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Voorwoord
Voor u ligt de programmabegroting voor 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022. In deze
begroting zijn, samen met de vastgestelde mutaties in de perspectiefnota 2019, de ambities vertaald
uit het raadsprogramma 2018-2022 Gewoon Samen Doen!
Het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! is leidend en vormt ons kompas voor de komende
bestuursperiode. Als nieuw college willen we aan de slag. Daarbij zoeken we actief de
samenwerking met onze omgeving waarbij onze rol steeds meer gericht is op faciliteren en
stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen. Als het nodig is, pakken we zelf de regie.
Ambities zijn leidend
Het raadsprogramma staat niet op zich. Onze eigen ambities zijn weliswaar leidend, maar die
hebben we geschetst in het perspectief van mondiale, landelijke en regionale ontwikkelingen zoals
het Interbestuurlijk Programma en Veerkrachtig Bestuur.
Er liggen grote opgaven voor ons. Opgaven die we alleen kunnen oppakken als we daar met een
brede blik naar kijken. In deze begroting hebben wij de opgaven in beeld gebracht en daaraan
doelstellingen en activiteiten gekoppeld.
De opgaven zijn:
·

Agrofood

·

Leefbaarheid en kernen

·

Arbeidsmigranten

·

Integrale Veiligheid

·

Biodiversiteit

·

Omgevingswet

·

Dienstverlening

·

Organisatieontwikkeling

·

Economische kracht

·

Toekomstvisie

·

Erfgoed en cultuur

·

Transformatie in het sociaal domein

·

Energietransitie

Balans
In deze veranderende omgeving, waarbij we op een andere manier aan de slag gaan met grote
opgaven is het belangrijk balans te vinden tussen dat wat we willen en dat wat we aankunnen.
Kortom, wij houden steeds de balans in de gaten tussen de ambities, onze financiële positie en de
capaciteit van onze organisatie.
Ambities
Onze ambities hebben we vertaald in deze begroting. In de hierna volgende hoofdstukken geven wij
antwoord op de vertrouwde (en verplichte) W vragen: wat willen we bereiken en wat gaan we daar
voor doen. Kijken we naar de activiteiten, dan zien we dat we voor de opgaven plannen moeten
gaan maken voor de toekomst. Daar zijn we inmiddels mee gestart en dat loopt door in 2019. Maar
we houden het niet bij plannen alleen. We gaan al in 2019 aan de slag met heel concrete acties.
Financiële positie
De financiële positie hebben wij in lijn gebracht met onze ambities. Wij hebben budgetten
opgenomen waarmee we de concrete acties uit de begroting kunnen uitvoeren. Wij hebben,
eenmalig, budget vrijgemaakt voor het opstellen en uitwerken van onze opgaven naar plannen. Wij
hebben een start gemaakt met de investeringsagenda voor de lange termijn. Die wordt stap voor
stap concreter gemaakt als we de plannen hebben gemaakt. Voor de kapitaallasten die verbonden
zijn aan deze investeringsagenda hebben we financiële ruimte ingebouwd. Zo borgen we dat we
onze plannen daadwerkelijk kunnen realiseren.
In eerdere financiële documenten hebben we meerdere keren geconstateerd dat onze financiële
wendbaarheid moet verbeteren. We hebben weinig buffer in onze reguliere structurele exploitatie.
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Bij tegenvallers moeten we al snel een beroep doen op de reserves. Dat geldt ook voor tussentijdse
wensen vanuit de raad die incidenteel budget vragen. Die kunnen we alleen invullen als we een
beroep doen op de reserves. In deze begroting hebben we een belangrijke stap gezet om de
wendbaarheid te verbeteren door ruimte te scheppen in onze exploitatie.
Capaciteit
De organisatieontwikkeling, die is gestart in 2017, ligt op koers. De organisatievisie is vastgesteld,
de nieuwe structuur staat, de managementfuncties zijn ingevuld en de uitvoeringsagenda
voor 2019/2020 wordt vormgegeven. Met de extra budgetten voor organisatieontwikkeling die
beschikbaar zijn gesteld in de perspectiefnota 2019 is tijdens de verbouwing de winkel open
gebleven. Met de resultaten van het formatieonderzoek en de Strategische Personeelsplanning
(SPP) krijgen we steeds beter zicht op de situatie. Die laat een disbalans zien tussen de capaciteit
– zowel kwalitatief als kwantitatief - die nodig is om onze ambities te verwezenlijken en de
capaciteit die we op dit moment in huis hebben. Deze disbalans vormt een risico voor de realisatie
van onze plannen. In het hoofdstuk Bestuur en Dienstverlening beschrijven wij de maatregelen die
we in deze begroting hebben opgenomen om dit risico terug te brengen.
Wij werken opgavengericht
Bij het bouwen van de nieuwe organisatie hebben wij gekozen voor opgavengericht werken waarbij
we met een brede blik naar opgaven kijken en we de gewenste maatschappelijke effecten vertalen
naar activiteiten. De samenleving staat daarbij centraal met focus op samen zaken voor elkaar
krijgen. Kenmerk van het opgavengericht werken is het zoeken naar verbindingen tussen de
verschillende beleidsterreinen. Ook hier zijn de ambities in het raadsprogramma leidend. Wij sturen
actief op de realisatie van deze ambities. Voor de realisatie van de reguliere taken sturen wij vooral
op afwijkingen. Natuurlijk met aandacht voor bestuurlijk gevoelige zaken.
Wij bouwen samen aan onze planning en control
De ingezette lijn van doorontwikkeling van onze planning en control cyclus en documenten zetten
wij door. Dat doen we samen! Samen met de raad, het college en de medewerkers. Dat doen we
langs twee lijnen. De eerste lijn is het project “sturen met maatschappelijke effecten”, een project
waarbij we de raad faciliteren, ondersteunen en begeleiden om de kaderstellende en controlerende
rol te versterken. De tweede lijn (die parallel loopt met de eerste) bouwen we op vanuit de basis.
Voor elk product of project worden de kosten en benodigde capaciteit in beeld gebracht. Voor deze
doorontwikkeling benutten we de volledige raadsperiode waarbij steeds het principe van plannen –
realiseren – evalueren - bijstellen wordt toegepast. Pas als het goed is zetten we de volgende stap.
Evalueren
Onze ambities zijn in deze begroting verankerd. De activiteiten voor 2019 hebben we in beeld.
Voor de jaren daarna geven we een indicatie van de jaarschijf. Zo werken we van grof naar fijn en
dat past in een omgeving waarin de ontwikkelingen snel kunnen gaan. Zoals aangegeven in het
raadsprogramma houden we goed vinger aan de pols en evalueren we jaarlijks de stand van zaken.
Dat doen we bij de perspectiefnota.
Aan de slag!
Als nieuw college bieden wij u onze eerste begroting aan. Een begroting met ambitie. Een begroting
die financieel keurig binnen de lijntjes past en waarbij we voldoende buffer hebben om risico’s op te
kunnen vangen. Wij gaan aan de slag! Door gewoon samen te doen!
College van Burgemeester & wethouders,
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Staand van links naar rechts: burgemeester Ruud van den Belt, wethouders Wilma Baartmans, Petra Lepolder, Koos Krook,
Esther Prent en secretaris Thijs de Jongh.
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Leeswijzer
Net zoals vorig jaar hebben wij een korte en compacte programmabegroting gemaakt. De
belangrijke informatie staat in de begroting, voor een verdieping kunt u de bijlagen ter hand nemen.
In de begroting staan alle doelstellingen en activiteiten per programma. In de bijlagen staan de
verplichte paragrafen en de financiële gegevens.
Financiële stand
De begroting is geen document op zich. Het maakt deel uit van onze planning en control
cyclus. De begroting heeft een sterke relatie met de perspectiefnota. De perspectiefnota 2019 is
vastgesteld op 5 juli 2018. In een afzonderlijk hoofdstuk hebben wij de verbinding gelegd naar
deze perspectiefnota. Die verbinding bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste geven we aan op
welke wijze de besluiten uit de perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting. Ten tweede is een
analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen
perspectiefnota en begroting.
Opbouw van de programma’s
De informatie in de programma’s is als volgt opgebouwd: De kop van het programma geeft een
korte beschrijving, deze beschrijving sluit aan bij het raadsprogramma Gewoon Samen Doen!
Verder hebben wij de ambities in het raadsprogramma kort en kernachting opgesomd. De ambities,
samen met de doelstellingen in het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn vertaald naar onze
belangrijke opgaven voor de komende jaren.
In de blokken hebben wij de doelstellingen (wat willen we bereiken) en activiteiten (wat gaan we
doen) opgenomen, met daarbij de planning. De activiteiten voor 2019 zijn op kwartaal gepland.
Hierbij nemen we niet alleen de activiteiten op die voortkomen uit het coalitieakkoord maar ook de
activiteiten die voortvloeien uit bestaand beleid en die nog niet zijn afgerond. Deze activiteiten zijn
met een cursieve tekst opgenomen en vormen daarmee samen de beleidsagenda voor 2019. De
activiteiten die we in de volgende jaren hebben gepland zijn opgenomen in de bijlagen.
De beleidskaders zijn eveneens opgenomen zoals het BBV voorschrift. De verordeningen die zijn
onderstreept zijn voorzien van een link, waarop u vanuit de digitale versie kunt doorklikken. De
verordening komt dan in beeld.
Als er in het programma sprake is van investeringen, dan zijn die in een apart overzicht
opgenomen.
Beleidskaders
De beleidskaders, waarbinnen het college uitvoering geeft, zijn opgenomen bij de afzonderlijke
programma’s. De besluitvorming is bijgewerkt tot en met de raadsvergadering van juni 2018.
Beleidsindicatoren
De verplichting van het opnemen van beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het
doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken.
We hebben nog maar weinig ervaring in het werken met deze indicatoren. In het technisch beraad
voor de begroting 2018, waarin we voor het eerst vergelijkende cijfers hebben opgenomen, heeft
dit geleid tot veel vragen. Bijvoorbeeld de indicatoren bij de verwijzingen naar Halt leverde vragen
op, maar ook op het gebied van onderwijs. Wij hebben echter geen inzicht in de metingen die
hierachter liggen. Die worden vanuit verschillende bronnen voor alle gemeenten verzameld en wij
kunnen die raadplegen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
Ook nu lopen we zelf tegen dit soort vragen aan. En wij kunnen ons voorstellen dat deze vragen
ook bij de raad opkomen bij het lezen van de begroting. We stellen ons dan ook de vraag wat
op dit moment de meerwaarde is van de beleidsindicatoren. Zijn ze bruikbaar en kunnen we ze
inzetten als meetinstrument om te bepalen of we de juiste koers varen?
In dat licht stellen wij voor om nut en noodzaak van de beleidsindicatoren te betrekken bij de
ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren. Wellicht
komt daaruit voort dat een aantal beleidsindicatoren heel goed bruikbaar is voor de raad. Het blijft

Leeswijzer

7

echter wettelijk verplicht om alle indicatoren op te nemen in begroting en jaarstukken. Maar we zijn
als gemeente vrij om daarin keuzes te maken voor wat betreft het daadwerkelijk gebruik van deze
indicatoren.
De beleidsindicatoren hebben we in één totaaloverzicht opgenomen.
Moties en amendementen
Bij de perspectiefnota heeft de raad een motie aangenomen omtrent Fort Henricus. Met de
raadsmededeling van 14 augustus 2018 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen
marktconsultatie voor de gebiedsontwikkeling van Fort Henricus. In de raadsmededeling van
11 september jl. hebben wij de planning geschetst voor de consultatie. Uiteindelijk moet de
consultatie leiden tot input voor de uiteindelijke aanbestedingsprocedure. Door de haalbaarheid en
randvoorwaarden vooraf te toetsen in de markt (zowel landelijke als lokale ondernemers), kunnen
bij de aanbesteding goede aanbiedingen worden gedaan door de geïnteresseerde ondernemers.
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Financiële stand
In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze de besluiten van de perspectiefnota 2019 zijn
verwerkt in de begroting. Verder is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de perspectiefnota.
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Verwerking van besluiten perspectiefnota
De perspectiefnota was een beleidsarme nota. De besluiten zijn als volgt verwerkt:
Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant (€ 75.000, structureel)
Deze post had betrekking op een toename van het aantal ritten deeltaxi. De post is verwerkt in
het Programma Mens en Samenleving. Het is voortzetting van bestaand beleid. Hieraan zijn geen
specifieke doelen / activiteiten verbonden.
Beschermd wonen (€ 150.000 voor zowel 2019 als 2020)
Deze post had betrekking op onze bijdrage in het nadelig resultaat Beschermd Wonen. Deze
bedragen zijn eveneens verwerkt in het programma Mens en Samenleving. Vanaf 2019 maakt het
beschermd wonen deel uit van de transformatie Sociaal Domein.
Meerjarenplan Baggeren (€ 50.000 gesaldeerd, structureel)
Het meerjarenplan Baggeren is financieel uitgewerkt. De gevolgen zijn opgenomen in de begroting.
Voor het wegwerken van achterstanden wordt een eenmalig bedrag van € 548.000 onttrokken aan
de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte (BOR). De hoogte van dit bedrag is bepaald op
basis van de spelregels van het besluit begroten en verantwoorden (BBV). Daarin is bepaald dat
het wegwerken van achterstanden gedekt moet worden met incidentele middelen. Dit brengt een
voordeel mee in de structurele lasten van € 24.000. Het baggeren komt, als onderdeel van het
onderhoud in de openbare ruimte, terug in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Toezicht en handhaving op wettelijk niveau (€ 90.000 structureel)
De extra middelen die beschikbaar zijn gesteld zijn structureel verwerkt in onze begroting. Hiermee
zijn de financiële randvoorwaarden ingebouwd om het toezicht (Wabo en leefomgeving) te kunnen
uitvoeren. Hiermee kunnen de meldingen worden behandeld en kunnen de prioriteiten uit het
handhavingbeleidsplan adequaat en proactief worden opgepakt. De doelstelling en activiteiten zijn
opgenomen in het programma Leefomgeving en Duurzaamheid.
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (2020 € 100.000, 2021 € 100.000 en 2022
€ 270.000)
Met de bedragen die in de perspectiefnota zijn opgenomen hebben we de financiële
randvoorwaarden ingebouwd om onze milieutaken structureel volgens de vastgestelde MWB norm
uit te voeren. De post is verwerkt in het programma Leefomgeving en Duurzaamheid. Verder treft u
informatie over de OMWB aan in de paragraaf verbonden partijen.
VTH applicatie (€ 40.000)
De lasten voor de aanschaf van de VTH applicatie zijn opgenomen in de begroting, programma
Leefomgeving en duurzaamheid. De acties die hieruit voortvloeien maken deel uit van de opgave
dienstverlening, waarbij een slag gemaakt moet worden naar verdere digitalisering.
Veiligheidsregio Midden en West Brabant (2019 € 53.000, 2020 € 95.000, 2021 137.000 en 2022
€ 180.000)
De bijdrage van de vastgestelde begroting van de Veiligheidsregio is verwerkt in de begroting,
programma Leefomgeving en Duurzaamheid en de paragraaf Verbonden Partijen.
Opstellen GVVP (2019 € 175.000 en 2020 € 140.000)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid. Ook de
activiteit, gekoppeld aan een doelstelling, is opgenomen in dit programma.
Verwerken tijdelijk medewerker duurzaamheid (2019 € 35.000)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid en wordt
betrokken bij de opgave energietransitie.
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Energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid en wordt
betrokken bij de opgave energietransitie.
Gemeenschappelijke Regeling ISD (2019 € -32.000, 2020 € -33.000, 2021 € -25.000 en 2022
€ -21.000)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Economie, Toerisme en Recreatie. Het
betreft hier een aanpassing in bestaand beleid. Er zijn geen specifieke doelen en activiteiten aan
gekoppeld. Wel is informatie over deze GR opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap ( 2019 € 63.000, 2020 € 98.000, 2021
€ 132.000 en 2020 € 120.000)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Economie, Toerisme en Recreatie. Het
betreft hier een aanpassing in bestaand beleid. Er zijn geen specifieke doelen en activiteiten aan
gekoppeld. Wel is informatie over deze GR opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
Expeditie Nassau (2019 € 115.000 en 2020 €115.000)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Kunst, Cultuur en Erfgoe.Hieraan zijn,
onder de doelstelling Versterken Recreatief Steenbergen, concrete activiteiten aan gekoppeld
(eveneens in dit programma)
Fort Henricus (2019 € 60.000)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Economie, Toerisme en Recreatie. Hieraan
zijn, onder de doelstelling Versterken Recreatief Steenbergen, concrete activiteiten aan gekoppeld
(eveneens in dit programma). In het vorige hoofdstuk is aangegeven wat er met de motie is
gedaan.
Regisseurs bestuurlijke opgaven (€ 205.000 structureel)
Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Bestuur en Dienstverlening.
Sourcing ICT structurele effecten (2019 € 213.000, vanaf 2020 € 425.000)
Bij de perspectiefnota hebben wij de budgetten die nodig zijn voor de ICT samenwerking structureel
opgenomen. Voor 2019 voor een half jaar (€ 213.000) omdat we destijds nog zijn uitgegaan
van een start van de samenwerking op 1 juli 2019. Voor 2020 en verder is steeds het volledige
jaarbedrag van € 425.000 opgenomen.
De planning van de start van de samenwerking is echter te ambitieus. Om het traject zorgvuldig
te doorlopen hebben we meer tijd nodig. De planning is nu gericht op een start op 1 januari 2020.
Dit betekent dat het budget voor 2019 (€ 213.000) in beginsel kan vervallen. Echter, de aanpassing
in de planning betekent dat wij een aantal extra maatregelen moeten nemen om ook in 2019
nog veilig kunnen werken (aanschaf firewall en een bypass voor het financieel pakket). Daarvoor
moeten we extra kosten maken, ingeschat op € 28.000. Vandaar dat niet het gehele bedrag vervalt,
maar € 185.000.
De financiele gevolgen zijn opgenomen in het programma Bestuur en Dienstverlening. Verder is
deze activiteit opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Sourcing ICT eenmalig effect (2019 € 320.000)
Om in 2020 te kunnen aansluiten bij de samenwerking is het noodzakelijk in 2019 de eenmalige
middelen beschikbaar te hebben. Deze zijn verwerkt in het programma Bestuur en Dienstverlening.
Organisatieontwikkeling opleidingsbudget (2020 € 25.000, 2021 € 50.000 en 2022 € 75.000)
De financiële gevolgen zijn opgenomen in het programma Bestuur en Dienstverlening en maakt
deel uit van de opgave Organisatieontwikkeling
Capaciteitsknelpunten Sociaal Domein (€ 150.000 structureel)
Ten opzichte van de perspectiefnota hebben wij hier een wijziging toegepast. In plaats van het
structureel opnemen van budget nemen wij dit budget incidenteel op voor twee jaar en dekken deze
vanuit de AR. Wij zetten vooral in op samenwerking in de regio. De activiteiten zijn opgenomen
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in het programma Mens en Samenleving en maken deel uit van de opgave Transformatie Sociaal
Domein / Verbetering bedrijfsvoering Sociaal Domein.
Transitie concerncontrol (2019 € 45.000)
Deze post is verwerkt in het programma Bestuur en Dienstverlening. Informatie over de activiteiten
is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Organisatieontwikkeling (2019 € 200.000)
Deze post is verwerkt in het programma Bestuur en Dienstverlening en maakt deel uit van de
opgave organisatieontwikkeling.
Capaciteitsknelpunten RO (budgetneutraal)
Deze post is budgetneutraal verwerkt. Tegenover de extra lasten staan extra inkomsten als gevolg
van een toename van bouwinitiatieven.
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Analyse van perspectiefnota naar begroting
Hieronder treft u een tabel aan met de analyse van perspectiefnota 2019 naar de begroting 2019
en meerjarenramingen 2020-2022. Dit is een analyse op hoofdlijnen van de mutaties die na het
opstellen van de perspectiefnota 2019 zijn gemaakt. Deze begroting kent een andere opzet, de
organisatie is gewijzigd en we hebben het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! vertaald. Dat
alles brengt een veelheid aan mutaties met zich mee. Wij hebben ons bij de analyse beperkt tot de
grootste verschillen van € 25.000 of meer. Alle posten zijn voorzien van een toelichting.
* € 1.000
Stand perspectiefnota 2019
Effecten meicirculaire (cf. raadsmededeling juni)

2019
1374-

2020

2021

2022

529-

921-

1,176-

1

418

415

617

2

419-

472-

521-

3

Autonome ontwikkelingen (areaal, maatstaven e.d.)

365-

Vrijval sourcing ICT

185-

Omzetten formatie backoffice Sociaal Domein van structureel naar incidenteel

150-

150-

Incidentele lasten formatie backoffice Sociaal Domein

150

150

5

Dekking incidentele formatie backoffice vanuit AR

150-

150-

5

Terugdraaien korting BCF
Verlaging advies- en overige kosten

400-

4
150-

150-

5

65-

130-

195-

6

400-

400-

400-

7

-

-

-

-

8

CAO ontwikkeling salarissen

100

100

100

100

9

Structureel doorwerkende mutaties Tussenrapportage 2018

384

368

372

372

10

Hogere kosten bijstand

57

57

57

57

11

Veiligheid (extra toezicht en jassen buurtpreventieteams)

50

Inschatting Raadsprogramma (structureel)

80

155

255

305

13

Idem Incidenteel

513

285

50

50

13

Dekking Raadsprogramma incidenteel (AR)

513-

285-

50-

50-

13

Organisatieontwikkeling

180

180

180

180

14

Correctie kapitaallasten CentrumHaven Dinteloord

32

32

32

32

15

Hogere storting voorziening gebouwen

50

50

50

50

16

Sociaal Domein (budgetneutraal)

12

Baggeren (achterstallig onderhoud)

548

17

Dekking baggeren vanuit reserve BOR

548-

17

Bijdrage Streekorganisatie BW

34

34

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000

90

19-

99

184-

188-

513-

Saldo meerjarenbegroting 2019

18
1
728-

Stand perspectiefnota (1)
Dat is de begrotingsstand na verwerking van alle besluiten van de perspectiefnota. In de vorige
paragraaf hebben wij aangegeven hoe en op welke programma’s de besluiten zijn verwerkt.
Effecten meicirculaire 2018 (2)
Met raadsmededeling van 20 juni 2018 zijn de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht. Deze
effecten zijn in de begroting meegenomen. De verschillende mutaties zijn op detailniveau toegelicht
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in de raadsmededeling. Hoewel de meicirculaire voor de jaren 2019-2021 een mooie plus inhield, is
het grootste deel van deze plus geoormerkt voor het sociaal domein. Daarnaast is in de mededeling
aangegeven dat er een correctie nodig was van het saldo van de perspectiefnota.
Autonome ontwikkelingen (3)
Sinds het opstellen van de perspectiefnota 2019 is een aantal ontwikkelingen onderzocht. De
parameters voor de algemene uitkering zijn geactualiseerd op basis van de meest recente CBS
gegevens en gegevens in het BRP. Verder is de areaaluitbreiding voor de OZB berekend en
verwerkt. Dit leidt tot een voordeel voor de komende jaren.
Vrijval sourcing ICT (4)
In de perspectiefnota hebben wij, vooruitlopend op de feitelijke besluitvorming over de
samenwerking, rekening gehouden met de financiële gevolgen. Uitgangspunt was een start per
1 juli 2019. Deze planning is inmiddels bijgesteld. Dit betekent, rekening houdend met extra kosten
die verbonden zijn aan het uitstel, een eenmalig voordeel voor 2019.
Omzetten formatie-uitbreiding BackOffice Sociaal Domein van structureel naar incidenteel (5)
De structurele formatie-uitbreiding van 2,5 fte hebben wij heroverwogen. Op termijn willen we
de kansen benutten van samenwerking in de regio. Dit betekent dat we de formatie voorlopig
incidenteel voor twee jaar uitbreiden, waarbij voorgesteld wordt de kosten te dekken vanuit de
algemene reserve.
Heroverweging korting BTW compensatiefonds (6)
Met de raadsmededeling van 20 juni 2018 over de meicirculaire 2018 hebben wij de raad uitgebreid
geïnformeerd over de korting op de algemene uitkering als gevolg van het vervallen van de
voorschotregeling. Op dat moment hebben wij ervoor gekozen een voorzichtige lijn aan te houden
en het voordeel volledig af te bouwen naar nul in 2022. Deze lijn gaat verder dan het standpunt
van de Provinciaal toezichthouder, die voorschrijft dat het voordeel structureel mag worden ingezet,
berekend op basis van de werkelijke afrekening 2017. In de begroting is het standpunt van de
toezichthouder verwerkt. Dit levert vanaf 2020 een voordeel op.
Verlaging advies- en overige kosten (7)
In deze begroting doen we voorstellen om de organisatie op een aantal beleidsvelden verder te
versterken. Wij hebben daarom kritisch gekeken naar het niveau van de advies- en overige kosten
en hebben de directie de opdracht gegeven een besparing van ongeveer 10% hierop te realiseren,
zijnde € 400.000,Sociaal Domein (8)
Het sociaal domein, en alle opgaven die daarmee gepaard gaan, heeft grote impact op de
gemeentelijke organisatie en begroting, wat betreft omvang, maar nog meer wat betreft risico’s.
Het sociaal domein legt groot beslag op de financiële ruimte voor onze ambities. We dienen alle
mogelijkheden te benutten om de impact en risico’s te beperken en te beheersen.
We zoeken een nieuw evenwicht in budget en risico’s voor het sociaal domein, tegenover een
adequate uitvoering, voor de middellange termijn (3 tot 4 jaar). Deze opdracht maakt deel uit
van de brede bestuursopdracht opgave transformatie sociaal domein.Voor de begroting 2019 e.v.
stellen we een financieel kader voor het sociaal domein (takenpakket) vast. Tot op heden is de
rijksuitkering uitgangspunt geweest voor onze begroting. Ook de komende jaren hanteren we
de huidige rijksvergoeding als financieel kader.De huidige budgetten zijn onvoldoende voor de
wijze waarop we op dit moment uitvoering geven aan het sociaal domein. Voor zowel de korte
als middellange termijn dienen dan ook maatregelen te worden genomen. Dit maatregelenpakket
moet leiden tot een lager uitgavenniveau van respectievelijk € 340.000 (2019), € 487.000 (2020),
€ 616.000 (2021) en € 756.000 (2022). De maatregelen om dit te bereiken liggen op vier niveaus:
1. Een efficiëntere bedrijfsvoering en organisatie, zoals slimme ondersteunende ICT, goede
werkmaterialen, goede afspraken, rolduidelijkheid, goed werkgeverschap, en dergelijke.
2. Betere samenwerking tussen professionals, onder andere door betere afstemming, minder
hulpverleners in een casus, eerdere signalering vanuit social work, creatieve oplossingen op
casusniveau, en dergelijke.
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3. Substitutie van zorg, door meer in de eerstelijn op te pakken, en daarmee doorverwijzing naar
de tweede lijn te voorkomen, en daarop afgestemde inkoop.
4. Transformatie, door nieuwe vormen van begeleiding en dagbesteding, daarop afgestemde
inkoop, netwerksamenwerking, innovatieve omgeving voor professionals, beleidsmakers,
maatschappelijke partners, sterke lokale gemeenschappen, sociaal ondernemerschap, etc.
Het maatregelenpakket bouwt voort op reeds genomen maatregelen, zoals de kwaliteitsimpuls
welzijnswerk, het project bedrijfsvoering en het maatregelenpakket naar aanleiding van het tekort op
jeugdzorg in 2017
Om het maatregelenpakket kracht bij te zetten wordt eenmalig 500K beschikbaar gesteld, te
verdelen over 2 jaar (2019 en 2020). Met deze middelen kunnen we ambulant werkers inzetten op
cases die anders naar de tweedelijnszorg zouden worden doorverwezen. In de risicoparagraaf wordt
het onverhoopt niet kunnen halen van het lagere uitgavenniveau opgenomen met risico hoog. Om
ongewenste fluctuaties op te kunnen vangen worden voordelige saldi van de jaarrekening bestemd
voor het opbouwen van een egalisatiereserve Sociaal Domein.
CAO Ontwikkelingen (9)
In de perspectiefnota 2019 is een stelpost opgenomen ter dekking van de te verwachten CAO
ontwikkelingen. Daarbij hebben we ons gebaseerd op een stijging van 2,5% voor 2019. Nu we alle
salarissen hebben doorgerekend blijkt deze stelpost onvoldoende. Dat heeft voor het grootste deel
te maken met een aanzienlijke stijging van (pensioen)premies.
Structureel doorwerkende mutaties Tussenrapportage 2018 (10)
Samen met de begroting hebben wij u de Tussenrapportage 2018 aangeboden. Deze rapportage
bevat diverse mutaties die structureel doorwerken. Deze mutaties hebben wij verwerkt in deze
begroting. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat bedragen kunnen afwijken. Bijvoorbeeld
omdat de kosten vanaf 2019 worden doorberekend in tarieven (afval) of dat de afwijking in 2018
maar voor een deel doorwerkt terwijl dat voor de volgende jaren voor een volledig jaar is.
Hogere kosten bijstand (11)
Door een verwachte hogere instroom van cliënten vanuit het beschut werk wordt een hoger bedrag
aan bijstandskosten verwacht. Voor de komende jaren wordt, als onderdeel van de transformatie
sociaal domein, in beeld gebracht wat er nodig is om de instroom te bepreken en uitstroom te
bevorderen.
Veiligheid (12)
Voor extra toezicht in de wijk (Stichting SamenWerken) is een bedrag opgenomen van € 40.000.
Voor de vervanging van de jassen voor de buurtpreventieteams trekken wij € 10.000 uit.
Vertaling Raadsprogramma Gewoon Samen Doen! (13)
Voor de realisatie van het raadsprogramma is een inschatting gemaakt van de financiele
consequenties. Dat is gedaan op basis van de huidige inzichten. Voor 2019 is de inschatting redelijk
hard. Gaandeweg wordt deze inschatting verder geconcretiseerd. Dit brengt zowel structurele als
incidentele lasten met zich mee. Hieronder treft u een overzicht aan. Daarbij hebben we alleen
de acties benoemd die budget vragen. De overige activiteiten uit het raadsprogramma kunnen we
vooralsnog realiseren met bestaande budgetten.
Mogelijke
Activiteit

Progr.

Ondersteuning gemeenschapshuizen

MS

30.000

Betrekken van jeugd bij het maken van plannen

MS

15.000

Opstellen plan voor tranformatie sociaal domein

MS

100.000

*

Investering sociaal domein om aan de voorkant te komen

MS

250.000 250.000

*

Canon van Steenbergen

KCE

2019

15.000

2020

2021

2022 investering
*

15.000

15.000

15.000

*
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Mogelijke
Activiteit

Progr.

Behoud Gummaruskerk

KCE

60.000

pm *

Opstellen plan van aanpak opgave Cultuur en Erfgoed

KCE

10.000

*

Aanleg herdenkingsbos

KCE

Onderzoek vrijkomende argrarische bebouwing

LD

Afstemmen communicatie op arbeidsmigranten

LD

Energieneutraal maken accommodaties

LD

Onderzoek energiecoorperatie

LD

5.000

Opstellen plan van aanpak energietransitie

LD

25.000

Bevorderen vergroening en biodiversiteit

LD

Maatregelen GVVP

LD

1.500.000

Stimuleren fietsvoorzieningen

LD

150.000

Fietparkeren bij bushaltes

LD

40.000

Verhogen veiligheid van de bermen

LD

250.000

Uitbreiden milieustraat

LD

750.000

Acquisitie en aantrekken nieuwe bedrijven

ETR

Uitvoeringsprogramma recreatieve kansenkaart

ETR

Stimuleren watersport door aanleg ligplaatsen

ETR

Viering 750 jaar bestaan Steenbergen

BD

Viering 75 jaar bevrijding (i.c.m. Chapeau)

BD

Stelpost kapitaallasten investeringen coalitieprogramma

BD

2019

2020

2021

2022 investering

150.000
30.000
15.000

10.000

*
10.000

10.000
pm

5.000

*
*

60.000

50.000

5.000

60.000

60.000

20.000

20.000

20.000

50.000

50.000

50.000
150.000

50.000

50.000

*

18.000

*
100.000 150.000

593.000 440.000 310.000 355.000

2.990.000

Toelichting investeringen: dit is een doorkijk van de mogelijke
investeringen voor de komende jaren. Zoals aangegeven in het
voorwoord hebben we hiervoor financiele ruimte opgenomen (€ 100.000
in 2021 en € 150.000 in 2022)
.
* waarvan gedekt door onttrekking aan de algemene reserve

513.000 285.000

55.000

50.000

Organisatieontwikkeling (14)
Om de organisatie toekomstbestendig te maken is in de begroting ruimte opgenomen (structureel)
om een aantal knelpunten te kunnen oplossen. In het programma Bestuur en Dienstverlening treft u
uitgebreide informatie aan over de organisatieontwikkeling.
Correctie kapitaallasten CentrumHaven Dinteloord (15)
Voor de kapitaallasten van de investering in CentrumHaven Dinteloord is besloten om voor een deel
van de investering een dekkingsreserve te vormen. Voor het andere deel van de investering is al bij
de perspectiefnota 2017 besloten om dit deel (€ 800.000) te activeren en daarover kapitaallasten
te berekenen. Deze kapitaallasten over dit bedrag waren te onrechte niet opgenomen in onze
exploitatie. Dat is nu gecorrigeerd.

16

Financiële stand

Hogere storting voorziening gebouwen (16)
Voor onze accommodaties zijn onderhoudsplannen opgesteld en vastgesteld. Om deze
onderhoudsplannen voor de komende jaren op het gewenste onderhoudsniveau te kunnen uitvoeren
is een extra jaarlijkse storting nodig.
Baggeren achterstallig onderhoud (17)
Om het achterstallig onderhoud bij het baggeren op te kunnen heffen hebben wij een eenmalig
bedrag in de begroting opgenomen van € 548.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Beheer
Openbare Ruimte.
Streekorganisatie Brabantse Wal (18)
De Streekorganisatie Brabantse Wal (SOBW) is een netwerkpartner voor ondernemers, onderwijs,
(semi)overheden en particulieren. De organisatie stimuleert sociaal-economische innovatie
en duurzame ontwikkeling in de Brabantse Wal en bevordert (mede) daarmee het imago van
de Brabantse Wal als plek om te wonen, werken en recreëren. Dit gebeurt voor en door het
regionale bedrijfsleven, kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstanties, verschillende maatschappelijke
organisaties, overheden en particuliere initiatiefnemers.
De SOBW doet, met het uitvoeren van haar kerntaken, wat de individuele partners niet
vanzelfsprekend zelf doen, namelijk;
1. Multisectorale en/of grensoverschrijdende projecten stimuleren volgens Business Context
Development.
2. Overzicht creëren en onderhouden van zowel het netwerk als de initiatieven/
(college)programma’s/projecten, alsmede goede voorbeelden, research & development in lijn met
Veerkrachtig Bestuur en de (top)sectoren.
3. Communicatie van en over het bovenstaande in en buiten de streek.
De gemeente Steenbergen is opdrachtgever van de SOBW, samen met de gemeenten
Woensdrecht en Bergen op Zoom. Ook de Provincie Noord-Brabant speelt een belangrijke rol. Zij is
betrokken als primaire partner en financier voor een aantal projecten.
Het programma van de SOBW voor 2018-2019 bestaat uit de volgende inhoudelijke en
organisatorische taken:
• Huidige en toekomstige projecten succesvol afronden.
• On- en offline netwerk-/kennisplatform realiseren.
• Innovatieloket realiseren.
• Organisatie inrichten volgens een multi helix structuur en rechtspersoon.
• Gezamenlijk richting bepalen tot en na 2020 (m.b.v. een streekagenda).
• Inrichtingsadvies inrichten en communiceren.
Hiervoor is, ten opzichte van de huidige budgetten, een extra bedrag nodig van € 34.000 voor 2019
en 2020.
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Totaal overzicht baten en lasten
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten
16.491.301

15.340.554

17.123.858

16.843.251

16.117.066

15.978.673

621.176

645.995

839.687

737.595

610.856

610.856

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

20.403.925

17.542.337

21.562.264

16.722.204

16.467.567

16.442.502

Programma economie, toerisme en recreatie

12.637.355

11.878.817

11.661.722

11.480.546

11.373.050

11.382.722

Programma bestuur en dienstverlening

23.297.482

10.149.996

10.863.778

10.633.396

10.873.658

10.902.334

Totaal lasten

73.451.240

55.557.699

62.051.309

56.416.991

55.442.196

55.317.086

-9.881.651

-8.556.436

-1.527.872

-1.242.736

-625.372

-625.372

-167.941

-175.246

-322.746

-237.746

-122.746

-122.746

-9.876.317 -13.214.750

-8.312.071

-8.060.629

-7.982.110

-8.583.863

-5.259.374

-5.259.373

-5.259.373

Programma mens en samenleving
Programma kunst, cultuur en erfgoed

Baten
Programma mens en samenleving
Programma kunst, cultuur en erfgoed

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid -13.201.235
Programma economie, toerisme en recreatie

-9.747.562

-5.362.208

Programma bestuur en dienstverlening

-41.029.770 -28.365.838 -41.808.086 -41.553.625 -41.887.596 -42.055.025

Totaal baten

-74.028.158 -55.557.699 -62.235.661 -56.605.551 -55.955.715 -56.044.625

Saldo

-576.919

-

-184.352

-188.560

-513.519

-727.539

Structureel evenwicht begroting
De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in
evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie NoordBrabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2019 en meerjarenraming
2019-2022, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt
in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou
zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen
tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.
Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te
verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief
zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).
Begroting
jaarschijf
2019

2021

2022

16.578.811

16.298.205

15.572.019

15.433.627

728.852

626.760

500.021

500.021

PROG3 programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

9.454.014

8.988.997

8.719.802

8.718.256

PROG4 programma Economie, toerisme en recreatie

6.071.647

5.890.471

5.782.975

5.792.647

PROG5 programma bestuur en dienstverlening

10.436.950

10.206.568

10.446.830

10.475.506

totaal van programma's

43.270.274

42.011.001

41.021.647

40.920.057

-40.206.702

-40.681.215

-41.113.597

-41.413.617

PROG1 programma mens en samenleving
PROG2 programma kunst, cultuur en erfgoed

Algemene dekkingsmiddelen
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Begroting
Onvoorziene uitgaven
Subtotaal programma's
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Geraamd begr.saldo (- = voord.saldo/+ = nad.saldo.)
Incidentele baten en lasten
Structureel begrotingssaldo (- = voord.result./+=nad.result.)

50.000

50.000

50.000

50.000

3.113.572

1.379.786

-41.950

-443.560

-3.297.924

-1.568.346

-471.569

-283.979

-184.352

-188.560

-513.519

-727.539

134.225

204.950

88.700

104.950

-318.577

-393.510

-602.219

-832.489
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lokale heffingen
4.278.306

4.423.231

4.584.713

4.634.713

4.684.713

4.734.713

Roerende-zaakbelastingen

2.223

2.076

2.076

2.076

2.076

2.076

Forensenbelasting

7.278

8.850

14.194

14.194

14.194

14.194

Hondenbelasting

195.303

99.160

101.784

101.784

101.784

101.784

Toeristenbelasting

106.438

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Reclamebelasting

62.397

55.440

62.215

62.215

62.215

62.215

4.651.945

4.668.757

4.844.982

4.894.982

4.944.982

4.994.982

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.853.135

21.952.764

35.255.830

35.681.216

36.064.502

36.314.522

Integratie-uitkering sociaal domein

10.753.271

10.257.106

18.996

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

18.996

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

-15.529

22.532

21.890

21.017

20.113

20.113

-15.529

22.532

21.890

21.017

20.113

20.113

-

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

36.261.818

36.985.159

40.206.702

40.681.215

41.113.597

41.413.617

Onroerende-zaakbelastingen

.

Dividenden
nv Bank Nederlandse Gemeenten

.
Saldo financieringsfunctie
Saldo rentebaten/-lasten

.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Dwangsommen/boete's

.
Onvoorziene uitgaven (Post Onvoorzien)
.
Totaal algemene dekkingsmiddelen
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Reservepositie
Hieronder is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves over de jaren 2019 tot
en met 2022. Hierin zijn alle voorgenomen stortingen en onttrekkingen verwerkt waarover de
raad al heeft besloten (bijvoorbeeld bij de begroting 2018 en bij de perspectiefnota 2019). Ook de
inschatting van het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! is hierin meegerekend. Met ingang van
2019 hebben wij ook de jaarlijkse ontvangsten voor het AFC opgenomen. Deze bedragen worden
gereserveerd.
Naam reserve

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

31 december

31 december

31 december

31 december

31 december

2018

2019

2020

2021

2022

11.204.500

9.069.100

8.015.600

7.880.600

7.830.600

8.672.400

6.671.700

5.618.200

5.483.200

5.433.200

279.900

274.900

269.900

264.900

259.900

2.210.000

2.610.000

3.010.000

3.410.000

3.810.000

Reserve Beheer openbare ruimte

10.797.300

9.734.800

9.380.200

9.125.600

8.921.000

Bestemmingsreserve overig

13.167.300

12.029.800

11.390.400

10.829.400

10.321.000

Totaal reserves

37.659.000

33.718.600

32.066.100

31.510.500

31.142.500

Algemene reserve
Waarvan vrije ruimte
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Reserve Economische ontwikkeling

Overige onderwerpen
Subsidieplafonds Welzijnsplan.
In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de
gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten
van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2019 wordt een bedrag van € 657.309,- beschikbaar gesteld
voor welzijnssubsidies. De verdeling luidt als volgt:
• Budgetsubsidies € 491.559,• Basissubsidies € 22.250,• Activiteitensubsidies € 126.300,• Incidentele activiteitensubsidies €17.200,-
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Programma's

Programma's
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Programma's

Mens en Samenleving

Programma's

25

26

Programma's

Beschrijving
Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de
samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig
zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid.

Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?
• Wij streven naar sterke kernen en inwoners die zoveel mogelijk hun eigen boontjes kunnen
doppen. Inwoners, stadsraad, dorpsraden, instellingen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en
wijkteams (sociaal en fysiek) weten elkaar te vinden en werken samen.
• De gemeente staat naast haar inwoners om hen te begeleiden bij het realiseren van hun
plannen.
• Wij vinden het belangrijk de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid van onze
zorgvoorzieningen te verstevigen.
• Wij willen weten wat er leeft bij de jeugd en wat zij nodig hebben om hier op een prettige manier
op te groeien.
• Gemeenschapshuizen zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten voor allerlei
activiteiten en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. Daarom gaan
we gemeenschapshuizen die nog niet optimaal functioneren ondersteunen.
• Inwoners die als gevolg van armoede hulp nodig hebben moeten op een makkelijke en
laagdrempelige manier de weg naar hulp weten te vinden.
• Op het gebied van volksgezondheid staan we voor een grote opgave. Vergrijzing, toenemende
obesitas bij de jeugd en toenemende psychische klachten vragen om een gerichte aanpak.

Wat zijn onze opgaven?
Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende
opgaven te herleiden:
Leefbaarheid & Kernen
We streven naar sterke kernen en inwoners. Samenwerking tussen inwoners, burgerorganisaties,
maatschappelijke organisaties en gemeente, geeft inzicht in wat er speelt, welke behoeften er zijn,
wat goed gaat en wat beter kan. Er ontstaat een sterk netwerk van partners in en tussen de kernen.
Gewoon samen doen! We steunen en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving, onder andere
door middel van het initiatievenfonds.
De gemeente wordt, nog meer dan zij al is, een betrouwbare, benaderbare en transparante partner
voor de inwoners van Steenbergen. Bovendien willen we inwoners meer betrekken bij het maken
van beleid en het nemen van besluiten. Het accountmanagement dat we voor de kernen en
bewonersorganisaties willen inrichten, betekent een forse omslag in denken en werken. Vooralsnog
vraagt het accountmanagement 0,5 fte capaciteit van onze ambtelijke organisatie.
Transformatie Sociaal Domein
We ondersteunen inwoners van Steenbergen die, tijdelijk of structureel, niet op eigen kracht
kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving, zonder werk en inkomen raken, of problemen
ondervinden bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.
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Binnen de opgave Transformatie Sociaal Domein werken we aan een effectieve en efficiënte
dienstverlening voor onze inwoners. Met een plan van aanpak Bedrijfsvoering werken we onder
meer aan betere monitoring van en sturing op het sociaal domein, aan de hand van actuele beleiden managementinformatie. We bouwen verder aan een goede samenwerkingsrelatie met onze
maatschappelijke partners en de gemeenten in de regio. Wat betreft Jeugd hebben we vanuit
het actieplan aandacht voor de relatie met huisartsen en het onderwijs. We zetten in op meer
ambulante ondersteuning, waarmee we doorverwijzing naar zwaardere jeugdzorg willen voorkomen.
De kwaliteitsimpuls Welzijn en de vorming van sociale wijkteams, zoals die in 2018 is gestart, krijgt
in 2019 zijn volle beslag. Een duurzame oplossing voor het Jeugdhonk maakt ook deel uit van deze
opgave. We stellen in 2019 en 2020 incidenteel middelen beschikbaar, om een structurele verlaging
van de budgetten en een nieuw evenwicht in de begroting voor het sociaal domein te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Sterke en zelfstandige kernen en inwoners

We doen ervaring op met het tijdelijke initiatievenfonds, en

Doorlopend

doen een voorstel hoe dit fonds structureel en (meer of minder)
zelfvoorzienend te maken.
Versterken van de relatie tussen gemeente en

We verbinden de gemeentelijke organisatie directer met onze

gemeenschap

kernen, door ambtenaren aan de kernen te koppelen, die de

Doorlopend

relatie opbouwen, onderhouden en als aanspreekpunt dienen.
Prettig opgroeien in Steenbergen

We zetten ons in voor het realiseren van plannen en initiatieven

Doorlopend

vanuit onze jeugd.
We maken een definitief voorstel voor de decentralisatie

Q3

onderwijshuisvesting
Op basis van de evaluatie zetten wij verdere stappen op het

Q2

gebied van laaggeletterdheid.

Meedoen voor iedereen

Wij werken aan een duurzame oplossing voor het Jeugdhonk

Q4

We zetten - naast een goede aansluiting tussen onderwijs en

Doorlopend

arbeidsmarkt - in op werk voor zoveel mogelijk van onze inwoners
door een actief participatiebeleid in relatie tot ons economisch
beleid.
Behoud en versterken van de bestaande

We doen onderzoek naar een duurzaam model voor het beheer

voorzieningen

van onze gemeenschapshuizen

Zorg dichtbij onze inwoners

Opgave transformatie sociaal domein

Q3
Doorlopend

We versterken de bedrijfsvoering voor het sociaal domein.

Doorlopend

We geven verder invulling aan de versterking van het

Doorlopend

Welzijnswerk
Vitale samenleving door middel van sport en

We geven uitvoering aan de in 2018 vastgestelde nota

bewegen

Steenbergen Vitaal. Hierbij betrekken we de ambitie in het
raadsprogramma om speel- en beweegtuinen te realsieren.
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Doorlopend

Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen 2015

2016

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Nota Speelruimtebeleid

2010

Visie Jongerenwerk

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Wat mag het kosten?
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten
209.584

238.572

246.546

246.546

246.546

246.546

2.106.199

2.189.846

2.503.957

2.488.660

2.453.363

2.460.363

Onderwijshuisvesting

704.750

727.126

731.228

718.917

716.030

710.637

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

691.302

676.898

776.596

776.596

776.596

776.596

1.276.092

1.216.178

1.499.565

1.246.565

733.565

593.565

669.638

693.737

682.000

682.000

682.000

682.000

Maatwerkdienstverlening 18+

4.151.596

4.442.304

4.768.418

4.768.418

4.618.418

4.618.418

Maatwerkdienstverlening 18-

5.182.716

3.462.072

4.321.712

4.321.712

4.321.712

4.321.712

Geescaleerde zorg 18-

517.263

463.934

463.934

463.934

463.934

463.934

Volksgezondheid

877.820

1.229.888

1.129.902

1.129.902

1.104.902

1.104.902

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

78.940

-

-

-

-

-

Mut.res.progr.mens en samenleving

25.400

-

-

-

-

-

16.491.301

15.340.554

17.123.858

16.843.251

16.117.066

15.978.673

-685.730

-637.602

-490.205

-490.205

-490.205

-490.205

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-28.511

-22.278

-27.250

-27.250

-27.250

-27.250

Wijkteams

-27.059

-31.568

-31.568

-31.568

-31.568

-31.568

Sportbeleid en activering
Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkteams
Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal lasten
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie
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Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-17.386

-

-

-

-

-

Maatwerkvoorzieningen 18+

-50.000

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-8.281.360

-7.638.733

6.477

6.477

6.477

6.477

-791.605

-223.755

-982.826

-697.690

-80.326

-80.326

-9.881.651

-8.556.436

-1.527.872

-1.242.736

-625.372

-625.372

6.609.651

6.784.118

15.595.986

15.600.515

15.491.694

15.353.301

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds
Mut.res.progr.mens en samenleving
Totaal baten
Saldo

Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van
de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de
Regionale Meld en Coördinatiefunctie.
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant
De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid
van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in
het algemeen en de collectieve preventie. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en
uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de
openbare gezondheidszorg.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
De Ambulancevoorziening heeft in 2012 aangegeven geen gemeentelijke bijdrage meer nodig te
hebben. In de begroting is hiervoor dan ook geen raming opgenomen.
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Beschrijving
Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang,
bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en
initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven
vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en
participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden,
dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze
inwoners en naar onze gasten.

Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?
• Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan vanuit en worden uitgevoerd door de
gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers.
• We hechten belang aan ons cultureel en militair erfgoed; iedereen moet hierbij betrokken kunnen
zijn.
• Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te
ontwikkelen tot volwaardige burgers.
• We werken waar mogelijk mee aan het vinden van oplossingen voor het behoud van
monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder voor de Gummaruskerk in
Steenbergen.

Wat zijn onze opgaven?
Vanuit de ambities in het raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:
Erfgoed en Cultuur
Het erfgoed in de gemeente is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het is
herkenbaar, is een fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop we als inwoner
van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en
te verblijven. Kortom, erfgoed verbindt. Het uitlichten en verdiepen van ons bestaand erfgoed maar
ook van wat is vergaan biedt ondersteuning aan de koers op cultuur, kunst, recreatie en natuur.
Bij het formuleren van onze doelstelling binnen de opgave Erfgoed en Cultuur en het opstellen van
het uitvoeringsprogramma voor deze opgave, leggen we verbinding met andere beleidsterreinen,
zoals economie, toerisme en recreatie, maar ook sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Behouden en versterken van de kracht We voeren Expeditie Nassau en Canon van Steenbergen (verder) uit.

Wanneer?
Doorlopend

van ons cultureel erfgoed
Een communicatiestrategie wordt uitgewerkt om bekendheid te geven aan

Q4

ons cultureel erfgoed. Dit integreren we in het PR en marketingplan voor
Steenbergen
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Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

We verkennen de realisatie van het Vestinghuys. We betrekken hierbij de

Q1

ontwikkeling van het VVV en het behoud van de Gummaruskerk.
Activiteiten en initiatieven ten behoeve We enthousiasmeren de jeugd voor cultuur en erfgoed en stimuleren ze deel
van cultuur zijn ondersteunend en

Doorlopend

te nemen aan culturele activiteiten.

stimulerend.
Kunst- en cultuurinitiatieven vanuit de samenleving kunnen worden gesteund

Doorlopend

vanuit het initiatievenfonds
We herdenken 75 jaar bevrijding voor de gehele gemeente. Het programma

Q4

bevat elementen voor iedereen in Steenbergen. Ook is er samenwerking op
Brabantse Wal niveau voor een brede herdenking in de regio.

Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Erfgoedbeleid

2018

Wat mag het kosten?
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten
122.639

165.075

269.541

269.541

142.802

142.802

85.157

86.972

171.789

85.639

85.639

85.639

Media

413.379

393.949

398.357

382.415

382.415

382.415

Totaal lasten

621.176

645.995

839.687

737.595

610.856

610.856

Cultr-presentatie/productie/participatie

-11.739

-11.739

-11.739

-11.739

-11.739

-11.739

Media

-96.942

-99.096

-99.096

-99.096

-99.096

-99.096

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

-59.261

-64.411

-211.911

-126.911

-11.911

-11.911

-167.941

-175.246

-322.746

-237.746

-122.746

-122.746

453.234

470.749

516.941

499.849

488.110

488.110

Cultr-presentatie/productie/participatie
Cultureel erfgoed

Baten

Totaal baten
Saldo
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Beschrijving
Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers,
bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld.
Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers
en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor
de toekomst.

Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?
• Wij gaan voor een groene gemeente. Biodiversiteit, een zo groot mogelijke variatie in flora en
fauna neemt daarbij een belangrijke plaats in. We stimuleren onze inwoners en ondernemers
hieraan een bijdrage te leveren.
• Een veilige leefomgeving en het gevoel van veiligheid in onze kernen worden nog verder
verbeterd. Het buitengebied krijgt daarbij bijzondere aandacht.
• We staan voor een enorme uitdaging om te zorgen voor voldoende energieneutrale woningen
voor alle doelgroepen.
• Goede vervoersvoorzieningen zijn belangrijk voor Steenbergen. Wij zetten ons in om de
bestaande voorzieningen in stand te houden.
• Arbeidsmigranten vertegenwoordigen een grote groep in onze samenleving. Huisvesting,
integratie, onderwijs en het voorkomen van uitbuiting van/voor deze inwoners vraagt om een
passende benadering.
• Steenbergen wil in 2040 energieneutraal zijn. Er wordt op dit moment nog maar weinig
alternatieve energie opgewekt en dat willen we veranderen. Door in te zetten op wind, water, zon,
aardwarmte, restwarmte en biomassa. Wij stellen ons proactief op en houden de regie zoveel
mogelijk in eigen hand. Wij gaan onze inwoners en ondernemers nog meer stimuleren on hieraan
bij te dragen en geven zelf het goede voorbeeld.
• Wij bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. De Toekomstvisie voor Steenbergen geeft
onder andere richting aan de manier waarop we de Omgevingswet in de praktijk gaan brengen.
• We nemen onze verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen op het gebied van
klimaatadaptatie.
• Onze wijkteams zijn de “ogen en oren” van de gemeente. Steeds meer krijgen de wijkteams een
rol in het signaleren van situaties die aandacht vragen. Dit vraagt om een doorontwikkeling van
deze teams.
• We willen goede voorzieningen bieden, zodat inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om
hun afval gescheiden aan te bieden.

Wat zijn onze opgaven?
Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende
opgaven te herleiden:
Energietransitie
Door optimaal in te zetten op – en waar mogelijk gebruik van wind, water, zon, aardwarmte,
restwarmte en/of biomassa willen we de ambitie van een energieneutraal Steenbergen realiseren.
Naast de transitie van fossiele energie naar duurzame energie moet er versneld aangepast worden
aan de klimaatverandering. Met behulp van klimaatadaptatie wordt Steenbergen klimaatbestendig.
Ook inzet op de circulaire economie biedt kansen. Met een proactieve houding, regie voeren en
door samenwerking aan te gaan in de regio en met inwoners en bedrijven verzilveren we kansen.
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Als gemeente zetten wij ons in voor deze transitie met de samenleving zonder de sociale aspecten
hiervan uit het oog te verliezen.
Biodiversiteit
Voor de kwaliteit van de leefomgeving is de biodiversiteit van groot belang. Met de fysieke
ontwikkelingen de afgelopen decennia is de biodiversiteit onder druk komen te staan. Biodiversiteit
kan gebruikt worden als een indicator van de gezondheid van een ecosysteem. Biodiversiteit hangt
nauw samen met de klimaat opgave. Als gemeente dienen we aan de voorkant aandacht te hebben
voor de biodiversiteit bij de ontwikkelingen die uitgevoerd worden.
Integrale Veiligheid
De veranderingen in de samenleving, economische groei en de snelheid waarmee technologische
ontwikkelingen zich voordoen brengen nieuwe of andere vraagstukken met zich mee op het gebied
van integrale veiligheid. De opgave voor een veiligere leefomgeving en veilige kernen waarin onze
inwoners zich veilig voelen ligt voor ons. Om deze opgaven te kunnen realiseren hebben wij in
deze begroting ruimte vrijgemaakt voor strategische capaciteit op het gebied van openbare orde en
veiligheid.
Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale en regionale
economie. De sterke groei van het aantal arbeidsmigranten gaat ook gepaard met nieuwe
vraagstukken. Het huisvestingsbeleid is op papier op orde, maar de praktijk is weerbarstiger.
Waar huisvesten we grote groepen (tijdelijke) arbeidsmigranten? Wat betekent het voor de
leefbaarheid in onze woonwijken, wanneer daar veel arbeidsmigranten verblijven? En als we streng
handhaven, welke effecten brengt dat met zich mee? Binnen de opgave Arbeidsmigranten nemen
we maatregelen op korte termijn, en herzien we in 2019 ons beleid, samen met (grote) werkgevers,
huisvesters, uitzendbureaus, en mensen die het (be)treft.
Omgevingswet
Als we het hebben over de omgevingswet dan hebben we het over de transitie in het fysiek domein
waar minder regels en meer vertrouwen meer ruimte moeten bieden voor initiatieven en maatwerk.
De gemeente moet nieuwe instrumenten eigen maken en participeren en co-creëren met burgers
en bedrijven. Ook moet het proces digitaal functioneren en waar mogelijk vergunningsprocessen
verkorten en verminderen. Dit is een zoektocht voor elke gemeente. Het bepalen van de ambitie en
implementatiestrategie is de eerste stap in een lange transitie die voor ons ligt. Wij starten met het
opstellen van een Toekomstvisie. Deze geeft mede richting aan de Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Energieneutraal Steenbergen in 2040

De Visie Energie en Ruimte wordt opgesteld en gaat richting geven aan de

Wanneer?
Q2

opgave Energietransitie.
Samen met de omgeving komen we tot een goede invulling voor de

Q2

windmolens aan de Karolinadijk.
We omarmen initiatieven voor een energiecoöperatie in Steenbergen en haken

Q3

daar bij aan waar mogelijk.
Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid loopt door tot eind 2019 en zal

Q4

worden geëvalueerd.
We blijven de Stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid, veiligheid

Doorlopend

en levensloopbestendigheid aanbieden.
We stimuleren glastuinders om aardgasloos te produceren
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Doorlopend

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

We steunen inwoners en ondernemers bij het omvormen van de bestaande

Doorlopend

woningen en bedrijven naar “gasloze” oplossingen. Dit doen we samen
met partners, zoals bijvoorbeeld een woningstichting. We verkennen de
mogelijkheden en verzilveren initiatieven. Daarbij kijken we hoe de legesheffing
hieraan kan bijdragen.
Een circulaire economie

We evalueren het project Omgekeerd Inzamelen en doen een

Q2

haalbaarheidsonderzoek naar GFT - hoogbouw
We doen onderzoek naar de scenario’s voor uitbreiding van de milieustraat.

Q1

Daarbij nemen we de mogelijkheden van seizoensgebonden openingstijden
mee.
Klimaatbestendige gemeente

Bevordering van de biodiversiteit

Samen met de bewoners initiëren we steenbreek in de wijken.

Q2

We doen een subsidieaanvraag voor een Tiny Forest.

Q1

We stellen een plan op voor het vergroenen en verbloemen van de

Q1

buitenruimte. Hierin nemen we de entrees en de verbloeming van de bermen
mee.
De ontwikkeling van het Ravelijn / Stadspark krijgt zijn vorm en is iets waar

Q4

Steenbergen trots op kan zijn. Biodiversiteit is een belangrijk element in de
ontwikkeling.
Door een stresstest klimaatadaptatie wordt de lokale situatie in beeld gebracht.

Q4

Eventuele verbeterlocaties worden benoemd en acties uitgewerkt.
De realisatie van de ecologische verbindingszones (zoals Cruijslandse kreken

Doorlopend

en de Steenbergse Ligne-Vliet) zal volgens planning worden uitgevoerd.
Een goede voorbereiding van de

Een implementatiestrategie van de Omgevingswet wordt bepaald.

Q2

De Landschapskaart zal worden uitgewerkt als onderdeel van de

Q2

Omgevingswet

omgevingswet.
In stand houden vervoersvoorzieningen We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op en brengen de te

Q4

nemen maatregelen in kaart.
Een goede integratie van

We stellen een integraal beleidsplan op waarin alle aspecten worden

arbeidsmigranten in de samenleving

meegenomen.
We onderzoeken kansrijke scenario’s voor Sunclass. Dit is in voorbereiding.

Q3

Q1

Een prettige, schone en veilige

In het jaarlijks opgesteld uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving geven Doorlopend

leefomgeving voor onze inwoners.

wij uitleg over de uitvoeringstaken van toezicht en handhaving.
De buurtpreventieteams zijn belangrijk. We blijven ze dan ook steunen en

Doorlopend

faciliteren waar nodig.
Het cameratoezicht in het centrum van Steenbergen blijft een belangrijk middel Doorlopend
om zicht te houden op het centrum tijdens avond- en nachturen.
We onderzoeken de mogelijkheid om bestaande, minder kwalitatieve

Doorlopend

bedrijfslocaties te verbeteren.
We zetten in op het bouwen van 70 tot 100 woningen per jaar.

Doorlopend

Het beleid Woonwagencentra wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Doorlopend

We actualiseren het Welstandsbeleidsplan

Q3
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Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020

2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2012

Algemene Plaatselijke verordening

2018

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 "Samen werken aan veiligheid".

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen.

2016

Beheerplan wegen 2017-2021

2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026

2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021

2016

Groenbeheerplan 2017-2021

2016

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2015

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018

2016

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex

2006

Verordening Duurzaamheidslening

2013

Strategische Agenda Regio West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Structuurvisie

2012

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten
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Verordening starterslening

2016

Nota gemeentelijke grondbeleid

2009

Grondprijsbeleid

2014

Woonvisie

2015

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Programma's

Wat mag het kosten?
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten
1.256.281

1.297.818

1.323.112

1.361.199

1.432.565

1.475.565

Openbare orde en veiligheid

744.763

661.897

1.078.160

827.160

827.160

997.160

Wonen en bouwen

759.748

708.655

822.592

932.966

796.966

796.966

Milieubeheer

255.604

369.115

421.029

321.029

321.029

320.529

Sportaccomodaties

1.490.278

1.403.073

1.342.261

1.256.212

1.249.968

1.247.489

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

1.326.037

1.329.859

3.203.060

-

-

-

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.049.040

764.800

1.248.600

-

-

-

63.985

-

-

-

-

-

Ruimtelijke ordening

1.119.570

773.968

1.086.333

1.093.333

1.032.333

932.334

Afval

2.394.927

2.645.046

2.863.536

2.842.781

2.851.931

2.847.399

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

3.741.741

251.105

301.373

301.373

301.373

301.373

Verkeer en vervoer

3.154.508

4.197.193

4.653.225

4.538.679

4.378.690

4.306.258

Riolering

1.256.776

1.206.890

1.144.056

1.123.460

1.123.462

1.089.335

Openb.groen en (openlucht)recreatie

1.683.296

1.829.307

1.965.630

2.014.714

2.044.154

2.020.159

107.372

103.612

109.297

109.297

107.936

107.936

20.403.925

17.542.337

21.562.264

16.722.204

16.467.567

16.442.502

-12.769

-32.703

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-1.367.434

-779.842

-818.170

-818.170

-818.170

-818.170

-336

-

-

-

-

-

-344.362

-367.198

-378.899

-378.899

-378.899

-378.899

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

-1.351.836

-1.329.860

-3.203.060

-

-

-

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.076.540

-764.800

-1.248.600

-

-

-

-659.959

-177.299

-283.026

-283.026

-283.026

-183.026

Afval

-3.270.816

-3.319.076

-3.659.684

-3.659.684

-3.659.684

-3.659.684

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

-3.006.809

-908.779

-1.392.872

-865.237

-599.237

-544.237

-409.662

-438.951

-475.458

-513.275

-483.503

-500.598

-1.567.526

-1.689.133

-1.653.112

-1.691.911

-1.736.241

-1.795.627

Openb.groen en (openlucht)recreatie

-80.518

-9.145

-6.795

-6.795

-6.795

-6.795

Begraafplaatsen en crematoria

-52.668

-59.531

-67.074

-67.074

-67.074

-67.074

-9.876.317 -13.214.750

-8.312.071

-8.060.629

-7.982.110

8.410.133

8.406.938

8.460.392

Crisisbeheersing en brandweer

Vennootschapsbelasting (VPB)

Begraafplaatsen en crematoria
Totaal lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Wonen en bouwen
Milieubeheer
Sportaccomodaties

Ruimtelijke ordening

Verkeer en vervoer
Riolering

Totaal baten
Saldo

-13.201.235
7.202.690

7.666.021

8.347.515

Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
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Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve
van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers
in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en
rampen.
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te
voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal
bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio
Midden- en West Brabant.
Investeringen

Product omschrijving

Bedrag

Kap.lasten jaar Kap.lasten

afschrijvings-

investering

van investering structureel

periode

2019
91.200

3.648

3.648 25 jaar

6039 Verv. Masten openbare verlichting

155.240

3.881

3.881 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

301.447

15.072

15.072 20 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering

154.598

10.300

10.300 15 jaar

6140 Vervanging riolering

501.999

8.400

8.400 60 jaar

43.304

8.700

8.700 5 jaar

1.400.000

5.850

11.700 30 jaar

6038 Vervanging kunstwerken
(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening
kunstwerken)

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)

6140 Verbeteringskosten riolering
Realisatie ecologische verbindingszones
(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit
de te vormen dekkingsreserve)
Opwaardering Westdam-Lindenburglaan Steenbergen *

250.000

Reconstructie Steenbergseweg Dinteloord *

400.000

Vervangen brug Corneliusstraat Welberg *

150.000

Verzwaren asfaltwegen Boonhil, Kleine Bolspolder en
Bijlandseweg Buitengebied *

288.500

Vervanging glijbaan zwembad de Meermin

225.000

5.625

11.250 20 jaar

Ford connect (5096)

27.000

1.950

3.900 7 jaar

Klepel maaier mc connel

26.000

2.150

4.300 6 jaar

New Holland + fronthef

48.000

4.000

8.000 6 jaar

Renault Clio binnendienst

22.000

1.600

3.200 7 jaar

644.100

25.764

25.764 25 jaar

Rollend materieel

2020
6038 Vervanging kunstwerken
(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening
kunstwerken)
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Product omschrijving

Bedrag

Kap.lasten jaar Kap.lasten

afschrijvings-

investering

van investering structureel

periode

6039 Verv. Masten openbare verlichting

180.060

4.502

4.502 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

280.042

14.002

14.002 20 jaar

20.000

700

1.400 15 jaar

157.071

10.500

10.500 15 jaar

1.568.257

26.150

26.150 60 jaar

85.009

1.400

1.400 60 jaar

Ford connect (5120)

27.000

1.950

3.900 7 jaar

New Holland met toebehoren

22.000

2.200

4.400 5 jaar

New Holland (5113)

48.000

4.000

8.000 6 jaar

Klepelmaaier

14.000

1.200

2.400 6 jaar

6039 Verv. Masten openbare verlichting

191.400

4.785

4.785 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

325.637

16.282

16.282 20 jaar

159.584

10.650

10.650 15 jaar

1.593.349

26.550

26.550 60 jaar

86.369

1.450

1.450 60 jaar

12.500

800

160.000

8.000

16.000 10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000 10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000 10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000 10 jaar

Ford bestel connect

27.000

1.950

3.900 7 jaar

TS Houtversnipperaar

35.000

3.500

7.000 5 jaar

Ford transit

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Beregenings installatie

12.000

600

1.200 10 jaar

Beregenings installatie

12.000

600

1.200 10 jaar

240.800

9.632

9.632 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)
6139 Vervanging 2 containers milieustraat
6140 Vervanging gemalen riolering
6140 Vervanging riolering
6140 Verbeteringskosten riolering
Rollend materieel

2021

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)
6140 Vervanging gemalen riolering
6140 Vervanging riolering
6140 Verbeteringskosten riolering
Rollend materieel
Frees met borstel
Scania

1.600 8 jaar

2022
6038 Vervanging kunstwerken
(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening
kunstwerken)
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Product omschrijving

Bedrag

Kap.lasten jaar Kap.lasten

afschrijvings-

investering

van investering structureel

periode

6039 Verv. Masten openbare verlichting

174.955

4.374

4.374 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting

146.025

7.301

7.301 20 jaar

20.000

700

1.400 15 jaar

162.138

10.800

10.800 15 jaar

1.618.843

27.000

27.000 60 jaar

87.751

1.450

1.450 60 jaar

Ransomes bladveger

16.000

800

1.600 10 jaar

Prikker combi machine

20.000

1.000

2.000 10 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Zeroturn demo

20.000

2.000

4.000 5 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)
6139 Vervanging 2 containers milieustraat
6140 Vervanging gemalen riolering
6140 Vervanging riolering
6140 Verbeteringskosten riolering
Rollend materieel

* De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve beheer
openbare ruimte

44
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Beschrijving
De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen.
Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op
wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op heel de gemeenschap.
Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor
bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Steenbergen.

Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?
• Een sterke lokale economie met focus op de sectoren biobased, agrofood en –techniek, recreatie
en toerisme, MKB en de zorg.
• Versterken van de economische vitaliteit van het winkelhart (detailhandel).
• Verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.
• We zetten in op de ontwikkelkansen in het bestaande Agro Food Cluster (AFC).

Wat zijn onze opgaven?
Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende
opgaven te herleiden:
Economische Kracht
Een krachtig economisch systeem op lokaal niveau als onderdeel van de (sub-) regio. Het
succes van een krachtige economie wordt bepaald door een groot aantal factoren. Een goed
functionerende arbeidsmarkt (arbeidsvraag, onderwijsaanbod en participatie), aantrekkelijk
vestigingsklimaat en actief en innovatief bedrijfsleven zijn hiervan in het oogspringende voorbeelden.
Maar ook mobiliteit, duurzaamheid en een kwalitatief woon- en leefklimaat zijn van invloed op de
economische kracht van onze gemeente.
De lokale economie van Steenbergen staat niet op zich. Het maakt deel uit van een groter
regionaal geheel. Wij verbinden onze lokale ambitie met die van de regio. Op deze manier vergroot
onze kans van slagen en is het effect groter. Wij hebben de ambitie om de dienstverlening aan
ondernemers te verbeteren.
Agrofood
De agrofood sector is van groot belang voor de Steenbergse economie. De topsector Agrofood
bestrijkt veel facetten van de markt. Boeren, telers, voedselproducenten, gewasveredelaars,
machinebouwers en verpakkers, zij maken allen onderdeel van de agrofood sector. In Steenbergen,
met een groot areaal, zijn veel agrofood bedrijven gevestigd, zoals op het AFC Nieuw Prinsenland.
De agrarische sector is daarmee ook één van de grootste werkgevers. De sector zorgt tevens voor
verbindingen met andere sectoren zoals bijvoorbeeld biobased economy en logistiek. Belangrijke
thema’s op dit moment zijn: gezonde voeding, precisielandbouw, reststromen en biobased
verpakkingen.
Niet alleen voor Steenbergen maar ook de regio West-Brabant is de topsector Agrofood een
belangrijke pijler om op te richten. De RWB en REWIN hebben dan ook mede hun focus gericht op
deze sector en de innovatie daarvan.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Versterkte lokale economie

We werken de opgave Economische Kracht uit in een programma, met

Q4

uitvoeringsplan. Onderdeel hiervan zal zijn: (1) een economische barometer;
(2) een ambitiepaper op Brabantse Wal niveau.
We stellen een aanbestedingskalender voor projecten en werken op, zodat

Q2

lokale ondernemers hierop kunnen inspelen.
We stellen een integraal PR- en Marketingplan op. Dit doen we samen met

Q4

ondernemers(-verenigingen).
Aantrekken van nieuwe bedrijven

Inzet op stevige acquisitie voor het aantrekken van nieuwe bedrijven met

Q4

een agrarisch en duurzaam karakter. Uitwerking van strategie en aanpak met
stakeholders is de eerste stap. Dit staat in relatie tot de opgave Economische
kracht.
We faciliteren hotelontwikkeling.

Doorlopend

Verbeterde vitaliteit van het winkelhart We voeren samen met de ondernemers het centrumplan ‘Vitaal Hart van de

Doorlopend

Stad met Sterke Toegangspoorten’ uit.
We herijken de reclamebelasting en onderzoeken de mogelijkheden van een

Q4

ondernemingsfonds/Business Innovation Zone.
2019

Centrum Haven Dinteloord krijgt vorm.
Een nauwere verbinding met onze

Periodiek leggen we bedrijfsbezoeken af als college. We communiceren

ondernemers

hierover en benutten de gesprekken om de lokale economie te versterken.
Als gemeente geven we het voorbeeld door stageplaatsen beschikbaar te

Doorlopend

Doorlopend

stellen.
Versterking van recreatief Steenbergen We gaan van start met het uitvoeringsprogramma van de recreatieve

Doorlopend

kansenkaart. Dit staat in relatie tot: Streekorganisatie Brabantse Wal, Expeditie
Nassau, Fort Henricus, Waterpoort en de Zuiderwaterlinie.
Fort Henricus maakt onderdeel uit van de linie en heeft een regionale

Doorlopend

aantrekkingskracht. Vooral de combinatie van natuur, erfgoed en recreatief
aanbod creëert de aantrekkingskracht. In 2019 worden de plannen concreet en
wordt gestart met de uitwerking.
Versterking topsector Agrofood

We werken de opgave Agrofood uit in een programma. Onderdeel van dit

Q4

programma zal onder andere zijn: (1) Het - in samenwerking met partners creëren van een inspiratieboek voor het AFC Nieuw Prinsenland; (2) Samen
met de regio zetten we programmatisch in op de topsector Agrofood.

Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota)

48

Opgesteld in jaar

Recreatieve kansenkaart

2016

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Regionale detailhandelsvisie

2014

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Programma's

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening reclamebelasting

2017

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Centrumplan Steenbergen

2018

Wat mag het kosten?
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten
Inkomensregelingen

7.201.949

7.132.270

6.932.011

6.936.074

6.940.212

6.944.212

Begeleide participatie

3.423.150

3.472.122

3.355.432

3.289.878

3.236.765

3.233.782

-

-

-

-

-5.153

-5.153

2.684

2.803

26.751

2.751

2.751

2.751

Recreatieve havens

135.436

207.067

163.246

163.246

163.246

171.977

Openb.groen en (openlucht)recreatie

710.243

609.702

353.321

285.821

265.821

265.745

83.830

100.353

139.472

139.472

104.472

104.472

242.817

259.062

235.276

207.091

208.723

208.723

33.731

95.438

56.213

56.213

56.213

56.213

803.515

-

400.000

400.000

400.000

400.000

12.637.355

11.878.817

11.661.722

11.480.546

11.373.050

11.382.722

-5.082.086

-4.936.000

-4.665.156

-4.665.156

-4.665.156

-4.665.156

1.045

-

-

-

-

-

-3.242.440

-3.057.352

-

-

-

-

-9.038

-9.050

-9.050

-9.050

-9.050

-9.050

Openb.groen en (openlucht)recreatie

-356.297

-218.062

-18.225

-18.225

-18.225

-18.225

Economische promotie

-118.110

-88.850

-94.194

-94.194

-94.194

-94.194

-11.877

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-744.343

-3.450

-403.450

-403.450

-403.450

-403.450

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

-184.415

-271.099

-172.133

-69.299

-69.298

-69.298

-9.747.562

-8.583.863

-5.362.208

-5.259.374

-5.259.373

-5.259.373

2.889.793

3.294.954

6.299.514

6.221.172

6.113.677

6.123.349

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds
Arbeidsparticipatie

Economische promotie
Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Mut.res.progr.economie.recr&toerisme
Totaal lasten
Baten
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds
Recreatieve havens

Economische ontwikkeling

Totaal baten
Saldo
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Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
Intergemeentelijke Sociale Dienst
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het
gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende
bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt
om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of
werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op
het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de
sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om
invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van
efficiencywinst.
Stichting SamenWerken
Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een
aantal projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden
van het cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond
van het W-deel van de Wet Werk en Bijstand. Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers
is dat door middel van de projecten meerdere doelstellingen worden bereikt: de sociale en
werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van (gemeentelijke) werkzaamheden tegen
acceptabele kosten.
Regio West Brabant, onderdeel NV Rewin
Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de
sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.
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Bestuur en dienstverlening
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Beschrijving
Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers,
medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het
ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen
organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van
communiceren vinden wij hierbij heel belangrijk.
Wij onderschrijven het visiedocument Veerkrachtig Bestuur op de Brabantse Wal en brengen dit
waar mogelijk tot uitvoering.

Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?
• Steenbergen blijft een zelfstandige gemeente en werkt met andere overheden aan gezamenlijke
doelen die voor betere resultaten en efficiënter werken zorgen.
• We zetten het gedachtegoed “van gemeente naar gemeenschap” voort, waarbij de gemeente
participeert in de plannen van onze inwoners en niet andersom.
• Dienstverlening is het hart van ons handelen; de kwaliteit beweegt mee met de verwachtingen
van inwoners, ondernemers en instellingen.
• We versterken de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Wat zijn onze opgaven?
Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende
opgaven te herleiden:
Toekomstvisie
Ontwikkelingen in onze samenleving gaan snel. Er is behoefte aan een toekomstperspectief dat
richting kan geven aan het gemeentelijk beleid en de opgaven waarvoor wij ons gesteld zien,
met aandacht voor de verscheidenheid van de diverse gemeenschappen. Maar vooral ook een
perspectief dat een breed draagvlak heeft onder inwoners en ondernemers. We willen dat zij zich
betrokken voelen bij de gemeenschap waar zij deel van uit maken, en samen werken aan een
sterke samenleving.
Daarom gaan inwoners en ondernemers een Toekomstvisie opstellen, met steun van de gemeente.
Doel is te komen tot een korte en krachtige tekst, met bijhorend beeld (en geluid), en een
herkenbare communicatielijn, die de komende jaren bruikbaar is in opgaven, vervolgprojecten
en participatietrajecten. De Toekomstvisie dient als basis voor de lokale implementatie van de
Omgevingswet en geeft richting aan de transformatieopgave in het Sociaal Domein, de opgave
Leefbaarheid & Kernen, het Marketing & Promotieplan en positionering van de gemeente in de
regio.
Dienstverlening
De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening. Inwoners
en ondernemers moeten producten digitaal kunnen afnemen. De technologische mogelijkheden
veranderen snel. Inwoners en ondernemers hebben verschillende verwachtingen, willen zelf hun
zaken regelen, hun informatiekanaal kiezen, ook buiten de kantooruren. De verwachting is dat
gemeenten meegaan in deze ontwikkeling, met aandacht voor de inwoners die niet of minder
digitaal vaardig zijn.
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De ingezette digitalisering van dienstverlening zal de komende periode worden voortgezet,
bijvoorbeeld door digitalisering van formulieren die bereikbaar zijn via de website van de gemeente.
Dienstverlening beperkt zich niet tot de diensten aan de balie van het gemeentehuis. Alle
medewerkers dragen hun steentje bij aan de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers,
instellingen en bezoekers. Bij het verlenen van vergunningen, bij het beheer van de openbare
ruimte, bij de uitvoering van de zorgtaken, maar ook de interne ondersteuning door en voor onze
collega’s. Dat doen we via verschillende kanalen, via direct persoonlijk contact, via de telefoon,
brieven, mailberichten, de website en social media.
Diverse ontwikkelingen stellen andere eisen aan dienstverlening. Bijvoorbeeld de komst van nieuwe
medelanders , en ook de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
Inspelen op de ontwikkelingen vraagt om vergaande digitalisering en om de ontwikkeling van
vaardigheden van onze medewerkers. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen
wordt de visie op dienstverlening geactualiseerd en een uitvoeringsplan gemaakt om de
dienstverlening verder te verbeteren.
Organisatieontwikkeling
Met de organisatieontwikkeling beogen we een op de samenleving gerichte organisatie te creëren
die wendbaar en betrokken is. Dit sluit aan op de ambities van het raadsprogramma Gewoon
Samen Doen! Met ingang van 1 mei 2018 wordt gewerkt vanuit de nieuwe organisatiestructuur.
De formele regelingen zijn hierop aangepast. De managementfuncties zijn per 1 juli 2018 ingevuld.
In 2018 is een scan / benchmark van de personele formatie uitgevoerd, en afgezet tegen de
ambities van het raadsprogramma. Hieruit komt naar voren dat er een disbalans is, vooral op
kwaliteit. De ambtelijke capaciteit zal hierom moeten transformeren. Een instrument dat hiervoor
wordt ingezet is onder meer het in 2018 gestarte proces van strategische personeelsplanning .
We streven naar een gezonde balans tussen de ambitie, de benodigde capaciteit (kwantitatief en
kwalitatief), en de kosten.
De personele vraagstukken worden bezien in samenhang met regionale
samenwerkingsmogelijkheden en de verbetering van de interne processen en informatievoorziening.
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is de verdere digitalisering ervan. In de Perspectiefnota 2019
werd al ingegaan op de samenwerking op het gebied van ICT, met een raming van de benodigde
investering. Deze samenwerking zal onder meer bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van
onze processen en informatievoorziening, en de vermindering van de kwetsbaarheid van onze
organisatie.
Een aantal aspecten is nu al duidelijk en blijft de winkel open tijdens de verbouwing. Dit vereist een
aantal maatregelen. De volgende maatregelen zijn verwerkt in de begroting 2019:
• In de Perspectiefnota 2019 is voor de doorontwikkeling van de organisatie € 200.000,beschikbaar gesteld om verder te investeren in de verbetering van de bedrijfsvoering, met name
op het gebied van financiën en P&O. Dat moet leiden tot het wegwerken van achterstanden,
een betere sturing op inzet van onze capaciteit en het beter inrichten en stroomlijnen van de
processen.
• Investeren in kwaliteit door opleiden/trainen van medewerkers. Bij de verdere doorontwikkeling
behoort een opleidingsbudget dat tenminste op een marktconform percentage van
de loonkosten zal uitkomen. In 2019 zal gebruikt gemaakt worden van het eenmalige
organisatieontwikkelingsbudget. Zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2019 zal vanaf 2020
het huidige opleidingsbudget via een groeimodel bijgestuurd worden door een extra jaarlast van
€ 25.000,- in 2020, € 50.000,- in 2021 en € 75.000,- in 2022.
• Invulling op specifieke taakvelden. Het is nog onvoldoende duidelijk of de disbalans via de
Strategische personeelsplanning oplosbaar is. Daarbij is het niet op voorhand aan te geven wat
in de verschillende individuele situaties de doorlooptijd zal zijn. Echter op basis van de actualiteit
en de ambitie van het raadsprogramma is het wenselijk om op de volgende aandachtsgebieden
nu al extra formatie in te vullen: duurzaamheid, leefbaarheid en kernen en openbare orde en
veiligheid. Het gaat dan om € 180.000,-.
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De volgende maatregelen worden voorzien, maar zijn nog onvoldoende duidelijk om deze een
concrete vertaling te geven in de begroting. Deze zijn daarom als pro memorie opgenomen:
• Om de organisatie toekomstbestendig en vitaal te houden wordt bezien welke individuele of
collectieve maatregelen hieraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld een uitstroomregeling voor
medewerkers die eerder willen stoppen met werken kan bijdragen aan het kunnen werven van
nieuwe medewerkers met de wenselijke competenties. Zodra de (kwalitatieve) analyse en de
consequenties van dit soort maatregelen inzichtelijk zijn en er additioneel middelen benodigd zijn,
komt het college met een voorstel naar de gemeenteraad.
• Op dit moment zijn er op diverse taakvelden knelpunten in de capaciteit, die voortkomen uit de
hiervoor genoemde disbalans en het Inter Bestuurlijk Programma (extra taken). Voor deze laatste
zijn in de maartcirculaire voor het meerjarenperspectief gelden beschikbaar gesteld door het rijk.
Deze zijn echter nog niet voor deze formatie beschikbaar gesteld omdat in eerste aanleg deze
gelden benut zijn om de tekorten in het sociaal domein op te vangen. Het is nog onvoldoende
duidelijk of de disbalans op de bedoelde taakvelden via de Strategische personeelsplanning
oplosbaar is binnen het bestaande personeelsbestand. De huidige inzichten geven aanleiding
om een kwalitatieve slag te maken door een tijdelijke uitbreiding van de formatie op een aantal
taakvelden. Door de voorziene transformatie van het personeelsbestand kan op middellange
termijn deze extra formatieruimte wellicht weer komen te vervallen. Zodra hier duidelijkheid over
is, komt het college met een voorstel naar de gemeenteraad.
Het pakket aan maatregelen moet op termijn leiden tot een efficiëntere en effectievere manier van
werken. Dit brengt op termijn voordelen met zich mee, op sommige onderdelen ook financieel.
Het ligt in onze bedoeling deze voordelen voor de raad zichtbaar te maken . Financiële ruimte die
daardoor eventueel vrijkomt kan anders worden ingezet.
Versterken rol van de raad
De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen hoe zaken (beleidsmatig) in de gemeente aangepakt
moeten worden, wat het mag kosten en controleert ook of het goed wordt uitgevoerd. De
gemeenteraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die voor de stad, de dorpen en de
inwoners van belang zijn. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
De gemeenteraadsleden hebben drie belangrijke taken: het vertegenwoordigen van de inwoners
van de gemeente Steenbergen, het bepalen van het beleid (kaders stellen) en de controleren of het
college van B&W de afgesproken zaken goed uitvoert. De raad stelt ook het geld beschikbaar voor
deze zaken.
De gemeenteraad van Steenbergen wil de eigen rol versterken. Dat doen we door de volgende
onderwerpen op te pakken:
1. De doorontwikkeling van de planning en control cyclus.
2. Een plan van aanpak voor de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.
In deze raadsperiode gaan we kijken wat er nodig is om bij de volgende verkiezingen een
raadsbreed programma op te stellen waar de hele raad achter kan staan.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Een helder toekomstperspectief voor

We stellen een toekomstvisie op

Wanneer?
Q3

Steenbergen
Een verbeterde kwaliteit van onze

Verdere digitalisering van de dienstverlening

Doorlopend

dienstverlening

Versterkte rol van de gemeenteraad

Actualiseren visie dienstverlening

Q2

Opstellen uitvoeringsplan dienstverlening 2019-2022

Q3

We gaan het project van de raad “sturen met maatschappelijke effecten”

Doorlopend

verder uitvoeren.
De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing gaat aan de slag met de acties uit het

Doorlopend

(in 2018) opgestelde plan van aanpak.
We maken een doorlopende investeringsagenda, die aansluit bij de

Q2

beleidsagenda (op te nemen bij de perspectiefnota 2019)

Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
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Steenbergen 2017

2017

Organisatieverordening

2018

Inspraakverordening

2003

Verordening klachtrecht

1999

Verordening commissiw bezwaarschriften

2015

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening burgerinitiatief

2002

Verordening referendum

2006

Verordening rekenkamercommissie

2015

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Controleverordening (213 GW)

2015

Raadsprogramma Gewoon Samen Doen!

2018

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017
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Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele
verordening)

2017

Financieringsstatuut

2016

Diverse belastingverordeningen

2018

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nog op te stellen

Wat mag het kosten?
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten
Bestuur

1.166.396

1.605.712

1.582.061

1.562.830

1.572.101

1.572.251

Overhead

6.592.073

6.977.819

7.688.290

7.499.338

7.492.310

7.386.167

862.614

888.941

1.011.721

861.995

900.997

885.176

15.529

18.200

18.200

18.200

18.200

18.200

4.532

4.532

4.532

4.532

4.532

4.532

359.077

375.190

384.899

380.383

380.383

380.383

-

279.601

174.076

306.119

505.136

655.625

Mutaties reserves

14.297.262

-

-

-

-

-

Totaal lasten

23.297.482

10.149.996

10.863.778

10.633.396

10.873.658

10.902.334

-73.040

-52.271

-59.730

-59.730

-59.730

-59.730

Burgerzaken

-453.366

-430.068

-443.093

-443.093

-443.093

-443.093

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

-542.029

-1.030.610

-

-

-

-

-18.996

-59.732

-59.090

-58.217

-57.313

-57.313

Burgerzaken
Treasury
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds
OZB woningen
Overige baten en lasten

Baten
Overhead

Treasury
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

-20.853.135 -21.952.764 -35.255.830 -35.681.216 -36.064.502 -36.314.522

OZB woningen

-2.667.695

-2.762.693

-2.845.955

-2.875.955

-2.905.955

-2.935.955

OZB niet-woningen

-1.610.611

-1.660.538

-1.738.758

-1.758.758

-1.778.758

-1.798.758

Belastingen overige

-259.923

-156.676

-166.075

-166.075

-166.075

-166.075

Mutaties reserves

-14.550.975

-260.486

-1.239.555

-510.581

-412.170

-279.579

Totaal baten

-41.029.770 -28.365.838 -41.808.086 -41.553.625 -41.887.596 -42.055.025

Saldo

-17.732.288 -18.215.842 -30.944.308 -30.920.228 -31.013.938 -31.152.690

Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Programma's

57

West-Brabants Archief
Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor
de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst.
Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.
Regio West Brabant
Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige
en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische
Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio
Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.
Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied op het
terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met
één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
Investeringen

Product omschrijving

Bedrag

Kap.lasten jaar Kap.lasten

afschrijvings-

investering

van investering structureel

periode

2019
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Vervanging back-up cluster incl. software

50.000

5.000

10.000 5 jaar

Vervanging losse servers

25.000

2.500

5.000 5 jaar

Vervanging schijvenkabinet

90.000

9.000

18.000 5 jaar

MS-SQL server en call licenties

20.000

2.000

4.000 5 jaar
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Beleidsindicatoren
Naam Indicator

Beschrijving

jaar laatste Vorige

huidige

gemeente <

meting

meting

25.000

meting

Formatie

2017

6,61

0,15

Bezetting

2017

6,32

0,14

Apparaatskosten

2017

€ 506

€ 534

Externe inhuur

2017

13%

15%

Overhead

2017

12%

13%

2017

231,00

238,00

113,00

2015

0,60

0,60

0,40

2017

0,90

0,60

0,70

2017

3,40

3,40

3,00

2017

2,30

1,70

2,20

2016

4,00

4,90

3,50

2015

0,78

0,78

0,84

2016

55,6

55,60

49,90

2017

3,39

3,44

1,29

2017

30,85

25,01

18,83

2016

2,2

1,50

1,20

9,1

11,00

8,80

Verwijzingen Halt

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000
inwoners.

Geweldsmisdrijven

3

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000
inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Winkeldiefstallen

2

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000
inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Harde kern jongeren

1

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000
inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven
zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals
moord en doodslag en dood en lichamelijk
letsel door schuld (bedreiging, mishandeling,
etc.).

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000
inwoners.

Vernielingen en beschadigingen Het aantal vernielingen en beschadigingen,
(in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners.

Jongeren met delict voor rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met
een delict voor de rechter is verschenen.
Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten
opzichte van het totaal aantal inwoners.

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat
ingeschreven op een school, per 1.000
leerlingen.

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat
ingeschreven op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Vroegtijdige schoolverlaters

Het percentage van het totaal aantal

zonder startkwalificatie(vsv-ers)

leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil
zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs
verlaat.

Melding kindermishandeling

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het
primair onderwijs dat kans heeft op een
leerachterstand.

Jongeren (t/m 18 jaar) met

Het percentage jongeren tot 18 jaar met

jeugdhulp

jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18
jaar.

niet bekend

2017
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Naam Indicator

Beschrijving

Jongeren (t/m 18 jaar) met

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een

jeugdbescherming

jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte
van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren (t/m 23 jaar) met

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met

jeugdreclassering

een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte
van alle jongeren (12-22 jaar).

Cliënten met een

Een maatwerkarrangement is een vorm van

maatwerkarrangement WMO

specialistische ondersteuning binnen het

jaar laatste Vorige

huidige

gemeente <

meting

meting

25.000

2017

meting

1,3

1,3

0,9

2017 niet bekend

0,3

0,50

2017

29

29

45

2017

41,4

41,1

47,7

2017

127,1

125,4

147,1

2017

464,4

456

627,9

2015

1,6

1,6

1,01

2017

66,1

68,1

67,6

2017

23,9

22,3

21,9

2017

18,4

18

18,7

2015

4,86

4,86

3,54

2016

193

187 niet bekend

2016

18,2

19,5 niet bekend

2016

3,4

12,9

8,2

2018

68,3

65,9

78,5

2015

12

12

7

2015

6

6

9

kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens
geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd
is op 180 deelnemende gemeenten.
Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt
de verhouding tussen banen en woningen,
en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100
(alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn
er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per
1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar.

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22
jaar).

Netto Participatiegraad

Het percentage van de werkzame
beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking.

Personen met een

Het aantal personen met een

bijstandsuitkering

bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Personen met een lopend re-

Het aantal reintegratievoorzieningen, per

integratietraject

1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in
een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering
moet rondkomen.

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per bewoner per
jaar (kg)

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die
is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of
biomassa.

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000
woningen.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot
15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot
de personen van 15 tot 65 jaar.

Ziekenhuisopname na

als aandeel van het totaal aantal ongevallen

verkeersongeval met een

die leiden tot ziekenhuisopnamen.

motorvoertuig
Overige vervoersongevallen met als aandeel van het totaal aantal ongevallen
een gewonde fietser
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die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Naam Indicator

Beschrijving

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Gemeentelijke woonlasten

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per

eenpersoonshuishouden

jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt
aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per

meerspersoonshuishouden

jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt
aan woonlasten.

jaar laatste Vorige

huidige

gemeente <

meting

meting

25.000

meting

2018

202

207

260

2018

663

672

690

2018

745

757

766

1 13.629.602 (apparaatskosten)/25.500 (inwoners)
2 1.103.451(inhuur)/7.163.962 (inhuur+totale loonkosten)
3 7.685.460(overhead)/59.191.388 (lasten excl.res.+voorz.)
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