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Steenbergen, 7 juni 2022

Artikel 40 vragen " kosten
ruimwerkzaamheden camping Mattenburg VERZONDEN 0 0 JUNI 2022
Nieuw Vossemeer"

Geachte heer Lambers,

Uw fractie van de Volkspartij heeft artikel 40 vragen gesteld betreffende de kosten 
van ruimwerkzaamheden camping Mattenburg Nieuw Vossemeer. Uw vragen 
hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord 
daarop.

1. Er is 56 uur gewerkt door de buitendienst verdeeld over 3 dagen was het 
antwoord. Is dit voor een medewerker van de gemeente of waren er meer? Is 
het totaal gewerkte uren 56?
Antwoord: meerdere medewerkers van de buitendienst hebben in totaal 
56uur gewerkt verdeeld over 3 dagen.

2. Het antwoord was dat alleen wat groen was opgeruimd, de rubriek Kijk op 
Steenbergen geeft een andere indruk https://kijkopsteenbergen.nl/camping- 
mattenburg-wordt-voorbereid-voor-opvang-vluchtelingen/ Wat is nu feítelijk 
door medewerkers van de gemeente Steenbergen op de camping van deze 
particuliere eigenaren gedaan?
Antwoord: Er is onderhoud gepleegd aan het groen bij de entree van de 
camping. Andere werkzaamheden zijn niet uitgevoerd door de gemeente 
Steenbergen.

3. Grof vuil is afgevoerd door de ondernemer; is hierbij gebruik gemaakt van 
gemeentelijke voertuigen of materialen en/ of is het grof vuil kosteloos door de 
gemeente Steenbergen afgevoerd?
Antwoord: De ondernemer heeft een aannemer ingehuurd die de afvoer van
en het opruimen van de standplaatsen heeft uitgevoerd. De buitendienst heeft 
hier geen taak gehad.
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4. Zijn de stort- en afvoerkosten ten laste gebracht van de ondernemer of van de 
gemeente Steenbergen?
Antwoord: De aannemer heeft zorg gedragen voor het afvoeren van het vuil, 
zo ook voor de kosten.

5. Welk bedrag in euro's heeft de inbreng van de gemeente Steenbergen bij het 
schoonmaken van de camping gekost en waarom worden deze niet verhaald 
op de eigenaren?
Antwoord: 56 uur x C 42,95 uurloon s C 2405,20
Als gemeente hebben we de taak gekregen om de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen te organiseren. In de voorbereiding hiervan zijn keuzes gemaakt 
om deze taak te volbrengen. Zo ook het starten van opruimwerkzaamheden 
op locatie Mattenburg. Gaandeweg zijn er andere keuzes gemaakt wat betreft 
opvanglocatie. Daarom worden deze kosten niet verhaald op de eigenaar maar
betaald uit de kostenpost Oekraïne.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

elt, MBA

2


