikkeling
en realisatie van huisvestingsplannen voor
arbeidsmigranten, afspraken met werkgevers en
huisvesters, aandacht voor integratie en handhavend
optreden in ongewenste situaties. De uiterste
indieningsdatum voor huisvestingsplannen is
vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 31 januari
2021. Arbeidsmigranten die zich permanent in
de gemeente vestigen, wonen met hun gezin en
huishouden in onze woonwijken en nemen deel aan
de lokale gemeenschap. Werkgevers, huisvesters,
maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties
en gemeente werken nauw samen om voldoende
en maatschappelijk verantwoorde huisvesting te
realiseren.

Dit is doorlopend onderdeel geworden van
de opgave Arbeidsmigratie. Hierover wordt
halfjaarlijks gerapporteerd door middel van de
voortgangsrapportage Arbeidsmigratie.

Afgerond

Energietransitie en Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

In 2050 Steenbergen energieneutraal, en in 2030 50% energieneutraal, en
zodoende een bijdrage leveren aan de regionale energieopgave; RES 2030.

Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting door knelpunten in beeld te krijgen en maatregelen aan te reiken.

Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs
(infrastructuur). Het is een mindset die terug te vinden is in de uitvoering.

Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte.

Optimaliseren van het scheiden en preventie van afval.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

We werken samen met de gemeenten in de regio
West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, de
waterschappen, Enexis en andere stakeholders de
Concept RES uit tot een RES 1.0. De RES 1.0 dient
uiterlijk 1 juli 2021 te worden opgeleverd.

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2021 de RES 1.0
vastgesteld en kennis genomen van het bijbehorende
uitvoeringsprogramma. De RES 1.0 is samen met
een addendum in concept aangeboden aan het Rijk.
Definitieve aanbieding van de RES 1.0 volgt na
vaststelling door Gedeputeerde Staten op 15 juni 2021.

Afgerond
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

We stellen in 2021 een Transitievisie Warmte op. Uiterlijk Q3 2021 wordt de startnotitie ter vaststelling
aan het college en ter kennisname aan de
gemeenteraad toegestuurd.

In ontwikkeling

We organiseren in 2021 twee collectieve inkoopacties,
één voor zonnepanelen en één voor isolatie.

In Q1 2021 hebben we in samenwerking met het
Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie
isolatie georganiseerd. De planning is om in Q3 2021
een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen te
organiseren.

In ontwikkeling

We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid op voor de periode 2021-2022. Hierin
staan de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie,
biodiversiteit en circulaire economie centraal.

Uiterlijk Q3 2021 wordt het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2021-2022 ter vaststelling aangeboden
aan het college en vervolgens ter kennisname
toegezonden aan de gemeenteraad.

In ontwikkeling

We zetten in op extra bewustwording voor het
scheiden en preventie van afval en optimaliseren de
voorzieningen. Om het bewustzijn al op jonge leeftijd
te creëren werken we samen met onze scholen.

In april 2021 is op alle basisscholen in onze gemeente
gestart met het afvaleducatieprogramma Happers.
Ook worden de grondstoffen op de scholen voortaan
apart ingezameld. Dit project en de daarmee gepaarde
jaarlijkse structurele kosten zijn opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Afgerond

We ondersteunen energiecoöperatie Duurzaam
Steenbergen bij het ontwikkelen van duurzame
energieprojecten van onze eigen inwoners.

Duurzaam Steenbergen werkt hard aan de realisatie
van het zonneveld op het voormalige trainingsveld
van NVS in Nieuw-Vossemeer. Helaas heeft de
energiecoöperatie, ondanks onze ondersteuning bij
communicatie, onvoldoende enthousiaste deelnemers
weten te werven voor hun project. Daarom is
Duurzaam Steenbergen voornemens om samen
te werken met een commerciële ontwikkelaar. Wij
hebben als gemeente een garantstelling afgegeven
aan energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen voor de
aansluiting van het zonneveld op het elektriciteitsnet.

In ontwikkeling

We voeren de motie 'containertuintjes' uit en starten in
2021 met een pilot in de kern Nieuw-Vossemeer.

De motie 'containertuintjes' is in maart 2021 door
de raad aangenomen. Containertuintjes worden in
een aantal gemeenten gebruikt om zwerfafval c.q.
bijplaatsingen tegen de te gaan bij ondergrondse
containers. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft reeds
een prijsopgave ingediend voor 5 containertuintjes,
kosten € 10.000,--. Om dit jaar te kunnen starten
dient dit bedrag in de tussenrapportage te
worden opgenomen. Het is de bedoeling dat de
containertuintjes worden onderhouden door inwoners.

In ontwikkeling
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

Nadere uitwerking van de te onderzoeken locaties uit
de Visie Energie en Ruimte.

Er is reeds een vergunning verleend voor de
volgende zonnevelden: De Eendracht, Rebeccahoeve,
NVS (Duurzaam Steenbergen), Zeeweg en Cosun
Beet Company (AFC Nieuw Prinsenland). In de
besluitvormende vergadering op 27 mei 2021 heeft de
gemeenteraad kennis genomen van de (gedeeltelijke)
evaluatie van de Visie Energie en Ruimte en besloten
om de procedure op te starten om de Visie Energie
en Ruimte te wijzigen. Zonnepark Aan de Dintel is
aangevraagd. Vanwege de huidige transportschaarste
staat de ontwikkeling van zon op veld tijdelijk on hold.

In ontwikkeling

We continueren de gemeentelijke stimuleringslening
(starters en duurzaamheid) in 2021.

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 besloten om
een krediet van € 1.000.000,- ter beschikking te stellen
voor het verstrekken van stimuleringsleningen. Daarmee
kan de gemeentelijke stimuleringslening gecontinueerd
worden.

Afgerond

Onder de campagne Operatie Steenbreek organiseren
we acties om samen met inwoners, ondernemers en
(maatschappelijke) instellingen te vergroenen.

Momenteel werken wij aan de uitwerking van een
plan van aanpak voor Operatie Steenbreek ter waarde
van 50.000 euro (conform het amendement van de
gemeenteraad). De verwachting is dat wij dit plan van
aanpak in Q3 kunnen delen met de gemeenteraad.

In ontwikkeling

We verwerken de resultaten van de
klimaatrisicodialoog in de uitvoering van 2021.

Ten behoeve van klimaatadaptatie is het doel
dat we als gemeente en op regionaal niveau in
beeld hebben waar zich risico’s bevinden voor wat
wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress
betreft. Gemeente Steenbergen heeft eerder de
‘stresstest light’ uitgevoerd. De klimaatcondities van
de regio zijn verkend en in relatie gebracht met
regionale trends en ontwikkelingen. De uitkomsten
van deze analyse zijn gevisualiseerd in lokale en
regionale klimaatonderleggers. Doel is om te komen
tot een lokale uitvoeringsagenda. Deze wordt dit jaar
uitgewerkt. Ook zal de aanpak Operatie Steenbreek
benoemen. Onze planning is om de raad voor de
raadsvergadering in september 2021 een voorstel
(inclusief plan van aanpak) voor te leggen conform het
besluitpunt uit het aangenomen amendement.

In ontwikkeling

We schakelen over naar ecologisch maaibeheer voor
onze bermen in het buitengebied.

Het bestek is afgelopen najaar aanbesteed en
ondertussen in uitvoering.

Afgerond
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

We maken de entrees van onze kernen visueel
aantrekkelijk.

Op basis van de ''visie op de entrees van
Steenbergen'' worden er in de jaren 2020, 2021 en
2022 verspreid over de gemeente in totaal 13 entrees
opgeknapt. Het doel hierbij is de entrees vergroenen
en aantrekkelijk te maken door de landschappelijke
elementen te versterken. Op dit moment zijn 8 van de
13 entrees volledig opgeknapt. Dit jaar staan er nog 2
entrees op de planning. De overige entrees worden in
2022 opgeknapt.

In ontwikkeling

Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet, door uiterlijk 1 juli 2022 ‘Omgevingswet-
proof’ te zijn en een goede basis te creëren voor verdere invulling van de Omgevingswet.

Meer ruimte voor initiatieven van inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, in
een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

We starten met opstellen van een Omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is de strategische visie voor
de lange termijn voor fysieke leefomgeving binnen
de gemeentegrenzen. In de omgevingsvisie
wordt bestaand beleid en regelgeving geclusterd,
geactualiseerd en op elkaar afgestemd. Participatie is
een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de
Omgevingsvisie.

Er is gestart met de inventarisatie en het opstellen
van een beleids- en aandachtspuntenanalyse. Deze
wordt naar verwachting in 2021 afgerond. Vanuit deze
basis wordt de aanpak voor de ontwikkeling van de
omgevingsvisie verder ontwikkeld. Het raadsakkoord
2022 is hierbij ook een belangrijk onderdeel. De
omgevingsvisie moet gereed zijn voor 1 januari 2025.

In ontwikkeling

We bereiden ons voor op het opstellen van een
Omgevingsplan. De gemeente dient keuzes te
maken voor de opbouw en inzet van het instrument
omgevingsplan. 2021 wordt gebruikt voor het bepalen
van de uitgangspunten en de opbouw. Elke gemeente
krijgt van rechtswege het 'tijdelijk omgevingsplan'.
Dit zijn de verzamelde bestaande ruimtelijke plannen
(bestemmingsplannen) aangevuld met de regels
die van het Rijk overgaan naar gemeenten. Ook
verordeningen kunnen onderdeel worden van het
omgevingsplan.

De gemeente heeft tot 1 januari 2030 de mogelijkheid
om het tijdelijk omgevingsplan om te vormen tot
haar omgevingsplan. Naar verwachting wordt er in
2023/2024 een plan van aanpak gemaakt voor het
ontwikkelen van ons omgevingsplan.

In ontwikkeling

We bereiden ons voor op aansluiting op het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO voorziet in
één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving’.
Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden
kunnen snel zien wat is toegestaan in de fysieke
leefomgeving. De ontwikkeling van het DSO gebeurt
stapsgewijs en vergt een intensief samenspel tussen
wetgever en de ontwikkelaars van het DSO. De
aansluiting van de gemeente is sterk afhankelijk van
de implementatie op rijksniveau, naar verwachting in
2021.

De plansoftware van Steenbergen (Tercera Go) is
reeds gekoppeld aan het DSO. De huidige ruimtelijke
plannen overzetten naar Tercera Go, het volgen van
trainingen voor het gebruik en oefenen met DSO.
Voor VTH is inmiddels het software pakket "Centric
Leefomgeving" aangeschaft. De applicatie is inmiddels
ook gekoppeld aan het DSO. Er moeten nog enkele
koppelingen worden gerealiseerd (o.a. koppelingen met
Corsa en Key2Fin). Hiervoor zijn de voorbereidingen
reeds in gang gezet. Softwarepakket (TR app) Berkeley
Modeler is aangeschaft. Ook de opdracht tot het
koppelen tussen DSO en de digikoppeling van Equalit
is gegeven.

in ontwikkeling
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GVVP

Wat willen we bereiken?

Een verkeersveilige en prettige leefomgeving.

Veilige en comfortabele recreatieve routenetwerken.

Een goede bereikbaarheid van bedrijven. Wegen in het buitengebied zijn goed toegankelijk voor landbouwverkeer.

Een voor iedereen toegankelijk mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij.

De kernen hebben een goede verbinding met omliggende steden en dorpen.

Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem met ruimte voor innovatieve
mobiliteitsoplossingen, onder meer voor een emissieloze mobiliteit.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Opstellen en laten vaststellen van het GVVP en het
meerjarig uitvoeringsplan en de dan vastgestelde
maatregelen tot uitvoering brengen.

Het GVVP is 4 maart 2021 gewijzigd aangenomen.
Bij het raadsvoorstel zijn 3 amendementen en 1 motie
aangenomen. De uitvoering van de amendementen
en motie zijn in volle gang. Op 24 juni 2021 is
de verordening voor de adviesraad verkeer op de
raadsagenda vastgesteld. In het raadsvoorstel wordt
een jaarbudget van €8.000,- aan de adviesraad
toegekend. De extra middelen die nodig zijn voor
de scenariostudies naar de rondwegen en de
drempelschouw zijn nog niet bekend.
In het meegestuurde werkdocument behorende bij
het MUP is voor het uitvoeringsjaar 2021 per project
de voortgang aangegeven. Negen projecten worden
om verschillende redenen doorgeschoven naar 2022,
2023 en/of 2024. Dit geeft ruimte om de gevraagde
aanpassingen in motie en amendement (o.a. studies
rondwegen) naar voren te halen.

In ontwikkeling
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Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID

Taakveld
Begroting 2021

na wijziging
Mutatie TR

Nieuwe
raming 2021

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER -1.463.422 - -1.463.422

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID -929.113 - -929.113

WONEN EN BOUWEN -259.063 -50.000 -309.063

MILIEUBEHEER -1.071.401 -17.000 -1.088.401

SPORTACCOMMODATIES -972.273 -32.005 -1.004.278

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 32.666 32.666

GRONDEXPLOITATIE NIET-BEDRIJVENTERREINEN -2.270 - -2.270

FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR - - -

RUIMTELIJKE ORDENING -1.225.715 - -1.225.715

AFVAL 894.267 -65.500 828.767

VERKEER, WEGEN EN WATER -4.706.831 112.923 -4.593.908

RIOLERING 629.433 - 629.433

OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE -2.472.358 -31.000 -2.503.358

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -35.477 - -35.477

SUBTOTAAL -11.614.223 -49.916 -11.664.139

MUT. RES. PROGR. LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID 1.801.764 19.741 1.821.505

TOTAAL -9.812.459 -30.175 -9.842.634
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Investeringen

Aanvraag investeringskrediet voor aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden (€ 76.000)
Met de rechtelijke uitspraak worden gemeenten verplicht gesteld om te voorkomen dat
rubbergranulaat, afkomstig van de kunstgrasvelden, de omgeving vervuilt en als die vervuiling
toch optreedt die zoveel mogelijk op te ruimen of te beperken. De intentie was om tijdens de
renovatie kantplanken aan te gaan brengen, dit ter voorkoming dat er SBR-korrels buiten het
veld komen. Gezien de gerechtelijke uitspraak kunnen en moeten wij als gemeente Steenbergen
niet wachten tot de toekomstige renovatie(s) van de kunstgras voetbalvelden. De structurele
kapitaallasten (€ 3.800) zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting
2022-2025 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 76.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen
van kantplanken kunstgrasvelden.

Aanvraag investeringskrediet voor containertuintjes (€ 10.000)
De motie 'containertuintjes' is in maart 2021 door de raad aangenomen. Containertuintjes
worden in een aantal gemeenten gebruikt om zwerfafval c.q. bijplaatsingen tegen de te gaan bij
ondergrondse containers. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft reeds een prijsopgave ingediend
voor 5 containertuintjes, kosten € 10.000. Om dit jaar te kunnen starten wordt voorgesteld om
dit in de tussenrapportage mee te nemen. Het is de bedoeling dat de containertuintjes worden
onderhouden door inwoners. De structurele kapitaallasten (€ 1.000) zijn in deze tussenrapportage
verwerkt en worden in de begroting 2022-2025 meegenomen. In de perspectiefnota 2022-2025 is
een totaalkrediet van € 100.000 opgenomen om na een succevolle pilot uitvoering te kunnen geven
in de overige kernen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor containertuintjes.

Plaatsen hekwerk met schuifpoort rondom brandweerkazerne Steenbergen (€ 25.000)
De laatste tijd krijgt de brandweer van de post Steenbergen regelmatig meldingen van
ongenodigde gasten aan de achterzijde van de brandweerkazerne Steenbergen. Het pand en
ondergrond is eigendom van Gemeente Steenbergen. Er zijn met de Veiligheidsregio, aangenomen
door de Gemeenteraad, destijds afspraken gemaakt over wie, waar verantwoordelijk is met
betrekking aanpassingen en onderhoud van het pand en perceel, voor de toekomst. Voor wat
betreft een hekwerk met schuifpoort is de kostentoerekening nog onderwerp van gesprek en
zijn we in overleg met elkaar. Echter wij vinden het als gemeente en Veiligheidsregio dusdanig
belangrijk dat onze brandweervrijwilligers veilig kunnen werken dat wij u willen melden dat deze
investering zal worden gerealiseerd. De wijze van kostentoerekening wordt verder uitgewerkt.
Bij de jaarrekening zullen de kosten die ten laste van de gemeente komen worden verantwoord.
De structurele kapitaallasten (€ 1.667) zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de
begroting 2022-2025 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen
hekwerk met schuifpoort rondom brandweerkazerne Steenbergen.
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Toelichting budgetmutaties

Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

Sportaccommodaties Gymzaal Merijntje N-V 5.535 13.535 -8.000 I De klimrekken van Gymzaal Merijntje zijn
dit jaar afgekeurd en moeten daarom
worden vervangen.

Sportaccommodaties Tennispark
Steenbergen

-49.949 -26.829 -23.120 S Huur Tennispark Steenbergen: Betreft
huuraanpassing naar € 26.829 conform
collegebesluit. Dit omdat er in de huurprijs
ten onrechte afschrijvingskosten in de huur
waren opgenomen. Het meerjaren effect
wordt meegenomen in de begroting 2022.

Sportaccommodaties Zwembad de Meermin 15.631 16.059 -428 S Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021,
jaarrrekening 2020, overschrijding krediet
vervanging glijbaan zwembad de Meermin.

Sportaccommodaties Zwembad Aquadintel 2.325 2.782 -457 S Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021
jaarrrekening 2020, overschrijding krediet
vervanging glijbaan zwembad Aquandintel.

Afval Milieustraat 248 65.748 -65.500 I Herinrichting milieustraat: Conform
Collegebesluit BD2000471, gereserveerd
is in de bestemmingsreserve “onderhoud
gebouwen” voor het verbeteren van de
beheerdersruimte milieustraat in 2020 € 
65.500,-. De werkzaamheden gaan in 2021
van start.

Mutaties reserves Mutaties reserves 65.500 I Gereserveerd is in de bestemmingsreserve
“onderhoud gebouwen” voor het verbeteren
van de beheerdersruimte milieustraat in
2020 €  65.500,-.

Verkeer, wegen en
water

Wegen, straten en
pleinen

200.000 230.000 -30.000 I Wegen, straten en pleinen: Vorstschade
aan wegen: Doordat er door het
vrachtverkeer diepe sporen gereden werden
vanwege dooi en bevroren ondergrond,
werden de straatstenen eruit gereden. Dit
leverde gevaarlijke situaties op voor het
verkeer en daarom is de complete straat
opnieuw gelegd. Met deze extra kosten is
geen rekening gehouden in het beheer.

Verkeer, wegen en
water

Wegen, straten en
pleinen

- 3.390.181 -3.390.181 I Onderhoudswerkzaamheden wegen in
2021, de definitieve planning met de
daarbijbehorende kosten. De dekking komt
uit de voorziening onderhoud wegen.

Verkeer, wegen en
water

Voorziening Wegen 3.390.181 I Beschikking over de voorziening onderhoud
wegen, onderhoudswerkzaamheden 2021.

Verkeer, wegen en
water

Civiele kunstwerken - 60.000 -60.000 S Onderhoudswerkzaamheden civiele
kunstwerken voor 2021, de definitieve
planning. De dekking komt uit de
voorziening onderhoud kunstwerken.

Verkeer, wegen en
water

Voorziening Civiele
kunstwerken

60.000 S Beschikking over de voorziening onderhoud
kunstwerken.
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Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

Mutaties reserves Mutaties reserves -143.759 - -143.759 S Correctie in de onttrekking uit de reserve:
In de begroting 2021 zijn de voorzieningen
openbare verlichting en civiele kunstwerken
als reserves gepresenteerd, terwijl in de
tussenrapportage 2020 was voorgesteld
om deze als voorzieningen voor te
zetten. Op last van de accountant
zijn de kosten die niet ten laste van
deze voorzieningen zijn toegestaan,
gecorrigeerd in de tussenrapportage
2020. Ook in de jaarrekening 2020 is
deze opgenomen als voorziening. Dit jaar
worden de onderhoudsplannen openbare
verlichting en civiele kunstwerken voor
2022 geactualiseerd en opgenomen in de
begroting 2022.

Verkeer, wegen en
water

Voorziening openbare
verlichting

143.759 S Beschikking over de voorziening openbare
verlichting 2021.

Verkeer, wegen en
water

Wegen, straten en
pleinen

301.612 302.448 -836 S Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021
jaarrrekening 2020, overschrijding krediet
gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid.

Wonen en bouwen Exploitatie overige
panden

50.000 100.000 -50.000 I Maatschappelijk vastgoed: In de begroting
2020 zijn er gedurende 3 jaar (voor 2020,
2021 en 2022) middelen beschikbaar
gesteld voor de visie en inventarisatie
maatschappelijk vastgoed met als dekking
de algemene reserve. Omdat de meeste
werkzaamheden hiervoor in 2021 gaan
plaatsvinden, wordt voorgesteld om de
middelen van 2022 hiervoor beschikbaar te
stellen.

Mutaties reserves Mutaties reserves 50.000 I Gereserveerd in de algemene reserve voor
maatschappelijk vastgoed. Voorgesteld
wordt om het deel van 2022 in te zetten in
2021.

Vennootschapsbelasting VPB - -32.666 32.666 I We hebben de (definitieve) beschikking
over 2019 en 2020 ontvangen en valt
gunstiger uit.

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Verbetering openbaar
groen

212.132 260.132 -48.000 I In 2020 was een bedrag van € 175.000
opgenomen voor verbetering groen en werd
gedekt uit de reserve vervanging openbaar
groen. Daarvan was eind 2020 nog
€ 48.000 beschikbaar en zijn bestemd voor
de werkzaamheden aan de Watertorenweg/
Noorddonk.

Mutaties reserves Mutaties reserves 48.000 I Gereserveerd is in de bestemmingsreserve
“vervanging groen ” voor het verbeteren
van groen, betreft restant van 2020.

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Verbetering openbaar
groen

260.132 243.132 17.000 I Overboeking naar ander product en
taakveld: De kosten voor aanpak
exoten waren begroot onder het product
openbaar groen (taakveld Openbaar
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Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

groen) maar de werkelijke kosten worden
verantwoord onder het product Ontsmetting
en ongediertebestrijding (taakveld
milieubeheer).

Milieubeheer Ontsmetting en
ongedierte bestrijding

17.113 34.113 -17.000 I Overboeking naar ander product en
taakveld: Zie toelichting hierboven (product
openbaar groen, taakveld Openbaar groen).

Milieubeheer Energietransitie/
duurzaamheid

- -137.067 137.067 I Op 16 november 2020 hebben wij een
aanvraag gedaan voor de Regeling
Reductie Energiegebruik Woningen
(RREW). Het gaat om een eenmalige
specifieke uitkering. De RREW kan worden
ingezet voor het uitvoeren van projecten
om huurders en eigenaar-bewoners te
stimuleren tot kleine energiebesparende
maatregelen in huis, zoals het aanbrengen
van radiatorfolie en tochtstrips of het
plaatsen van ledlampen. Daarnaast kunnen
wij dit bedrag inzetten om advies te geven
specifiek voor de woningen van huurders
en eigenaar-bewoners of algemeen advies.
Onze aanvraag van € 137.067 is volledig
toegekend. De activiteiten dienen uiterlijk
31 juli 2022 te zijn afgerond.

Milieubeheer Energietransitie/
duurzaamheid

- 137.067 -137.067 I De kosten voor de uitvoering van acties
ad € 44.969, de incidentele subsidie
ad € 86.380 voor het verspreiden
van cadeaubonnen voor kleine
energiebesparende maatregelen onder de
inwoners van de gemeente en ad € 5.718
voor het versturen van informatiebrieven
worden gedekt door de toegekende
subsidie van € 137.067.

TOTAAL PROGRAMMA 3 -5.334 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 3 -24.841 (S)tructureel

-30.175
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Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en
Recreatie

Economische Kracht

Wat willen we bereiken?

Een strategische economische agenda met duidelijke focus op 2 pijlers: 'agrofood' en 'recreatie en toerisme'.

Een sterke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven.

Een sterke, toekomstbestendige lokale economie in (sub-) regionale context
waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.

Bedrijventerreinen waar ondernemers de ruimte krijgen voor innovaties, symbiose
en nieuwe sectoren binnen de kenniseconomie/creatieve dienstverlening.

Het centrumgebied in Steenbergen met stakeholders herdefiniëren en ordenen.

Extra aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van Steenbergen.

Een regionale aanpak voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Toegankelijke, proactieve en betrouwbare dienstverlening naar onze ondernemers.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Een strategische economische agenda ontwikkelen die
herkenbaar is en de betrokkenheid van ondernemers,
onderwijs, en instellingen borgt. De focusthema's
'recreatie en toerisme' en 'agrofood' maken hier
onderdeel van uit.

Op dit moment worden de beleidskaders van nieuw
economisch beleid "economische kracht" uitgewerkt.
In Q3 en Q4 van dit jaar wordt er gewerkt aan een
strategische uitvoeringsagenda. In de economische
kracht wordt er focus aangebracht in het economisch
beleid gericht op drie pijlers Agrofood/biobased,
bedrijventerreinen en VTE.

Vertraagd
door corona

Verkenning van transformatiemogelijkheden van het
winkelcentrumgebied Steenbergen ten behoeve van
een toekomstbestendig centrumgebied.

In samenwerking met adviesbureau BRO en ONS
Steenbergen wordt er een adviesrapport voorbereid
over de transformatie van het winkelgebied in het
centrum van Steenbergen ten behoeve van een
toekomstbestendig centrumgebied. Vanuit een bredere
visie over het centrum/havengebied worden er concrete
adviezen voorbereid voor het compacter maken van het
winkelgebied en betere verbindingen met de Markt, de
Gummaruskerk en het havengebied. Het advies wordt
in Q3 aangeboden aan het college. Volgens planning

De economie is zwaar getroffen door de gevolgen van
corona. Vanuit beleid en uitvoering trachten we de
gevolgen voor de economie zo goed als mogelijk te
monitoren en waar mogelijk en nodig onze uitvoering
en beleid daarop aan te passen.

de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Steenbergen
geinvesteerd in de economische barometer. Een
kwantitatief document met cijfers over werkgelegenheid,
banengroei, vestigers, toegevoegde waarde en
beroepsbevolking. In dit rapport is een hoofdstuk
gewijd aan de gevolgen van de corona. met
behulp van de data uit het rapport wordt er gericht
accountmanagement gevoerd. tevens is de afdeling
economische zaken vertegenwoordigd in het ACT
overleg en is er actieve ondersteuning vanuit het
centrummanagement. er wordt frequent overleg gevoerd In ontwikkeling
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

met de branche verenigingen en wordt er gericht
samengewerkt aan economisch herstel.

Samenwerking bevorderen met ondernemers en
brancheverenigingen.

Er is vanuit economische zaken al langer de wens om
een
jaarlijkse netwerkbijeenkomst te organiseren voor
alle brancheverenigingen en andere partners van de
gemeente. Echter is het nog niet gelukt een fysieke
bijeenkomst te organiseren in verband met corona.
De samenwerking met ondernemers en
brancheverenigingen is door de coronacrisis wel
gegroeid en versterkt. Er vindt nu regulier overleg
plaats tussen de gemeente en de verschillende
branche verenigingen.

Vertraagd
door corona

Een account- en acquisitieplan opstellen en op basis
daarvan gerichte acquisitie operationaliseren.

Dit plan zal in september tot afronding komen en in Q4
worden voorgelegd aan het bestuur.

Volgens planning

Goede vertegenwoordiging in de (sub-)regio en een
regionale aanpak bedrijventerreinen.

Momenteel wordt er in samenwerking met de
Brabantse Wal gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling
van een subregionaal bedrijventerrein in de Brabantse
Wal. De kwalitatieve onderbouwing voor het regiobod/
programmering wordt in oktober aangeboden aan
de commissie van advies binnen de regio West
Brabant. Tevens is er bestuurlijke en ambtelijke
vertegenwoordiging in de werkgroepen van de regio
West Brabant en wordt er uitvoer gegeven aan de
strategische uitvoeringsagenda van het veerkrachtig
bestuur Brabantse Wal. In ontwikkeling

In 2021 wordt ingezet op kwalitatief/kwantitatief
onderzoek naar de conditie van de Steenbergse
economie.

de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Steenbergen
geinvesteerd in de economische barometer. Een
kwantitatief document met cijfers over werkgelegenheid,
banengroei, vestigers, toegevoegde waarde en
beroepsbevolking. Ook dit jaar zal dit rapport worden
ontwikkeld. tevens is- en wordt er veel onderzoek
gedaan voor de bestuursopdracht economische kracht.

Volgens planning

Verder opbouwen en beheren van de relaties met
ondernemers en zo initiatieven ondersteunen.

Met het reeds te ontwikkelen accountplan, de frequente
contacten met ondernemers en brancheverenigingen
wordt het verder opbouwen van de relaties continu
versterkt.

Volgens planning
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

Het faciliteren van de ontwikkeling van een hotel in
Steenbergen.

De coronacrisis heeft een negatief effect op de
ontwikkelkansen van het hotel in de afgelopen periode.
Als gemeente willen we vooruit met de ontwikkeling en
blijven we hierop inzetten.

Vertraagd
door corona

We onderzoeken de mogelijkheden van een
duurzaamheidspark, in relatie tot circulaire economie.

Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale
bedrijventerrein wordt circulaire economie en
duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en
geborgd.

In ontwikkeling

We werken een marketingstrategie uit en leggen deze
voor aan de raad.

In de tweede helft van het jaar wordt een
marketingstrategie opgeleverd.

Volgens planning
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Recreatie

Wat willen we bereiken?

Steenbergen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreanten en meerdaagse recreanten.

Een actievere stimulerende of faciliterende rol van de gemeente om bij te dragen aan
(versnelling van) projecten en het oppakken van kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Het VVV Informatiepunt verder uitbouwen als
uithangbord van de gemeente. De samenwerking
wordt nog meer versterkt met de openstelling van de
Gummaruskerk.

Door de sluiting van de Gummaruskerk is ook het
VVV Informatiepunt tijdens de lockdown gesloten
geweest. Dit actiepunt kan weer worden opgepakt als
de versoepelingen verder zijn ingezet.

Vertraagd
door corona

De huidige fiets- en wandelroutes actualiseren. Fietsroutes hebben in 2020 een update ondergaan en
folders zijn aangepast. De update van de wandelroutes
is in Q3 2021 gereed.

Volgens planning

De bewegwijzering in de binnenstad en voor
recreatieve ondernemers bijwerken.

Dit is een dynamisch en continu proces, als er
wijzigingen plaatsvinden zal daar de bewegwijzering op
aangepast worden.

Afgerond

We blijven aangesloten bij de Zuiderwaterlinie. De samenwerking Zuiderwaterlinie is in 2019 vernieuwd
tot 2029. De bijbehorende werkwijze wordt in 2021
vastgelegd. De gemeente Tholen overweegt lid te
worden van de Zuiderwaterlinie.

Volgens planning

Uitwerking geven aan de recreatieve visie die
is aangeboden door de dorpsraad van Nieuw-
Vossemeer.

Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad
van Nieuw-Vossemeer aan.

In ontwikkeling
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Wat gaan we doen? Toelichting Status

Het geven van een podium aan het erfgoed van onze
gemeente, tijdens een feestelijk evenement in de
binnenstad van Steenbergen, georganiseerd door de
Vereniging van Nederlandse Vestingsteden.

Zal plaatsvinden in Q2 van 2022 in relatie tot
Jubileumjaar 750 jaar Steenbergen.

Vertraagd
door corona

Het actualiseren van het uitvoeringsprogramma bij
de Recreatieve Kansenkaart, gericht op een selectie
van kansen / projecten waar wij een actievere
stimulerende of faciliterende bijdrage zullen leveren.

De actualisatie wordt opgeleverd in Q4 2021.

Volgens planning

Nadere uitvoering van de gebiedsvisie Fort Henricus
in 2021, nadat deze is aangeboden aan de raad.

De aanbieding van een uitvoeringsprogramma aan de
raad staat op de agenda voor oktober 2021. Daaraan
wordt op dit moment gewerkt.

Volgens planning

Het ontwikkelen van één nieuwe fiets- en
wandelroute, bij voorkeur in samenwerking met lokale
ondernemers.

Een nieuwe (thematische) fietsroute is onderdeel van
het project 'Linie van de Eendracht'. Op dit moment
wordt financiering en programmering van dit project -
i.s.m. Bergen op Zoom en Tholen - onderzocht.

In ontwikkeling
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Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 4: ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE

Taakveld
Begroting 2021

na wijziging
Mutatie TR

Nieuwe
raming 2021

INKOMENSREGELINGEN -1.426.029 - -1.426.029

BEGELEIDE PARTICIPATIE -2.999.835 128.111 -2.871.724

ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS -27.847 - -27.847

ARBEIDSPARTICIPATIE -2.897 - -2.897

RECREATIEVE HAVENS -146.752 - -146.752

OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE -335.793 20.000 -315.793

ECONOMISCHE PROMOTIE 20.297 - 20.297

ECONOMISCHE ONTWIKKELING -331.332 - -331.332

BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 332.888 - 332.888

SUBTOTAAL -4.917.300 148.111 -4.769.189

MUT. RES. PROGR. ECONOMIE, TOERISME & RECREACTIE -175.107 -20.000 -195.107

TOTAAL -5.092.407 128.111 -4.964.296
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Investeringen

Herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk (€112.500)
Het beschikbare budget in het fonds bovenwijkse voorzieningen bedraagt per einde 2020
afgerond € 609.000. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een
bedrag te kunnen declareren van € 951.000. In 2010 is het inpassingsplan voor AFC West-
Brabant opgesteld. In dit plan is al aangegeven dat de Noordzeedijk en Kreekweg een andere
verkeersfunctie krijgen. Nu de ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland vordert, is het tijd om
de voorbereidingen te starten die tot herinrichting van deze wegen gaan leiden. Inmiddels is een
gedeelte van de Noordzeedijk met tijdelijke voorzieningen afgesloten voor autoverkeer en is de
keuze gemaakt om geen fietspad langs de Kreekweg te leggen. De werkvoorbereiding vindt plaats
in 2021. De uitvoering is gepland in 2022. Op basis van onderliggende calculaties is ingeschat dat
de totale kosten van de herinrichting van deze wegen ongeveer € 1,5 miljoen zal bedragen.

Voorgesteld wordt om het op dit moment beschikbare bedrag in het fonds bovenwijkse
voorzieningen te bestemmen voor de herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk en een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 112.500. Met het voorbereidingskrediet kan de
verdere planvorming worden uitgewerkt, inclusief het benodigde budget. Na voorbereiding wordt
aan de raad een voorstel voorgelegd met kredietaanvraag.
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Toelichting budgetmutaties

Taakveld Product BegrotingPrognose Verschil I/S Toelichting

Begeleide participatie Sociale
werkvoorziening
(WSW)

2.656.975 2.528.864 128.111 I Ontvangen compensatie vanuit WVS met
betrekking tot de transisitievergoedingen
over de periode 2015 t/m 2019 (117.729).
Tevens een uitkering van het voordelig
resultaat van de jaarrekening 2020
(10.382).

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

Openluchtrecreatie 88.631 68.631 20.000 I Activiteit voor het evenement
vestingstedenroute Steenbergen is vanwege
corona verplaatst naar 2022.

Mutaties reserves Mutaties reserves -20.000 I Toevoeging bedrag voor het evenement
vestingstedenroute Steenbergen;
overheveling budgetten 2022.

TOTAAL PROGRAMMA 4 128.111 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 4 - (S)tructureel

128.111
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Ontwikkelingen

Algemene uitkering
Één van deze ontwikkelingen is de recent verschenen meicirulaire 2021. Deze meicirulaire hebben
wij doorgerekend en is dan ook betrokken in deze tussenrapportage. Met een raadsmededeling
bent u hierover geïnformeerd. Daarnaast ontvangen we dit jaar nog de septembercirculaire en de
decembercirculaire.

Herijking verdeling gemeentefonds
Op 7 december 2020 hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over
het vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

Het ministerie van BZK heeft op 2 februari 2021 de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
gevraagd om advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling
van het gemeentefonds per 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag zijn ook de
voorlopige uitkomsten van de verdeling voor individuele gemeenten bekend gemaakt.

Na weging van het advies van de ROB zullen de fondsbeheerders ook de VNG consulteren.
Het besluit tot invoering van de nieuwe verdeling zal door het huidige demissionaire kabinet,
net als andere besluiten met betrekking tot de inrichting van de financiële verhouding, aan het
nieuwe kabinet worden gelaten. Reden hiervoor is onder meer de huidige financiële positie van
gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid
van financiering van de jeugdzorg.
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Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Bestuur en Dienstverlening

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen zich
welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening 2020-2023.

Het Uitvoeringsprogramma wordt in Q3 2021
herzien op actualiteitswaarde, mede door afgelopen
jaar ook ivm corona. Servicenormen en interne
kwaliteitshandvest zullen in 2021 worden afgerond
en geïmplementeerd. Voorafgaand hieraan is het
(mystery) Telefoononderzoek Bereikbaarheid afgerond.
Op basis van de huidige ontwikkelingen en de
herziening wordt een nieuwe planning gemaakt voor
het uitvoeringsprogramma.

Vertraagd
door corona
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Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een gezonde balans tussen de inhoudelijke ambitie, de benodigde personele
capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en het geld (de beschikbare budgetten)

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Wij brengen de komende jaren de capaciteit van
vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief
op niveau. Wij monitoren dit voortdurend en leggen de
monitor in 2021 voor aan de raad.

In februari is de monitor aan de raad toegelicht.

In ontwikkeling

Afbouw van inhuur-, advies- en "overige" kosten. Zoals eerder toegelicht hebben we nu nog een piek,
met de bedoeling om deze vanaf 2021 af te bouwen.
Mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van de
arbeidsmarkt.

In ontwikkeling

Uitvoeren van de vastgestelde vitaliteitsregeling. Inmiddels zijn er 14 aanmeldingen. Tot 1 september
2021 kunnen mensen zich aanmelden.

In ontwikkeling
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ICT

Wat willen we bereiken?

Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitale gegevens en processen.

Wat gaan we doen? Toelichting Status

Opstellen plan van aanpak informatiemanagement, in
afstemming met plan van aanpak Equalit.

PvA is nog niet afgerond vanwege afstemming van
beschikbare financiële middelen als van capaciteit
zowel bij gemeente steenbergn als bij Equalit.

In ontwikkeling

Verhogen digitale bewustwording en digitale
vaardigheden medewerkers.

Ten aanzien van privacy en informatieveiligheid zijn aan
de medewerkers in 2020 en 2021 diverse elearning-
modules aangeboden. Digitale vaardigheden zullen
worden opgenomen in het strategisch opledingsplan. Bij
de werving en selectie zal de digitale vaardigheid een
uitbgebreider onderdeel zijn.

In ontwikkeling
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Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 5: BESTUUR & DIENSTVERLENING

Taakveld
Begroting 2021

na wijziging
Mutatie TR

Nieuwe
raming 2021

BESTUUR -1.806.187 - -1.806.187

ONDERSTEUNING ORGANISATIE -6.687.405 -37.660 -6.725.065

BURGERZAKEN -477.034 - -477.034

TREASURY 30.148 - 30.148

ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS 38.093.313 531.391 38.624.704

OZB WONINGEN 2.650.489 -60.000 2.590.489

OZB NIET-WONINGEN 2.002.713 - 2.002.713

BELASTINGEN OVERIG 85.226 - 85.226

OVERIGE BATEN EN LASTEN -129.370 - -129.370

SUBTOTAAL 33.761.893 433.731 34.195.624

MUT. RES. PROGR. BESTUUR & DIENSTVERLENING 1.270.489 - 1.270.489

TOTAAL 35.032.382 433.731 35.466.113
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Investeringen

Aanvraag investeringskrediet auto handhaving (€ 50.000)
Van de bestaande Citroën die door handhaving wordt gebruikt is de versnellingsbak versleten en
moet vervangen worden. De investering van het onderhoudskosten wegen niet meer op tegen de
waarde van de Citroën. Voorgesteld wordt om nu een 4 wiel aangedreven voertuig aan te schaffen
zodat men ook overal in het buitengebied kan komen. Deze zal niet elektrisch zijn omdat een 4
wiel aandrijving nog niet in elektrische vorm werkbaar is. De structurele kapitaallasten (€ 7.143) zijn
in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2022-2024 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
de bedrijfsauto handhaving.

Bijstellen investeringskrediet Actieraamwerk aanhangwagen 2021 (€ 428)
Er is een kleine overschrijding geweest bij de aanschaf van de Actieraamwerk aanhangwagen.
Betreft het vervangen van gewone lampen naar led-lampen in kader van veiligheid en
duurzaamheid: begroot € 20.395, realisatie € 20.823, waarna het krediet kan worden afgesloten.

Gevraagd wordt een aanvullend investeringsbedrag van € 428 voor de aanschaf van
actieraamwerk aanhangwagen.
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Toelichting budgetmutaties

Taakveld Product Begroting Prognose Verschil I/S Toelichting

Ondersteuning
organisatie

DIV (archief) 140.402 160.402 -20.000 S Archief: Het is wettelijk verplicht
archiefbescheiden die ouder zijn dan
20 jaar (en bij inwerkingtreding nieuwe
Archiefwet ouder dan 10 jaar) over te
brengen naar een archiefbewaarplaats of
e-depot. Alvorens deze archiefbescheiden
overgebracht kunnen worden, dienen ze
conform wetgeving in goede, geordende
en toegankelijke staat gebracht te worden.
Tot dit jaar was daarvoor altijd een bedrag
van € 20.000,-- structureel in de begroting
opgenomen, maar om onduidelijke redenen
is dit geschrapt. Zonder dit budget kunnen
we niet voldoen aan genoemde wettelijke
verplichting en volgen er sancties vanuit het
provinciaal toezicht.

Ondersteuning
organisatie

Financiën 115.131 105.791 9.340 I Incidentele tariefsverlaging inkoopbureau

Ondersteuning
organisatie

Huisvesting
gemeentehuis

23.288 31.288 -8.000 I Huisvesting gemeentehuis: Hogere
gasverbruik t.o.v. verbruik vorig jaar wegens
het koude voorjaar.

Ondersteuning
organisatie

Huisvesting
gemeentehuis

27.484 20.484 7.000 I Huisvesting gemeentehuis: Lagere uitgaven
in verband met minder uitgaven, doordat
door de coronamaatregelen minder
personeel op de werkvloer was.

Ondersteuning
organisatie

Huisvesting
gemeentehuis

23.629 13.629 10.000 I Huisvesting gemeentehuis: Lagere uitgaven
koffie, minder koffiegebruik i.v.m. meer
thuiswerken.

Ondersteuning
organisatie

Huisvesting
gemeentehuis

40.889 25.889 15.000 I Huisvesting gemeentehuis: Door
coronamaatregelen is minder fysieke post
verzonden.

Ondersteuning
organisatie

Huisvesting
gemeentehuis

6.630 3.630 3.000 I Huisvesting gemeentehuis: Lagere uitgaven
catering is vanwege coronamaatregelen
tijdelijk gesloten geweest.

Ondersteuning
organisatie

Huisvesting
gemeentehuis

9.600 12.600 -3.000 I Huisvesting gemeentehuis: Kosten
beveiliging vallen net als in 2020 hoger uit,
budget te laag geraamd.

Ondersteuning
organisatie

Werkplaats 10.389 55.389 -45.000 I Werkplaats: conform collegebesluit
BD2000471 herinrichting milieustraat. In de
meerjarenraming onderhoud accommodaties
is in 2025 een bedrag opgenomen van
€ 60.000,- voor het opnieuw asfalteren
van het terrein Van Andelstraat 6 en 8.
Omdat gewenst is om dit in 2021 uit te
voeren wordt voorgesteld om dit mee te
nemen in de tussenrapportage 2021. De
eerste uitgaven van € 45.000 wordt in 2021
verwacht en het overige (€15.000) in 2022.
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Taakveld Product Begroting Prognose Verschil I/S Toelichting

Omdat er nog geen begroting voor 2025 is,
worden deze kosten nu opgevoerd en in de
begroting 2025 weer afgeraamd.

Ondersteuning
organisatie

Werkplaats 19.661 25.661 -6.000 I Werkplaats: vervanging van het keukenblok,
de vezelplaten zijn door vocht aangetast
waardoor vervanging noodzakelijk bleek.

OZB Woningen Uitvoering wet
WOZ

3.200 28.200 -25.000 I Taxatiekosten: Voor het aanpassen van
het taxatiemodel hebben we € 25.000,-
extra nodig. Dit is voornamelijk bedoeld
voor specifieke kennis en extra mankracht.
Met het huidige model ontstaan er grote
verschillen tussen groepen en te weinig
binnen gemêleerde groepen. Ook is dit
model arbeidsintensief door grote fluctuaties
jaar op jaar. De voordelen van het nieuwe
model zijn stabiele onderlinge verhoudingen
en zonder uitschieters, waardoor er meer
tijd is voor andere werkzaamheden zoals
controles en marktanalyse, wat ten goede
komt voor de herwaardering. Door het
nieuwe model wordt de kwaliteit van het
bestand verbeterd en de manier van
werken is ook transparanter. Hierdoor
krijgen inwoners een beter inzicht hoe hun
WOZ-waarde tot stand is gekomen.

OZB Woningen Uitvoering wet
WOZ

6.739 41.739 -35.000 I Incidentele dekking voor de extra kosten
voor het project Verbreding en verdieping
lokale belastingen 2021.

Alg.uitk. en ov.
Uitk.gemeente fonds

Algemene
uitkering

-37.952.191 -39.009.582 1.057.391 I / S Verwerking algemene uitkering van de
decembercirculaire 2020 en meicirculaire
2021.

Alg.uitk. en ov.
Uitk.gemeente fonds

Algemene
uitkering

- 526.000 -526.000 I Oormerken: Verwerking van de
decembercirculaire 2020 en meicirculaire
2021 voor het Noodfonds Corona

TOTAAL PROGRAMMA 5 -77.660 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 5 511.391 (S)tructureel

433.731
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Bijlage 1 Corona
Financieel; reserve steunfonds corona
De gemaakte kosten in verband met de corona-maatregelen zijn in voldoende mate
gecompenseerd door de reserve steunfonds corona en de ontvangen extra Rijksgelden. Daarmee
is er per saldo geen gerealiseerd financieel risico. Niet in te schatten is welke corona-maatregelen
nog in 2021 nodig zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn en in welke mate deze gecompenseerd
worden door aanvullende Rijksgelden.

De consequenties van de coronacrisis voor de langere termijn zijn nog niet zichtbaar. We hebben
te weinig informatie om daarvoor concrete risico inschattingen te maken. Wij monitoren voortdurend
de ontwikkelingen, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Het college heeft aan de raad toegezegd via de reguliere P&C Cyclus de uitgaven van de
gevolgen van de coronacrisis, die via het steunfonds corona zijn gebracht, te rapporteren. Daarin
worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend
met het steunfonds.

In onderstaande tabel zijn de totale financiële mutaties per onderdeel opgenomen die via de
reserve steunfonds corona zijn afgehandeld. Het saldo van deze reserve bedraagt per 15 juli 2021
€ 545.246.
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Communicatie-activiteiten tijdens corona
Tijdens de coronaperiode is er veel aandacht geweest vanuit onze organisatie voor de
communicatie met en voor onze inwoners, sport- en cultuurverenigingen, ondernemers,
organisatoren en vrijwilligers.

Om helder te krijgen waar mensen en organisaties zoal tegenaan liepen, en om te begrijpen hoe
we hen vervolgens zo goed mogelijk konden faciliteren, zijn er veel gesprekken gevoerd met
bijvoorbeeld sport en cultuurverenigingen en ondernemers. We informeerden onze inwoners en
ondernemers voortdurend over de steeds veranderende maatregelen via digitale (nieuws)brieven,
persberichten, onze Facebookpagina, (extra) informatiepagina(s) en advertenties in de Steenbergse
Bode en de Steenbergse Courant, advertenties in de Westbrander en onze website. Op die manier
is steeds een zo groot mogelijk bereik nagestreefd, vanuit onze verantwoordelijkheid iedereen te
informeren.

Dit leidde over het algemeen tot een hoge mate van begrip, solidariteit, betrokkenheid en zodoende
ook rust in onze samenleving, onder de voor iedereen moeilijke omstandigheden.

In mei 2020 introduceerden we de campagne ‘Hou vol, blijf vechten’ waarvoor o.a. posters werden
verspreid in de hele gemeente. Ook hebben we in de Steenbergse Courant meerdere bijlagen
gepubliceerd waarin met name inwoners, vrijwilligers en ondernemers aan het woord kwamen
over hun ervaringen met alle gevolgen van de coronacrisis. Ook onze college- en raadsleden zijn
op meerdere momenten in de gelegenheid gesteld hun bevindingen met het publiek te delen.
Uitgangspunt bij dit alles was hoofdzakelijk om verbinding te blijven maken met en in onze
samenleving en op te roepen tot solidariteit.

In april 2021 hebben we ons aangesloten bij de ‘Lichtpuntjes’-campagne van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. Deze konden we (grotendeels) zelf invullen en dat gaf ons de
mogelijkheid om vooruit te kijken en de nadruk te leggen op de waardevolle momenten die er
zeker ook waren, vooral naarmate er versoepelingen van de maatregelen werden doorgevoerd.
Voor deze campagne zijn ook zogenoemde trotters (mobiele reclameborden) geplaatst in de
verschillende kernen.

Van maart t/m 2 juli 2021 zijn er in de huis aan huis-edities van de Steenbergse Courant speciale
‘Samen Betrokken’-pagina’s gepubliceerd, om de grote betrokkenheid van onze inwoners en
ondernemers te benadrukken en initiatieven op dit gebied te ondersteunen. Op deze pagina’s
werden ook mensen “in het zonnetje” gezet, die zich op uiteenlopende manieren verdienstelijk
hebben gemaakt in de coronatijd. Hieruit kwam nadrukkelijk de veerkracht en de betrokkenheid van
onze gemeenschap naar voren. En hoezeer dit gewaardeerd wordt.

Deze rubriek hebben we ook online geplaatst en dat leverde talloze positieve reacties op. Deze
serie pagina’s wordt op 2 juli afgesloten met een bijlage waarin met name de collegeleden nog een
keer terugblikken op de coronaperiode, hoe zij die hebben beleefd en wat de gemeente zoal heeft
gedaan om de gevolgen van de crisis voor onze inwoners en ondernemers zoveel als mogelijk te
beperken.

Economie
Sinds het begin van de corona uitbraak en het instellen van een crisisteam binnen de
gemeentelijke organisatie is economische zaken aangehaakt geweest. De economie binnen
Steenbergen is immers hard getroffen door alle beperkende maatregelen voor ondernemers. Er
zijn vanaf het begin van de crisis gesprekstafels opgezet tussen de gemeente en de verschillende
branche verenigingen in onze gemeente. Op deze manier werden knelpunten snel gesignaleerd
en kon de gemeente op beleid- en uitvoer snel schakelen. Dit is effectief gebleken want er zijn
verschillende acties uitgevoerd om ondernemers te ondersteunen.

Algemeen:
In het algemeen heeft economische zaken zich er vooral op gericht dat er binnen alle sectoren
(dus ook toerisme & recreatie, contactberoepen e.d.) een goede informatievoorziening was en is.
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Ondernemers kunnen met vragen zowel telefonisch of per mail bij ons terecht en er wordt vlot
geschakeld tussen de verschillende vak afdelingen binnen de gemeente.

Detailhandel:
De gemeente heeft nauw samengewerkt met de branche verenigingen Dinteloord Winkeloord en
Ons Steenbergen. Er zijn diverse “koop lokaal” acties geweest. Er zijn pagina’s in lokale kranten
beschikbaar gesteld voor ondernemers. Er is middels belrondes en nieuwsbrieven actief informatie
verstrekt over de aanvraag van steunmaatregelen en richtlijnen vanuit het rijk en gemeente. Er is
een voorschotregeling opgezet voor de TOGS regeling en er is uitstel of kwijtschelding verleend op
verschillende gemeentelijke belastingen.

MKB:
Het MKB heeft tot op heden relatief gezien het minst geleden onder de gevolgen van de corona
uitbraak. Vanuit de gemeente is er inzet gepleegd op het voorzien van duidelijke informatie over de
aanvraag van steunmaatregelen en richtlijnen vanuit het rijk en gemeente. Er is frequent overleg
gevoerd met de branche vereniging OPS (ondernemersplatform Steenbergen) en andere partners
zoals Start2grow en Samen in de regio. Vanuit de rol van accountmanager is er actief bemiddeld
tussen ondernemers en deze partner organisaties om ondernemers naar de juiste ondersteuning te
begeleiden.

Horeca:
De horeca is voor een lange periode verplicht gesloten geweest. En ook met openstelling van de
branche waren er altijd strenge voorwaarden van kracht. Als gemeente hebben we geprobeerd
de horeca zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo zijn uitgebreide terrassen op gemeentegrond
toegestaan. Ook is er een pilot geweest voor een gemeenschappelijk terras op de Markt in
Steenbergen waarbij de gemeente terrasmeubilair in bruikleen stelde. Het terrasseizoen is verruimd
en er zijn verschillende vormen van lastenverlaging uitgevoerd. Denk hierbij aan het kwijtschelden
van de huur voor terrassen; toeristenbelasting, of het uitstellen van aanslagen van algemene
belastingen. Daarnaast werkt de gemeente nu in samenwerking met branche organisatie KHN
(Koninklijke Horeca Nederland) aan een 5 jarig herstelplan.

Cultuur
Vanwege corona hebben alle verenigingen de activiteiten stilgelegd en zijn de musea dicht
gebleven. Om de leden en vrijwilligers toch perspectief te bieden zijn een aantal verenigingen
gestart met online activiteiten (muziek, koren), mede gefinancierd uit het corona steunfonds. Verder
zijn met hulp van de gemeente per sector (muziek, toneel, koren, erfgoed, media) online platforms
platforms opgezet om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Het resultaat is een samenwerking en
afstemming die voorheen niet bestond en blijvend lijkt te zijn. De gemeente heeft extra inzet van
de cultuur intermediair gefinancierd om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken.

Maatschappij
Maatschappelijk is in 2021 de impact van de coronacrisis nog steeds voelbaar. Door als
gemeente nauw samen te werken was duidelijk wat wel en niet mogelijk was. We zetten de
cultuurintermediair in om daarbij te ondersteunen. Verenigingen trekken wel aan de bel omdat
zij inkomsten missen en in financiële problemen komen. Hiermee zijn gesprekken gevoerd en is
maatwerk aangeboden.
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In onderstaand tabel is de status van 2021 opgenomen.

Omschrijving Uitvoering Financieel

Onderwijs &
Kinderopvang

• Reguliere contacten
• Opstellen adviesnota uitvoering SUVISregeling

(ventilatie scholen). Aanvragen indienen bij RVO
(Rijkdienst voor Ondernemend Nederland)
• Resultaat: 1 aanvraag definitief afgewezen

door RVO, 1 aangehouden ivm
overinschrijvingen tav landelijk budget, 1
voorlopige toekenning

• Compensatie ouderbijdrage peuteropbang voor
ouders zonder kinderopvangtoeslag

• Tav uitvoering SUVIS-regeling is eerder besloten
dat de middelen die we van de RVO ontvangen,
één op één doorzetten naar aanvragend
schoolbestuur. Hierdoor ontstaan dus niet
meteen budgettaire afwijkingen. Eventueel
(financieel) risico is pas voor 2022, wanneer
we bij de RVO via SiSa de inzet van middelen
moeten verantwoorden

Jeugd (preventie) • Intensieve samenwerking jongerenwerk, politie
en AOV

• Extra projecten rondom meedoen/meepraten/
uitlaatklep (o.a. graffiti workshop door
jongerenwerk).

• Openstelling jeugdhonk tbv kwetsbare doelgroep

• Geen afwijkingen

Jeugd (zorg) • Zoveel mogelijk regulier, binnen de richtlijnen
van covid-19

• Regionale financiële afspraken

Leerlingenvervoer • Uitvoering binnen de richtlijnen van covid-19 • Compensatie-afspraken

Sport (verenigingen) • Buitensporten voor binnensportverenigingen
mogelijk gemaakt. Hiervan is gebruik gemaakt
door ongeveer 10 verenigingen

• Subsidieregeling coronaondersteuning
maatschappelijk veld per 28-4-2021. Aanvragen
kunnen worden ingediend tot 1 september 2021

• Kwijtschelding huur gemeentelijke
accommodaties.

• Subsidieregeling coronaondersteuning
maatschappelijk veld

Gemeenschapshuizen • Gemeenschapshuizen zijn geopend geweest
binnen richtlijnen

• Regelmatig contact / belangstelling / meedenken
• Bestuurlijk overleg begin juni 2021
• Subsidieregeling corona-ondersteuning

maatschappelijk veld per 28-4-2021. Aanvragen
kunnen worden ingediend tot 1 september 2021.

• Subsidieregeling coronaondersteuning
maatschappelijk veld per 28-4-2021. In een
aantal gevallen lijkt de toekenning problemen
op te leveren voor aanvragen NOW/TVL (bij
organisaties met personeel in dienst)

Bibliotheek /
TaalSteenbergen /
andere welzijnsubsidies

• Uitvoering binnen de richtlijnen van covid-19 • Geen afwijkingen

Participatie
De verwachting is dat steeds meer zelfstandig ondernemers weer aan de slag kunnen.
Desalniettemin zullen er ondernemers zijn die meer tijd nodig hebben. Het kabinet heeft daarom
besloten om de periode waarover Tozo kan worden aangevraagd, te verlengen tot 1 oktober 2021.
Ook de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de
noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen is verlengd tot en met het derde kwartaal
van 2021. Het loop momenteel niet storm met 8 aanvragen TONK. Van het, door het Rijk,
beschikbaar gestelde budget is nog ruim 200k over. Momenteel is er ruimte om te werken
aan herstel en velen hebben of zullen de draad weer oppakken, bijvoorbeeld door hun oude
vak of onderneming weer op te pakken. De TONK middelen welke niet benut worden kunnen
worden ingezet op het moment dat de landelijke steunmaatregelen worden gestopt om inwoners/
ondernemers te ondersteunen.
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Het aantal bijstandsuitkeringen is momenteel stabiel, wel is de verwachting dat deze na het
stoppen of afbouwen van de landelijke steunmaatregelen zal toenemen met ongeveer 10%
uiteindelijk in 2022 omdat het merendeel van de werkenden welke wordt ontslagen eerst zijn ww
rechten zal benutten.

Tabel: overzicht stand van zaken t/m juni 2021, onderdeel TONK levensonderhoud

Tabel: overzicht stand van zaken t/m juni 2021, onderdeel TOZO levensonderhoud
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Bijlage 2 Voortgang GVVP
Een aantal zaken uit het MUP, welke gepland stonden voor 2021 zijn reeds uitgevoerd. De
adviesraad verkeer is samengesteld, het meldpunt verkeer is in de lucht en wordt al veelvuldig
gebruikt, de mobiliteitshub in Dinteloord is aangelegd, we hebben inmiddels een plankaart en
prognosekaart ten behoeve van de e-laadpunten en zijn druk bezig met de actualisatie van het
laadinfra beleid. Verder wordt er momenteel druk gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid
van de rondwegen Steenbergen en Dinteloord, zijn de rijkssubsidie projecten in voorbereiding
en worden na het zomerreces uitgevoerd. Ook zal de drempelschouw na de zomer gaan
plaatsvinden. Verder begint de verkeerseducatie voor onze jongste verkeersdeelnemertjes steeds
meer vorm te krijgen. Hier gaan we ook na de zomer mee aan de slag. De onderzoeken naar de
verkeerscirculatie in het centrum van Steenbergen en de evaluatie van het parkeerbeleid in het
centrum van Steenbergen zal plaatsvinden in 2022. Voor dit jaar is dat niet meer haalbaar door
het ambitieuze programma. Ook de weginrichting van de traverse Steenbergen zal in 2022 nader
bekeken gaan worden.

Op de volgende pagina wordt een volledig overzicht gegeven van de voortgang GVVP over 2021.



Voortgangsparagraaf GVVP 2021

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan.                                                          

Werkdocument Behorende bij MUP 2021-2025                                                  
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1 Nu (uitvoeringsperiode  2021-2025). 138.300,00€          2.089.900,00€       118.700,00€    454.700,00€    1.516.500,00€    118.596,00€    

A1.1 Adviesraad verkeer Amendement A1 GVVP x Organisatie 8.000,00€                   S x x x x x x x

A1.1a + 3Rondweg Steenbergen-west Amendement A1 GVVP x Studie 8.875,00€                   I x

A1.1b + 3Oostelijke rondweg Dinteloord Amendement A1 GVVP x Studie 8.875,00€                   I x

A1.4 Meldpunt verkeerssituaties + jaarlijks rapporteren van meldingen verkeerssituaties in perspectiefnota Amendement A1 GVVP x Organisatie PM S x x x x x x x x

A1.6 Uitvoeringsprogramma + benodigde externe inhuur per project jaarlijks meenemen in de 

perspectiefnota

Amendement A1 GVVP x Organisatie S x

A1.6 Voortgangsparagraaf van de projecten en uitputting van het budget halfjaarlijks opnemen in de 

tussenrapportage en de jaarstukken.

Amendement A1 GVVP x Organisatie S x

A3. Gesprek BoZ: duurzame fietsverbinding tussen Nieuw-Vossemeer en Bergen op Zoom Amendement A3 fietsverbinding Nieuw-Vossemeer - Bergen op Zoom 

en verbetering fietspad Steenbergen

x Organisatie I x

A3. Raad met de begroting 2022 informeren over het opknappen van het fietspad vanaf de Franseweg 

richting Bergen op Zoom

Amendement A3 fietsverbinding Nieuw-Vossemeer - Bergen op Zoom 

en verbetering fietspad Steenbergen

x Organisatie PM I x

M1. Drempelschouw Motie M1 Drempelschouw x Organisatie PM I x x x x x x x x

V.02 Uitvoeringsbudget gedagscampagnes x Campagne 15.000,00€                15.000,00€         M x

V.06 Snelheidsremmende maatregelen in bestaande 60 km/uur zones in het buitengebied van Steenbergen, 

Heense Molen, De Heen en Kruisland

Subsidie x Infrastructuur 240.000,00€              120.000,00€       120.000,00€          9.600,00€           S x

V.09 Veiliger inrichten voetgangersoversteek Mr. Molstraat - Molenstraat in Kruisland Subsidie x Infrastructuur 2.900,00€                   1.450,00€           1.450,00€               116,00€              S x

V.10 Korte termijn maatregelen verkeersveiligheid Kruisland 2020-2021 Subsidie x Infrastructuur 75.000,00€                2.000,00€           73.000,00€             3.000,00€           S x

V.12 Korte termijn maatregelen Steenbergen Noord-Oost 2020-2021 Subsidie en verbeteren ontsluiting x Infrastructuur 405.000,00€              405.000,00€          16.200,00€         S x

V.14 Aanpassen inrichting Heense Molen Subsidie (gedeeltelijk) x Infrastructuur 340.000,00€              50.175,00€         289.825,00€          13.600,00€         S x

V.16 Aanpassen diverse kruispunten in woonwijken Subsidie x Infrastructuur 35.000,00€                38.025,00€         -3.025,00€              1.400,00€           S

V.17 Korte termijn maatregelen verkeersveiligheid Reinierpolder I&II Subsidie x Infrastructuur 185.000,00€              84.750,00€         100.250,00€          7.400,00€           S x

V.19 Haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting noordoost Kosten al opgenomen in exploitatie Buiten de Veste x Studie  Kosten reeds 

opgenomen in 

exploitatie Buiten de 

Veste  

I

V.20.a Jongleren in het verkeer actualiseren x Campagne 7.000,00€                   I x

B.01 Realisatie mobiliteitshub Dinteloord-Rotonde Gepland ivm reconstructie Steenbergseweg x Infrastructuur 125.000,00€              125.000,00€          5.000,00€           S

B.07 Aanpakken lokale fietsknelpunten subsidie x Infrastructuur 245.000,00€              40.000,00€         205.000,00€          9.800,00€           S x

B.15 Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de 

looproute door de Kromme Elleboog.

Gepland x Infra (meeliften) PM S x

B.19 Opstellen Nota Parkeernormen Gepland x Studie 7.500,00€                   I x

D.05 Opstellen prognosekaart en plankaart E-laadpunten x Studie 9.800,00€                   D x

A.03 Werkgroep verkeersveilige leefomgeving x Organisatie 20.000,00€                20.000,00€         M

Verklaring codes maatregelen. Verklaring kleurcode kosten:

Alle maatregelen uit het GVVP zijn onderverdeeld in de categorien nu,straks en later.

De maatregelen worden  aangeduid met de nummers uit het GVVP en de beginletters van de 4 thema's

(gedeeltelijk) subsidieaanvraag

Veiligheid onderzoeken/campagnes 

Bereikbaarheid ramingen Kragten

Leefbaarheid ramingen gemeente

Duurzaamheid

Algemene maatregelen.
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