Aanvullende technische vragen van de VVD n.a.v. de beantwoording van technische vragen over de
Jaarstukken 2016
Vraag 3 VVD, “In de praktijk blijkt, dat niet in alle gevallen dergelijke re-integratie instrumenten
ten volle behoeven te worden ingezet. Op dit instrumentarium is in 2016 hierdoor minder
beroep gedaan dan voorzien.” => welke betekenis heeft dit voor de jaarstukken 2017 en de
begroting 2018? (meevaller/bijstelling?)
ISD
Antwoord
De middelen worden nu voor andere re-integratie instrumenten ingezet ten behoeve van
andere uitkeringsgerechtigden. Voor het participatiebudget geldt het principe in=uit.
Vraag 4, graag antwoord op de vraag of zonder de wijziging van de systematiek van financiering van de
jeugdzorg (dus 50% bij aanvang, 50% bij doel/einde) het resultaat van de jaarrekening 2,5 mln euro
ongunstiger was geweest? Tevens de vraag hoe gebruikelijk deze systematiek is, bijv. in de regio en
landelijk.
MO
Antwoord
De systematiek met cliëntprofielen en arrangementen (50% vooraf en 50% na behalen doelen) is in de
regio WBW ontwikkeld. En wordt landelijk gevolgd en inmiddels ook overgenomen door bijvoorbeeld
Amsterdam. De systematiek is een variant van resultaatgericht financieren. Deze variant is in
ontwikkeling in nauwe afstemming met zorgaanbieders.
De invoering van de arrangementensystematiek heeft er in 2016 toe geleid dat er verhoudingsgewijs
minder lasten aan het boekjaar konden worden toegerekend. Dit geeft een vertekend beeld/effect
waardoor de facto het resultaat van de jaarrekening positief is beïnvloed. De hoogte van dit effect is niet
exact te bepalen doordat als gevolg van de arrangementensystematiek er meerdere wijzigingen zijn
opgetreden (hoogte van de tarieven, tariefsstructuur en het moment van factureren/betalen) die zowel
invloed hebben op de totale hoogte van de lasten als de toerekening van de lasten naar het juiste
boekjaar.
In overleg met de accountant is overgegaan tot opname van een niet uit de balans blijkende
verplichting van € 2,5 miljoen, zodat inzichtelijk wordt welke lasten er nog voor rekening komen van de
gemeente, dit vergroot de transparantie.
De arrangementensystematiek krijgt landelijk steeds meer navolging, bijvoorbeeld de gemeente
Amsterdam en omgeving.
Vraag 9, Graag antwoord op de vraag waarom opnieuw de vraag “wat hebben we bereikt”
ontbreekt. Wat je hebt gedaan is toch niet interessant; het gaat erom of de doelen die je wilde
bereiken zijn bereikt (of niet, of zelfs meer). Dat is toch geen Spaans?
MID
Antwoord
De indeling van de jaarrekening is gelijk aan die van de begroting en ligt in lijn met het door de
raad vastgestelde collegeprogramma. De vraag wat we bereikt hebben ontbreekt hierin. We
vragen u dit in de auditcommissie bespreekbaar te maken.
Vraag 10, vraag was welke maatregelen concern breed zijn genomen om medewerkers ervan te doordringen dat
ze ten dienste staan van de burger (civil servant). Antwoord bevat een vage opmerking over “ primair een
kwestie van houding en gedrag”, enkele strevens en een klachtenprocedure. Dat is geen antwoord op de vraag.
Graag een toelichting welke concrete acties zijn/worden ondernomen om concern breed de civil servant
gedachte tussen de oren te krijgen (het dienen van burgers, bedrijven en verenigingen). Daar is nog een forse
verandering van organisatiecultuur voor nodig.
MID – Peter Bogers
Antwoord
Het antwoord dat wij eerder hebben gebleven blijft staan. Daar komt bij dat de communicatievisie dit jaar wordt
geactualiseerd. Hierbij zal – mede op basis van de gesprekken omtrent de Toekomstvisie – meer worden
ingezoomd op dit vraagstuk, i.c. de kwaliteit van de dienstverlening, en dan met name de wijze waarop
medewerkers hier invulling aan geven.
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Nog dit kwartaal zal de raad een brief ontvangen met het procesvoorstel voor de totstandkoming van de
communicatievisie. In het laatste kwartaal van dit jaar zal de communicatievisie ter vaststelling aan de raad
worden aangeboden. De raad is dus zelf zeker ook nog aan zet om hier iets van de vinden en inbreng te
leveren.
Vraag 19, slechts 124 personen leveren een tegenprestatie op 1876 totaal. Dus 1752
personen niet. Toegelicht wordt met een opsomming dat er om enkele redenen geen
tegenprestatie wordt opgelegd. Graag een beeld hoe er per reden tot die 1752
gekomen wordt. Onderliggend: de behoefte aan inzicht waar het ‘m nu in essentie in
zit dat slechts zo’n klein deel een tegenprestatie levert.
ISD
Antwoord
329 personen ontvangen een aanvullende bijstandsuitkering op inkomsten uit arbeid;
67 personen zijn duurzaam volledig arbeidsongeschikt; 1280 volgen een reintegratietraject; 12 alleenstaande ouders hebben vrijstelling van de arbeidsplicht
vanwege de zorg voor een kind in de leeftijd tot 5 jaar; 64 personen verrichten
vrijwilligerswerk / mantelzorg.
Vraag 29, indicator “voelt zich veilig in de buurt”. BoZ scoort flink slechter dan landelijk, maar we laten het dus bij
de constatering dat de website waarstaatjegemeente.nl nog geen cijfers over 2016 heeft gepubliceerd? Als
gemeente heeft BoZ geen eigen cijfers? En is er geen analyse hoe dit komt en wat eraan gedaan kan worden?
MO
Antwoord
Vraag 29. Wij hebben vanuit veiligheid geen eigen meetinstrument. Er zijn meerdere partijen die onderzoek
uitvoeren waar wij gebruik van kunnen maken, zoals het Lemon onderzoek van Stadlander. Wij gebruiken het
Operationeel veiligheidsbeeld intensief, dit wordt wekelijks van een up-date voorzien door het DRIO van de
politie. Deze informatiebron geeft een actueel beeld en inzage in het voorafgaande jaar.
Het subjectieve veiligheidsgevoel in ons district scoort slechter dan dat we op basis van de politieresultaten
zouden verwachten. In de AD-misdaadmonitor 2016, gepubliceerd 18-05-2017, zakt Bergen op Zoom van een
55ste naar een 57ste plaats. Deze discrepantie geldt voor het gehele district en is al langer punt van aandacht,
zeker ook voor de politie. Het is een moeilijke materie omdat de kwantitatieve politieprestaties wel goed zijn,
maar het veiligheidsgevoel achterblijft. We investeren in voorlichting en preventie. Daarnaast zoeken we steeds
meer de samenwerking met de afdeling Beheer en Ruimte om dit gezamenlijk aan te pakken. Een schone, hele,
opgeruimde buitenruimte heeft veel relatie met het subjectieve veiligheidsgevoel van burgers.
Vraag 30, n.a.v. het antwoord: de aanpak op het gebied van duurzaamheid is dus te typeren als “we gaan op
excursie naar een zonne-energiebeurs, maar wat het concreet oplevert, geen idee”? We hebben het toch niet
over een hobbymatige bezigheid; je doet dingen op het vlak van duurzaamheid en dan is het toch elementair dat
je daar resultaten over kunt rapporteren? Bijvoorbeeld het realiseren van zonne-panelen op gemeentelijke
panden.
SO
Antwoord
Voor de grootste zonne-energiebeurs in de Benelux hebben we als gemeente vrijkaarten ontvangen. We hebben
diverse personen uitgenodigd energieambassadeurs, lokale energie coöperatie, lokale installateurs,
medewerkers woningcorporatie, betrokken ambtenaren om op de beurs kennis te nemen van laatste trends en
ontwikkelingen en divers inhoudelijke workshops bij te kunnen wonen. Tevens werd beoogd om met elkaar
kennis te maken en samen te werken. Dit heeft o.a. geresulteerd in een samenwerking op het uitvoeren van
energiescans bij huishoudens. In 2016 heeft het nog niet geresulteerd in het plaatsen van zonnepanelen op
gemeentelijke daken maar dit staat wel in 2017 in de planning.
Vraag 32, voorbereiding voor realisatie van zonnepanelen op gemeentelijke panden wordt genoemd. Graag een
indicatie hoeveel kW er via de diverse panden gaat worden gerealiseerd. Gaat niet om achter de komma, maar
een indicatie.
SO
Antwoord
Opwek circa 2000 panelen ca. 250.000 kWh per jaar.
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Vraag 34, niet bekend waarom er zo’n lage waardering is voor ondersteuning bij buurtinitiatieven. Wat gaat er
gedaan worden om daar wel achter te komen? Slechts 28% was tevreden. Dat is toch dermate dramatisch dat je
wilt weten hoe dat komt?
MO
Antwoord
Het is lastig om dit cijfer te duiden. Dit heeft te maken dat het cijfer niet aangeeft waarom de waardering laag is.
Er zijn in 2016 wel maatregelen genomen om inwoners te faciliteren bij buurtinitiatieven (o.a. de coördinator
burgerparticipatie en het integraal team van WijZijn). Het effect hiervan hopen wij terug te zien in de cijfers van
2016.
Vraag 36 b), we wachten het antwoord op punt b, overzicht inhuur derden af. Wanneer wordt
beantwoording verwacht?
MID
Antwoord
Uiterlijk 16 juni 2017 ligt het antwoord op deze vraag bij de raad.
Vraag 36 d), hoe kan werkdruk een (volledige) verklaring zijn, als verzuimcijfers in industrie 4,8%,
handel 3,1% en horeca 2,2% zijn? Dan kun je >5,7% toch niet afdoen met werkdruk?
MID
Antwoord
In ons eerste antwoord hebben we de verklaring voor de oplopende verzuimcijfers niet verengd tot
werkdruk. Ziekteverzuim is een resultante van vaak complexe factoren. Inmiddels hebben we
vergelijkende cijfers beschikbaar van de landelijke personeelsmonitor sector gemeenten.
Het ziekteverzuimcijfer 2016 is niet alleen gestegen bij de gemeente Bergen op Zoom, maar bij alle
gemeenten in Nederland. Verzuimcijfer Bergen op Zoom kwam uit op 5,7% en dat van alle gemeenten
in Nederland kwam uit op 5,6%. Vooral het lang verzuim (tussen 43 en 365 dagen) is in Bergen op
Zoom gestegen. Aandeel lang verzuim lag in 2015 in Bergen op Zoom op 2,6% en in 2016 op 4,1 %
(landelijk lag dit op 2,7% in 2016). Het kort en middellang verzuim lag in Bergen op Zoom op 1,6 % en
landelijk op 2,0 %.
Vraag 36 d), Welke maatregelen worden genomen om het extreem hoge verzuimcijfer omlaag te
krijgen? Een actief verzuimbeleid werkt echt! Leidinggevenden die daar achteraan zitten, kunnen zulke
cijfers omlaag krijgen.
MID
Antwoord
De gemeente Bergen op Zoom kent een verzuimbeleid. Onze leidinggevende zijn hierin actief
betrokken. Er is een verzuimprotocol en ARBO-beleid. Het kort en middellang verzuim ligt in 2016 in
Bergen op Zoom 0,4% lager dan bij de sector gemeenten. Er is overigens in onze ogen meer nodig
dan een actief verzuimbeleid. Daarom zetten wij in op een brede organisatieontwikkeling en een
wendbare organisatie.
Vraag 42, riool. Stel de nieuwe investeringen voor riolering zouden per 2018 structureel
omlaag gaan met 25% (dus ruwweg van 6,3 mln naar 4,7mln). Wat doet dat met de
rioolheffing (uitgaande van kostendekkendheid). (onderliggend: inzicht krijgen in welk effect
oude investeringen hebben t.o.v. nieuwe).
R&B
Antwoord
Wij hebben op 25 maart 2015 tijdens de raadsbijeenkomst ‘Woonlasten’ uitgebreid met u
stilgestaan bij het belastingmandje. Hierbij is ook het product Riolen uitvoerig toegelicht. In de
onderbouwing hebben wij u getoond dat de kapitaallasten van nieuwe investering jaarlijks circa
vier ton bedragen. Dit betekent dat bij een afname van 25% sprake zou zijn van een afname
van de bijbehorende exploitatielast van één ton. Gerekend met het aantal huisaansluitingen
van bijna dertigduizend zou dat een effect op het tarief hebben van ruim 3 euro per
huisaansluiting.
Het aandeel van oude investeringen (bestaande ‘hypotheek’) is aanzienlijk groter. Het
financieel beslag in de exploitatie van deze lasten bedraagt circa vijf miljoen euro (jaarlijks).
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Vraag 42, riool. Opnieuw de zogenaamde complexiteit van het rioolstelsel. Alsof dat in andere
gemeenten niet complex is. Wat is dan die complexiteit? Historische binnenstad, niet uniek.
Hoogteverschil, niet uniek. Combinatie van klei en zand, niet uniek. Verzameling van
voorgaande factoren, niet uniek.
R&B
Antwoord
De motivering die wij eerder hebben gegeven - en thans nog steeds hanteren - wat de
bepalende factoren zijn voor de tariefstelling in relatie tot (de kenmerken) van het rioolstelsel
komt overeen met eerdere bevindingen uit de landelijke benchmark van de stichting RIONED
én het Rekenkameronderzoek ‘Rioleringsbeleid en -beheer’. Wij verwijzen u graag naar de bij
u bekende rapportages.
Vraag 44, meubilair stadhuis: welk meubilair is verouderd? Welke stoelen zijn kapot?
MID
Antwoord
De (historische) stoelen in de Collegekamer gaan met regelmaat kapot. Zijn feitelijk niet
bestand tegen huidige gebruik.
Vraag 45, subsidieregister, volgt nog. Wanneer is de verwachting?
MID
Antwoord
Verwacht wordt dat het subsidieregister voor 1 juli 2017 gereed is voor publicatie.
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1

Bijlage 2

VVD

Jaarlijkse exploitatielasten waren begroot op +/- € 65.000
(jaarlijks geïndexeerd), ter compensatie ontvingen de
gebruikers eenzelfde subsidiebijdrage in de huur vanuit het
programma Vrije Tijd (eveneens geïndexeerd). Het saldo van
beide is dus 0.

2

1

Bijlage 2

VVD

“NB De jaarlijkse exploitatielasten van de huidige
locaties Konterscherp 1 en Il en Stadsschuur en
de compenserende baten\/huurinkomsten
(subsidie cultuur) komen beide te vervallen. “
Vraag: wat is de grootte van het hierbij behorende
totaal bedrag?
Huisvesting stichting vastenavend
kostendekkend. Geldt dat ook voor de
bouwclubs? Zo nee, waarom niet en wat als dit
wel zo zou zijn?

3

1

Bijlage 2

VVD

9000m2, 6300 m2 BVO, 10m hoogte: waar zijn de
uitgangspunten op gebaseerd?

4

1

Bijlage 2

VVD

Verontreiniging: indien wel mobiel dan aanzienlijk
duurder. Graag een toelichting op dit risico. Over
welke orde van grootte hebben we het dan; als
het meevalt; en als het tegenvalt.

5

1

Bijlage 2

VVD

“Wij zien nog diverse mogelijkheden voor
optimalisatie”: is de conclusie dan feitelijk niet dat
het plan nog klaar is?

1

Uitgangspunt van de realisatie van vastgoed is
kostendekkende huur. Wanneer dit niet mogelijk is, kan vanuit
een maatschappelijk belang het ontbrekende deel in de
exploitatie als subsidie worden verstrekt. Daaraan worden dan
wel voorwaarden verbonden, die dat maatschappelijk belang
borgen. In het geval van de bouwclubs is dat niet haalbaar.
In het vlekkenplan zijn alle huidige in gebruik zijnde vierkante
meters (6.300) opgenomen. De totale oppervlakte, inclusief
benodigde buitenruimte, beslaat 9.000 m² (is nu ruim
14.000 m²). De 10 meter hoogte is de maximum bouwhoogte
in het bestemmingsplan.
Een deel van de percelen is al gesaneerd. Er wordt voor de
resterende saneringsopgave uitgegaan van: eerdere
onderzoeken, ervaringen met aanliggende bouwkavels en
voor het restrisico wordt aanvullend onderzoek gedaan door
de Omgevingsdienst. Op basis van historische gegevens
worden geen mobiele verontreinigingen verwacht. Kleine
mobiele verontreinigingen zijn mogelijk, ervaring bij andere
projecten leert dat de kosten dan rond de € 50.000 bedragen.
Het plan bevindt zich in de initiatieffase van de ontwikkeling,
daarin zijn de belangrijke hoofdzaken onderzocht en een
vlekkenplan bepaald. In de volgende fase van de ontwikkeling
(definitiefase) wordt stapsgewijs steeds verder invulling
gegeven om het project binnen gestelde kaders concreet uit te
werken en te optimaliseren. Speerpunt daarbij is om de
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Vraag

Afspraak met gebruikers is dat de totale
exploitatielasten niet stijgen.
Vraag: gaan alle huidige gebruikers akkoord met
dit voorstel? Is er bijvoorbeeld een
intentieverklaring of overeenkomst ondertekend?
Wat betekent het voor clubs die niet mee willen
doen?
Verharding terrein
standaard BSS.
Vraag: wat is BSS?
Vraag: waarom afdekken met folie, wat moet er
beschermd worden tegen wat?
“Het krediet lijkt toereikend …”: wordt dit ook door
de project controller onderschreven?
“Het fietsparkeerprobleem”. Hoezo probleem? Is
hier juist geen sprake van een enorm fietssucces?
Bezoekers van de stad die op de fiets komen;
daar voor economische reuring zorgen en de stad
beleven; wat wil men nog meer?! Vraag: waarom
wordt dit benaderd vanuit de invalshoek dat het
een “probleem” zou zijn?

2

Antwoord
jaarlasten te beperken. Het verwachte financiële effect van
deze inspanningen is niet vooraf aan te geven.
De gebruikers zijn akkoord met gelijkblijvende
exploitatielasten. Dit is in een bestuurlijk overleg afgesproken.
Het vastleggen van de afspraken gebeurt middels een
huurovereenkomst. Er hebben geen clubs aangegeven niet
mee te willen doen.
Beton Straat Stenen (10x20 cm).
De folie heeft alleen een signaalfunctie.
Binnen het grondbedrijf is, in samenwerking met de afdeling
middelen, de toereikendheid van het krediet getoetst.
Een groot deel van de binnenstadsbezoekers komt op de fiets.
Dat is inderdaad een goede zaak. Deze fietsen moeten ook
worden geparkeerd. In de binnenstad zijn niet altijd geschikte
plekken daarvoor aanwezig. Daarom worden fietsen vaak
‘wild’ geparkeerd in de openbare ruimte. Wij krijgen daar
klachten en opmerkingen over vanuit ondernemers, bewoners
en binnenstadsbezoekers. Ook staan wild geparkeerde fietsen
soms voor (nood)uitgangen en op plekken die de doorgang
belemmeren. Verder zorgt een verbetering van het
fietsparkeren voor een betere uitstraling van de openbare
ruimte en het verblijfsklimaat in de binnenstad. Het draagt dus
bij aan de ontwikkeling van de binnenstad. Het “probleem” is
dat fietsen wild staan geparkeerd wat voor overlast zorgt. Het
bezoeken van de binnenstad op de fiets is inderdaad iets dat
wij graag willen behouden en verbeteren.
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“De wens is om de fietsenstalling op vrijdag en
zaterdag tot 3.30 uur open te houden en op
donderdag en zondag tot 23.00 uur en eventueel
ook langer geopend bij evenementen”. Vraag:
A) vanuit wie komt genoemde wens?

Antwoord

A) Uit fietsparkeertellingen op en rondom de Grote Markt is
gebleken dat er een grote behoefte is aan
fietsparkeerplaatsen tijdens openingstijden van de horeca (in
de avond en nacht). In 2014 is het Burgerpanel gevraagd naar
fietsparkeren in de binnenstad. Uit de enquête bleek dat ruim
60% van de gebruikers van de fietsenstalling (222
respondenten) zouden willen dat de stalling ook in de avond
geopend is. Uit de Klankbordgroep Fietsparkeren Grote Markt
(2015) is duidelijk geconcludeerd dat een nieuwe
fietsenstalling ruimere openingstijden zou moeten hebben.

B) in welke mate dragen zij bij aan de
bekostiging?

B) Gezien de beantwoording onder A, is het evident dat deze
personen geen bijdrage leveren in de bekostiging van een
nieuwe fietsenstalling.

C) Hoe verhoudt deze zogenaamde wens zich tot
het feit dat de huidige fietsenstalling in de St.
Annastraat lang niet altijd vol is of iets wat daar op
lijkt? (kennelijk is er dan toch geen behoefte in de
praktijk)

C) De fietsenstalling in de St. Annastraat wordt niet goed
gebruikt. De oorzaak hiervan is echter dat deze stalling niet op
de juiste plek ligt. En ook dat de openingstijden van de stalling
niet goed aansluiten bij de drukke momenten. Dit is ook
uitgebreider beschreven in de beleidsnotitie Fietsparkeren
Binnenstad (oktober 2016, U16-012324).

D) Waarom kunnen de openingstjiden op de
huidige locatie niet uitgebreid worden?

D) De openingstijden van de huidige stalling kunnen niet
worden uitgebreid vanwege de afspraken die hierover zijn
gemaakt met de Vereniging Van Eigenaren van het
appartementengebouw De Stadshof.
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Vraag
City Service Punt.
A) Waarom zo’n afgrijselijke half Engels half
Nederlandse term?

Antwoord

A) In het vooroverleg met uw fractie heeft u gevraagd om een
andere naam dan een fietsenstalling.
De voorziening die wij willen realiseren is meer dan alleen een
fietsenstalling. Er is niet alleen ruimte voor ondersteunende
functies, zoals kleine fietsreparaties. Maar er kan bijvoorbeeld
ook ruimte zijn voor andere functies, zoals een openbaar toilet
of een bezorgservice voor artikelen die in de binnenstad zijn
gekocht. De naam van deze voorziening ligt niet vast.

B) Op welke wijze is er gepeild of er behoefte is
aan zo’n toestand? Wat was de uitkomst?

B) Naast de aanleidingen die beschreven zijn in antwoord 11A
is ook in de Brede Aanpak Binnenstad vaak om een
fietsenstalling verzocht. Bijvoorbeeld in de ideeënmuur in het
Stadslab en Costumer Journey. Tenslotte hebben alle andere
Brabantse steden (en nagenoeg alle andere steden in
Nederland) goed functionerende, gratis bewaakte
fietsenstallingen. Op basis hiervan concluderen wij dat er
zeker behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling.

C) Hoe verhoudt zo’n bedoening zich tot een
overheid die niet meteen overal zelf
realiseert, maar eerder kaders schept en het
initiatief aan de maatschappij laat?

C) Wij zoeken in de realisatie nadrukkelijk naar de
samenwerking met private partijen. Wij hebben al
oriënterende gesprekken gevoerd met marktpartijen. Het is
echter onmogelijk een fietsenstalling rendabel te exploiteren
zonder bijdrage van de gemeente. In heel Nederland is
hiervan geen voorbeeld bekend.

D) “Bovendien levert het inkomsten op”: graag
toelichten waar die inkomsten dan uit
bestaan en welke omvang ze hebben.

D) Er kunnen op dit moment geen concrete afspraken
gemaakt kunnen worden met externe partners. Aangezien wij
bijvoorbeeld nog geen uitspraak kunnen doen over een
locatie, is het nog onduidelijk welke aanvullende functies
precies mogelijk zijn. Wij hebben wel indicatief onderzoek
gedaan naar mogelijke inkomsten. Inkomsten zouden kunnen
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komen uit opbrengst langdurige stalling (abonnement en
stalling langer dan 24u), kleine fietsreparaties, verkoop kleine
artikelen (zoals poncho’s of fietsverlichting), openbaar toilet,
verhuur buggy’s en fietsen, TNT-post pakketpunt, etc. De
omvang van deze inkomsten zijn echter onvoldoende voor
een rendabele exploitatie. Er van uit gaande dat al deze
mogelijke inkomsten maximaal kunnen worden gerealiseerd,
zouden wij uitkomen op ongeveer € 30.000 - € 35.000 aan
inkomsten per jaar. Gezien de onzekerheid dat dit te
realiseren is, kan hier beter niet op voorhand rekening mee
worden gehouden in de exploitatie.

13

8

Bijlage 1

VVD

E) Is er al een nieuwe locatie op het oog?

E) Voor het goed functioneren van een fietsenstalling is de
locatie van groot belang. De fietsenstalling moet liggen direct
langs een fietsroute, zo dicht mogelijk bij de bestemming
(Grote Markt, Beursplein en winkelstraten). Het pand moet
ook voldoende ruimte hebben voor ongeveer 200
fietsparkeerplaatsen en aanvullende voorzieningen. De
Fortuinstraat voldoet het beste aan deze voorwaarden.

F) “vooralsnog” meerkosten als PM opgenomen.
Wat is dan de betekenis van het noemen van
deze toestand in het beleidskader? De raad
kan hier immers geen integrale afweging
maken, gezien onbekend is welke middelen
ermee gemoeid zijn.
“…evenementen behoefte is aan een
servicemedewerker bij de stalling.” Vraag: hoe is
dat in andere gemeenten?
A) Hoe is men tot die constatering
gekomen?

F) Er is een PM opgenomen, aangezien de uiteindelijke
kosten van de business case zullen afhangen van de locatie
(huurprijs), mogelijke aanvullende voorzieningen (en
bijbehorende inkomsten), uiteindelijke openingstijden
(personeelskosten) etc. Het is in deze fase nog niet mogelijk
een compleet beeld te geven van de business case.

5

A) Uit gesprekken met gebruikers en uit observatie is dat het
de etagerekken voor een aantal mensen niet te gebruiken zijn.
Ook zijn er in de directe omgeving van het Pastoor
Joorenplein vaak fietsen geparkeerd terwijl nog wel capaciteit
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in de stalling is. Een servicemedewerker kan helpen in het
gebruik van de rekken en daarmee het gebruik van de stalling
verbeteren.
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B) Welke link wordt gelegd met het “City
Service Punt”? Gaat dit dan het
servicepunt worden?
Centrale huisvesting bouwclubs
A) “alleen onderhoud volstaat niet”, wordt
gesteld. Vervolgens wordt overgegaan
tot een plan van nieuwbouw. Waarom?
Zelfs in de notitie van de bouwclubs
worden twee scenario’s genoemd van
opknappen op huidige locaties.

B) Gelet op de enorme kosten van het
gepresenteerde plan (5 mln!), ontvangen
we graag meer informatie over een
scenario met als uitgangspunt
15“verbetering van huisvesting, o.b.v.
veiligheid op orde” (m.a.w. wat is
minimaal nodig om aan veiligheidseisen
te voldoen) en een scenario o.b.v.
huidige locaties verbeteren, zonder
centralisatie..
C) Het gepresenteerde plan gaat uit van
290.000 euro exploitatielasten in 2021.
Welke afschrijvingstermijn wordt
6

B) Nee, de stalling Pastoor Joorenplein is niet geschikt als
City Service Punt.

A) Op basis van een technisch rapport staat van onderhoud,
gewenste ambities (cultuur, sociaal maatschappelijk,
duurzaamheid), kansen voor samenwerking, optimalisatie
grondgebruik (footprint), verantwoord portefeuillemanagement
(vastgoed), ontwikkelkansen Geertruidapolder
(verkoopbaarheid kavels, opwaarderen imago bedrijventerrein
en saneren) vormen de basis voor het collegebesluit om te
kiezen voor efficiënte nieuwbouw en niet voor saneren.
B) Op basis van bovengenoemde argumenten is dit scenario
niet gekozen.

C) 40 jr, gerekend vanaf oplevering.
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gehanteerd en tot in welk jaartal zetten
we ons dan vast voor deze kosten?
D) Hoe verhoudt dit plan en de hiermee
gemoeide investeringen zich tot de
financiële verordening? Meer in het
bijzonder artikel 5 lid 5? (“Bij
investeringen groter dan € 1 mln.
informeert het college de raad in het
voorstel over het effect van de
investering op de schuldpositie van de
gemeente.”). Daaruit volgend: wat is
effect?

C) Uitwerking volgt bij raadsvoorstel aanvraag krediet.

E) Er loopt een initiatief voor huisvesting
van FB, ROC en Zuidwest. Welke
mogelijkheden worden gezien om hier
slim te verbinden en daarmee het totaal
van de kosten van beide initiatieven
omlaag te brengen?

D) Er zijn in de initiatieffase al verkennende gesprekken
gevoerd met het Eventum. De samenwerking /
optimalisatie is een nadrukkelijk onderdeel van de
verdere uitwerking van het plan in de volgende
projectfase.

F) Wat is de noodzaak om in het
beleidskader alvast 290.000 euro
exploitatielasten op te nemen, terwijl aan
alle kanten duidelijk is dat een nadere
uitwerking nog nodig is, waarbij ook nog
diverse substantiële
optimalisatiemogelijkheden onderzocht
dienen te worden. Daarmee kunnen de
exploitatielasten teruggebracht worden.
Echter, nu 290.000 euro haalt daar de
gezonde druk vanaf. Dus de vraag: wat

E) Als er nu niet de mogelijk te verwachten
begrotingsruimte (max.) wordt gereserveerd, dan is
de komende jaren voor de plannen om in de
huisvesting van de bouwclubs niet in een dekking
voorzien.

7
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gaat er mis als die bedragen niet nu
worden opgenomen, maar dit integraal in
een later raadsvoorstel wordt
behandeld?
G) Heeft de project controller een review
gemaakt over het initiatief, incl. de
memo? Zo ja, graag een afschrift, zo
nee, waarom niet en verzoek om dat
alsnog te doen. Zowel inhoudelijk als
een toets op de informatievoorziening
richting de raad (“kan de raad o.b.v.
deze informatie een goed besluit
nemen?”)

G) Binnen het grondbedrijf is, in samenwerking met de
afdeling middelen, de toereikendheid van het krediet getoetst.
Dit is weergegeven in het geheime document dat bij de
aanvullende stukken is gevoegd (ter inzage bij de griffie).
De projectcontroller heeft geen review opgesteld bij dit
initiatief en memo aangezien hier geen sprake is van een door
het college benoemd Groot Project. Bij de kredietaanvraag zal
door de projectcontroller een review worden opgesteld.

H) Graag een duidelijke financiële
toelichting op de huidige situatie inzake
huisvesting bouwclubs. Zowel die van de
Bergse bouwclubs waar dit initiatief zich
op richt, als die van de Halsterse en
Lepelstraatse bouwclubs. Wat kost dat
nu? En vervolgens daarachter de kosten
zoals die zijn bij realisatie van dit
initiatief.

H) Voor de huisvesting van alle Bergse volwassen en
kinderbouwclubs, inclusief de Stichting Vastenavend, wordt nu
een begrotingsruimte van € 290.000 gevraagd. (Dit geldt voor
jaar 1, want er wordt lineair in 40 jaar afgeschreven.) Dit is
inclusief de kosten voor onderhoud, nieuwe Bouwbesluit eisen
en duurzaamheidsambities. Voor de Halsterse en
Lepelstraatse clubs verandert er begrotingstechnisch niets.

I)

I) Zoals eerder aangegeven bij vraag 2 is een kostendekkende
huur van de bouwclubs niet haalbaar. Dat betekent dat we van
hen een passende inspanning vragen op het gebied van
zelfwerkzaamheid. Op het gebied van functionele eisen
worden vanuit het Bouwbesluit minimale eisen gesteld.
Gebouw gebonden installaties worden meegenomen in de
nieuwbouw en zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Voorzieningen die betrekking hebben op
het functioneel maken van de loodsen
door de huurders zelf dienen te worden
gefinancierd. Denk aan installaties ,
inrichting e,d, Dat is vanuit het beleid
ook te rechtvaardigen. Echter roept dit
wel de vraag op naar de financiële
8
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draagkracht van de bouwclubs. Is er
onderzoek gedaan naar de kosten die
dat met zich mee brengt in relatie tot de
solvabiliteit van de clubs, Is hierover (dus
financiële draagkracht) overleg geweest
met de clubs dan wel de Bergse
bouwers ?
Parkeergarage.
A) Graag een tekening/schets waarmee het
verplaatsen van de hoofdtoegang voor
voetgangers naar de Potterstraat wordt
gebracht.

We zijn in overleg met de bouwclubs om de installatiekosten
zoveel mogelijk te beperken door het bouwproces te
‘vergroenen’. Niet alleen vanuit kosten, maar vooral vanuit het
oogpunt van gezondheid en veiligheid. Het vergroenen van
het bouwproces beperkt zich niet tot de Bergse bouwers,
maar daarbij zijn ook de Halsterse en Lepelstraatse bouwers
betrokken.

B) Wat is het effect van 2,8 mln
investeringen op de schuldpositie van de
gemeente?

B). Iedere investering leidt in principe tot een toename van de
financieringsbehoefte. Of dit leidt tot een toename van de
schuldenlast is voornamelijk afhankelijk van de vraag of de
investeringen in enig jaar groter zijn dan de afschrijvingen. Is
dat het geval dan zal de schuldenlast toenemen. Zijn de
investeringen lager dan de afschrijvingen dan nemen de
schulden af. Er zijn uiteraard ook nog andere factoren die de
schuldenlast beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de
ontwikkelingen bij het grondbedrijf maar in principe leidt een
investering tot financieringsbehoefte.

C) Valt een slimme verbinding te maken
tussen het “servicepunt” en deze
exercitie?

C). Dat is in principe mogelijk, echter ligt deze locatie niet
direct aan de primaire fietsroutes van de stad. Uit het project
fiets parkeren binnenstad is nadrukkelijk naar voren gekomen
een fietsenstalling te realiseren rond de Grote Markt en of
Beursplein.

D) Wordt bij de opknapronde voor deze
parkeergarage rekening gehouden met

D). Op dit moment worden gesprekken gevoerd met partijen
om in gezamenlijkheid te bezien om oplaadpunten voor

9

A). Zie bijlage.
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elektrisch rijden. Graag uitleg .
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Intensivering handhaving.
A) Is voorzien in kwaliteitsverbetering /
training van de huidige boa's?

B) Het domein Openbare Ruimte is vrij
breed. Is reeds in beeld op welke taken
de intensivering gaat plaatsvinden?

10

Antwoord
elektrische voertuigen in de parkeergarages (Grote Markt en
Parade) te gaan realiseren. De benodigde
elektriciteitsvoorzieningen worden nader onderzocht.

A. Ja, er wordt voortdurend gewerkt aan
kwaliteitsverbetering/training van de huidige boa’s. De
boa’s nemen deel aan de permanente her- en bijscholing
cyclus, waarin breed allerlei boa-onderwerpen aan de
orde komen en worden afgetoetst. Daarnaast volgen alle
boa’s periodiek RTGB-training gericht het op omgaan met
gevaarlijke en geweldsituaties. Aanvullend daarop volgen
zij korte vakgerichte trainingen (bijvoorbeeld het ‘het
omgaan met verwarde personen’, gebruik van C2000
portofoons, etc.).
B. Ja, dit is in beeld. Door de beperkte capaciteit worden in
de huidige situatie voortdurend prioriteiten gesteld wat
wel/ niet op te pakken. Prioritering vindt plaats op basis
van het Handhavingsbeleid en het jaarlijks op te stellen
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Het komt
regelmatig voor dat op een werkdag maar één boa
beschikbaar is voor de hele gemeente (als gevolg van
gedraaide weekenddiensten, vakantie, ziekte, opleiding
en cursus etc.). Gezien het grote werkgebied van de
gemeente Bergen op Zoom en het brede takenpakket is
het toezicht dat daadwerkelijk door de boa’s kan worden
uitgevoerd zeer beperkt. Intensivering zal daarom
plaatvinden over de volledige breedte, waarbij er ook
meer ruimte ontstaat voor regulier surveillancetoezicht in
het buitengebied en in de wijken om voor de burger in de
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wijk meer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Daarnaast
zal 1 boa worden opgeleid tot jeugdboa. Betreffende boa
wordt daarna voor een deel van zijn tijd specifiek belast
met de aanpak en het tegengaan van jeugdoverlast in de
wijken (aanvullend op en in afstemming/ samenwerking
met jongerenwerk en de wijkagent).

C) Toezichthouder rode spoor: graag een
toelichting wat dit gaat inhouden.

17
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Afbouw schuldenlast
A) Een aantal voorwaarden wordt genoemd
waarbij de netto schuldquote omlaag
kan. Inzake de financiële positie is in
november 2016 ook een motie
11

C. Een toezichthouder rode spoor ziet toe op naleving van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit
betreft onder meer handhavingstaken met betrekking tot
de onderwerpen bouwen, slopen en gebruik van panden.
Er is 1 fte extra capaciteit op het rode spoor gewenst
zodat er ruimte komt om, naast het afhandelen van de
meldingen, jaarlijks extra inzet te kunnen plegen op
(brand)veiligheid. Zo ontstaat ruimte om proactief op
projectmatige wijze dan wel steekproefsgewijs meer
controle uit te voeren op (brand)veiligheid in
monumenten, parkeergarages onder woongebouwen,
cafés, winkels etc. In het
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) wordt jaarlijks
opgenomen aan welke onderwerpen in het betreffende
jaar specifiek extra aandacht zal worden besteed. Om,
nadat het HUP is vastgesteld, ook nog in te kunnen
spelen op actuele vragen en ontwikkelingen zal van de
extra capaciteit een deel niet concreet worden ingevuld,
maar in het HUP worden vermeld als ‘flexibel’ zodat dit
gedurende het jaar nog flexibel kan worden ingevuld.
A, B, D: In de auditcommissie van 15 mei is afgesproken
medio september een sessie te beleggen met als centraal
thema de schuldenlast
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aangenomen om de solvabiliteit te
verbeteren naar 30% in 2030. Hierover
valt in het beleidskader niets aan te
treffen, terwijl dit toch een
belangwekkend financieel kader is dat
de raad toen heeft meegegeven. Wat is
ambitie voor 2018?
B) Hoe verhouden grote investeringen zoals
huisvesting bouwclubs en parkeergarage
zich tot afbouw schuldenlast en
verbetering van de financiële positie?
Immers, als we zeggen dat we de
financiële positie willen verbeteren, maar
ondertussen de exploitatie laten uitdijen,
komt het eerste doel niet snel in zicht.
C) Graag voor de jaren 2016,2017,2018 en
2019 een overzicht van het totaal van de
jaarlijkse investeringen en het totaal van
de jaarlijkse afschrijvingen.
D) Uw college geeft aan dat de schuldenlast
met 98 % nog wel beduidend boven het
gemiddelde landelijke percentage van 81
% ligt. Dat vraag een behoorlijke extra
inspanning in de komende jaren. Is het
college voornemens om bij een
meevallende mei- en
septembercirculaire een extra
inspanning te doen om bij de begroting
de schuldenlast extra te verlagen ?
Komt het college nog met een plan van aanpak
om verdere invulling te geven aan de
transformatie van het sociaal domein? Hoe
12

Antwoord

C:
Investeringen (zie beleidskader):
2018: 8,1 mln
2019: 7,5 mln
2020: 9,0 mln
2021: 9,1 mln
Afschrijvingen:
2018: 10,3 mln
2019: 10,4 mln
2020: 10,1 mln
2021: 9,8 mln.
Voor de uitvoering van de transformatie van het sociaal
domein werkt het college met drie programma’s: het
programma Mensen, het programma Voorzieningen en het
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mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en
hoe sturen we, indien noodzakelijk, beleid
effectief bij? Waar zien we nu al dat binnen het
sociaal domein gewenste effecten niet behaald
worden en wat doen we eraan om dit te
verbeteren?

19
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Sociaal Domein:
De recente leegloop van het gezondheidscentrum
stelt Stadlander voor het probleem dat nieuwe
huurders moeten worden aangetrokken terwijl
Wijzijn Traverse het Geminipand op de
particuliere markt is gaan huren. Het
maatschappelijk vastgoed kost de gemeente (via
subsidies) en de ketenpartners veel geld. (denk
aan het leegstaande GGD pand aan de Zuid-oost
singel. Ook de krimp in het onderwijs zal gaan
bijdragen aan meer leegstand. Zo zijn er tal van
panden aan te wijzen die linksom of rechtsom
gefinancierd worden met maatschappelijke
middelen.
Dit werpt de vraag op welke wijze de gemeente
vanuit haar regierol een grotere inspanning kan
leveren om huisvestingsgelden doelmatiger in te
zetten. Wat is de visie van het college hierop ?

13

Antwoord
programma Toegang. Doel van het programma Mensen is
gericht op de transformatie van medewerkers van de
gemeente, medewerkers van partnerorganisaties en inwoners.
Het programma voorzieningen beziet het huidige aanbod en
voert die activiteiten uit die benodigd zijn om het huidige
aanbod te transformeren. En het programma Toegang richt
zich op de ontwikkeling van één toegang voor inwoners die
ondersteuning nodig hebben in de vorm van een
maatwerkvoorziening van de gemeente
De vraag is wat met huisvestingsgelden bedoeld wordt:
- Privaatrechtelijke rol: Vastgoed beheert het gemeentelijk
vastgoed, waarmee de gebruikelijke lasten en inkomsten
gepaard gaan op basis van vastgoedbeleid.
- Publiekrechtelijke rol: beleidsafdelingen verstrekken waar
nodig subsidie aan huurders of gebruikers ten behoeve
van het behalen van beleidsdoelen.
In beide rollen wordt gestreefd naar een zo doelmatige
aanwending. Het vastgoedbeleid beschrijft onder meer de
strategie tot doelmatige aanwending van gemeentelijk
(maatschappelijk) vastgoed te komen, bijvoorbeeld
verduurzaming, prestatiegericht contractmanagement voor
onderhoud.
Voor scholen heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht op
basis waarvan de gemeente zorgt (en betaalt) voor adequate
huisvesting. De leegstand bij (basis)scholen neemt in de loop
der jaren enigszins toe. Anderzijds wordt de leegstand ingezet
voor activiteiten die bijdragen in de ontwikkeling van leerlingen
(peuterspeelzalen, kinderopvang, zorgdisciplines). Een iets
“ruimere jas” geeft ruimte om met kleinere groepen te werken
(passend onderwijs, remedial teaching). Overdag is een
school “gewoon” school, maar in de avonduren worden
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scholen steeds meer gevonden door wijkbewoners of
organisaties voor cursussen of vergaderingen.

20

13

Bijlage 1

VVD

Wij ontvangen zeer veel klachten over de
openbare afvalbakken. Het aantal is enkele jaren
gereduceerd met als filosofie dat straatbakken
eerder leiden tot meer straatvuil.
Het tegendeel lijkt het geval. Met de grofmazige
spreiding lijkt het straatvuil zienderogen toe te
nemen.
Ook rijst de vraag of de kleine capaciteit van de
afvalbakken nog van deze tijd is. Te vaak zitten
ze vol waardoor het vuil ernaast wordt
achtergelaten.
Wat is de visie van het college hierop ?
Is het college bereid en voornemens het beleid
aan te passen naar fijnmazige spreiding ?
Vindt het college de huidige groene afvalbakken
nog volstaan voor adequate inzameling in de
publieke ruimte ?

14

Tenslotte is in opdracht van de gemeente het makelpunt bij
Samen in de Regio in beheer gebracht. Via dit makelpunt
(website) kunnen ruimten worden aangeboden of gevonden
die bijvoorbeeld op uurbasis of langdurig kunnen worden
gehuurd voor maatschappelijke initiatieven van organisaties of
particulieren.
Wij zijn van mening dat het afvalbakkenplan binnen de
gemeente voldoet aan de norm.
In het door u aangehaalde spreidingsplan is geconstateerd dat
Bergen op Zoom een dichtheid aan afvalbakken had die ruim
boven het landelijk gemiddelde ligt 17,4 bakken per 1000
inwoners waar het gemiddeld 11 bakken 1000 inwoners
bedraagt en in Diftar gemeenten 6,7 afvalbakken per 1000
inwoners. Wij verwijzen naar onze brief U16-001233 van 25
januari 2016.
Het aantal afvalbakken is weliswaar teruggebracht maar niet
naar het niveau in het genoemde plan omdat, op basis van
onze ervaringen in de praktijk, maatwerk is geleverd.
Thans is sprake van een spreiding van 16 bakken per 1000
inwoners.
Het aantal klachten dat wij in 2017 ontvingen komt niet
overeen met uw duiding ‘zeer veel klachten’. Tot nu toe zijn er
21 meldingen ontvangen.
De capaciteit van de afvalbakken is naar onze mening
voldoende. Afhankelijk van het gebied waar de bakken staan
hanteren wij afvalbakken met verschillende volumes. De
vullingsgraad van de bakken wordt gemonitord en de
ledigingsfrequentie wordt hierop afgestemd, deze kan variëren
van dagelijks tot wekelijks. In de binnenstad hebben we de Big
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Onderhoud openbare ruimte. Verwezen wordt
naar een informatieve bijeenkomst over het IBOR.
Informatief was deze zeker, maar het wordt nu
gebruikt om er conclusies aan te verbinden en om
de motie niet te hoeven uitvoeren.
A) hoe wordt tot de conclusie gekomen?
B) Wordt onder de lichte verschuiven ook
verstaan dat de typen
Recreatiegebieden en
Bossen/buitengebied wat betreft
meubilair en reiniging van niveau C naar
niveau B kunnen; Invalswegen qua
reiniging van C naar B; en zijn daarvoor
voldoende middelen beschikbaar? (in
zoverre was de bijeenkomst informatief
dat het om betrekkelijk weinig middelen
bleek te gaan, maar het zou jammer zijn
als die marge er later toch niet zou
blijken te zijn)
15

Antwoord
Belly geïntroduceerd waarmee de capaciteit minimaal
hetzelfde is gebleven maar sprake is van een permanent
monitorsysteem waar wij het logistiek proces op af kunnen
stemmen.
Door de inzet van de Bergen op Schoon-teams hebben we
snel inzetbare teams geoperationaliseerd die enerzijds
worden ingezet op structurele wijze (bijzondere gebieden, i.c.
binnenstad, wijkwinkelcentra, stationsomgeving etc.) en
anderzijds worden ingezet op hotspots en ‘calamiteiten’.
De reinheid binnen onze gemeente heeft hiermee een forse
impuls gekregen maar ook hiermee kunnen wij niet uitsluiten
dat op piekmomenten sprake is van een (extreem) verhoogd
aanbod van afval.
Op 20 april jl. hebben wij u schriftelijk (U17-005686) laten
weten dat wij bij het Beleidskader geen financiële voorstellen
doen voor een structurele verhoging van het
onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Dit als onze reactie
op de motie RMO16-0026. Onze reactie hebben wij mede
gebaseerd op de uitkomsten van de interactieve en
informatieve IBOR-bijeenkomst van 16 maart 2017 die wij
verder met u hebben gedeeld in de Commissie Stad en
Ruimte van 12 april jl. Een andere overweging is de schaarste
aan financiële middelen binnen de gemeentebegroting. Het
feit dat het gemiddeld beeld dat uit de IBOR-bijeenkomst
overeenkomt met het huidige beleid geeft ons inziens aan dat
wij een adequaat beleid voeren als het gaat om het onderhoud
van de openbare ruimte in relatie tot de (financiële) middelen
die ons hiervoor ter beschikking staan.
De mogelijke accentverschuivingen tussen thema’s, gebieden
en kwaliteitsniveaus zullen wij aan u voorleggen bij de
totstandkoming van het nieuwe IBOR-plan conform de
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procesgang op weg naar dit nieuwe plan die wij hebben
uiteengezet in de commissie Stad en Ruimte van 12 april jl.
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Knelpunten in de arbeidscapaciteit.
Uw college geeft aan te verwachten dat door
grote uitstroom er knelpunten zullen ontstaan.
Ook pleit de raad voor vermindering van externe
(dure ) inhuur.
Ook geeft u aan dat het lastig concurreren is met
het bedrijfsleven bij het aantrekken van
gekwalificeerd personeel.
A) Wat doet het college concreet om voor
bepaalde functies samenwerking met
omliggende gemeenten te zoeken op het
punt van aantrekken van hoog opgeleid
(denk aan project- en beleidspersoneel
in dienst van meerdere gemeenten.?
Kunt u een overzicht geven van
gedeelde aanstellingen met andere
gemeenten ?
B) Genoemd wordt dat er de afgelopen
jaren structureel 6 mln euro is bezuinigd
op de loonkosten. Dat blijkt niet uit de
jaarstukken 2016 en 2015. Graag een
cijfermatige toelichting hoe door de jaren
heen tot die 6 mln wordt gekomen.

16

A. De gemeente Bergen op Zoom werkt op meerdere
beleidsterreinen samen met andere gemeenten. Waar
mogelijk worden gezamenlijk specialisten aangetrokken.
Bijvoorbeeld in de samenwerking op het sociaal domein
(ISD, Handhaving), middelenfuncties (Inkoop, Landmeten,
P&O,), fysiek domein (Omgevingsdienst, RWB,
Toerisme).

B. Die 6 miljoen euro is de resultante over een periode van
2006 tot 2017
Al deze taakstellingen zijn gerealiseerd. Dit is als volgt
opgebouwd:
Beleidskader 2006: € 1.000.000
Beleidskader 2008: €400.000
Beleidskader 2010: € 500.000
Beleidskader 2013: € 2.850.000
Beleidskader 2014: € 350.000
Beleidskader 2016: € 1.000.000
Totaal
€ 6.100.000
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C) De gemiddelde leeftijd is ruim 49 jaar.
het terugdringen van de externe inhuur
voor werkzaamheden die feitelijk
structureel blijken te zijn. tegelijkertijd
biedt dit mogelijkheden om het werk
anders te organiseren en andere
kwaliteiten naar binnen te halen. Vraag:
die uitstroom biedt een reorganisatie
mogelijkheid? Dus als die mensen
zouden blijven kan er niet
gereorganiseerd worden? Het doel van
een reorganisatie is…??

Antwoord
C. Het klopt dat het werk voortdurend optimaal moet worden
georganiseerd, los van de bezetting. Het slim anticiperen
op een forse uitstroom is een extra kans om bij te sturen.

D) “Met name op de primaire
arbeidsvoorwaarden kunnen we als
overheidsorganisatie moeilijk
concurreren met het bedrijfsleven”.
Appels en peren. Bedrijfsleven kent
meer prestatiedruk, minder
baanzekerheid, kent veelal mindere
secundaire voorwaarden. Vraag: kortom,
wat is de bedoeling van deze opmerking
en van welke primaire
arbeidsvoorwaarden ondervind men "
last"?

D. Bij een aantrekkende arbeidsmarkt is het voor
overheidsorganisaties lastig om met het bedrijfsleven te
concurreren op de salarissen.

E) Oplopende werkdruk als verklaring voor
ziekteverzuim. Bij het jaarverslag werden
we afgescheept met een algemeen
antwoord. Herhaling zodoende: In
sectoren waar gemiddeld meer werkdruk
is dan bij de overheid is veelal geen

E. In ons eerste antwoord hebben we de verklaring voor de
oplopende verzuimcijfers niet verengd tot werkdruk.
Ziekteverzuim is een resultante van vaak complexe
factoren. Inmiddels hebben we vergelijkende cijfers
beschikbaar van de landelijke personeelsmonitor sector
gemeenten.

17
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sprake van hoge verzuimcijfers als de
5,71% die wordt gerapporteerd
(industrie, 4,8%, handel 3,1%, horeca
2,2%). Dan hebben we het dus wel over
5,71% van 37,5 mln, dus over 2,1 mln
euro!!! Of wanneer je het verschil neemt
met de horeca, kom je op (5,71%-2,2%)
x 37,5 mln = 1,3 mln euro ! Vraag: welke
beleidsacties c.q. maatregelen worden
genomen om dit extreem hoge cijfer zsm
omlaag te krijgen? Een actief
verzuimbeleid helpt echt! Is er
bijvoorbeeld een preventieprogramma?
Welke mogelijkheden worden benut om
ziekteverzuim te reduceren? Wordt
daarbij ook gekeken naar “best
practices” vanuit andere organisaties/
ervaringen met een vergrijzend
personeelsbestand?
F) Wordt ook gekeken welke taken niet
meer, of op een nader kwaliteitsniveau
gedaan worden? (soortgelijk aan IBOR
zou dat discussies over taken
vergemakkelijken)
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CPI “voorlopig bepaald op 1,4%”. We zijn enkele
jaren geleden afgestapt van ramingen voor
indexcijfers, maar overgegaan op gerealiseerde
18

Antwoord
Het ziekteverzuimcijfer 2016 is niet alleen gestegen bij de
gemeente Bergen op Zoom, maar bij alle gemeenten in
Nederland. Verzuimcijfer Bergen op Zoom kwam uit op
5,7% en dat van alle gemeenten in Nederland kwam uit
op 5,6%. Vooral het lang verzuim (tussen 43 en 365
dagen) is in Bergen op Zoom gestegen. Aandeel lang
verzuim lag in 2015 in Bergen op Zoom op 2,6% en in
2016 op 4,1 % (landelijk lag dit op 2,7% in 2016). Het kort
en middellang verzuim lag in Bergen op Zoom op 1,6 %
en landelijk op 2,0 %.
De gemeente Bergen op Zoom kent een verzuimbeleid.
Onze leidinggevende zijn hierin actief betrokken. Er is een
verzuimprotocol en ARBO-beleid. Het kort en middellang
verzuim ligt in 2016 in Bergen op Zoom 0,4% lager dan bij
de sector gemeenten. Er is overigens in onze ogen meer
nodig dan een actief verzuimbeleid. Daarom zetten wij in
op een brede organisatieontwikkeling en een wendbare
organisatie.
Ervaringen bij andere organisaties worden actief
opgezocht en gedeeld.
F. Voortdurend wordt kritisch gekeken naar de capaciteiten
die nodig zijn voor het realiseren van de beoogde
resultaten.
We voorzien voor de komende jaren een verschuiving
naar meer hoger opgeleide en breed inzetbare
medewerkers. Dit draagt bij aan meer flexibiliteit en meer
wendbaarheid, zodat we nog beter kunnen inspelen op
vragen vanuit de samenleving.
Onze belangrijkste inkomstenpost, de algemene uitkering,
wordt bij de meicirculaire aangepast voor de verwachte
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cijfers. Weliswaar loop je dan iets achter, maar
het voorkomt dat je telkens moet corrigeren t.o.v.
de raming. Waarom wordt nu toch weer een
raming gebruikt?

inflatie. Als gemeente doen we dit ook bij de lokale lasten (met
name OZB).
De afgelopen jaren bedroeg de inflatie nagenoeg 0%. We
hebben de uitgavenposten dan ook niet aangepast voor
inflatie (mede vanuit bezuinigingsoogpunt). Nu de inflatie weer
oploopt, willen we de budgetten met 1,4% verhogen, zodat er
voldoende budget is om de reguliere uitgaven te blijven doen.
Op basis van de jaarrekening en 1e Concernbericht zullen we
natuurlijk alert blijven op onderuitputtingen en hierop waar
nodig de budgetten aanpassen.

Rioolheffing.
A) Kostendekkendheid kan ook worden
bereikt door minder kosten te maken.
Waarom wordt als vanzelfsprekend de
richting gezocht van het verhogen van
tarieven?

A)
100% kostendekkendheid is het uitgangspunt. Wij
zien geen ontwikkelingen die ertoe zouden kunnen leiden dat
de tarieven fors verhoogd moeten worden. De verwachting is
dat wanneer de tarieven verhoogd moeten worden dit met niet
meer dan het inflatiepercentage zal zijn.

B) Realisatie van vervanging loopt al jaren
achter op wat begroot is. Dat geeft een
financieel positief effect. Waarom zou
dat nu plots anders zijn? Graag een
onderbouwing van die 350.000 euro.

B)
In de begroting 2017 bedroeg het
kostendekkingspercentage voor de rioolheffing 97%. De
lasten waren € 350.000 hoger dan de baten. Bij de begroting
2018 willen we weer naar een 100%
kostendekkingspercentage en dat levert (bij gelijkblijvende
lasten) een extra baat op van € 350.000.

C) Coelo: riooltarief in BoZ is 309 euro. In
Maastricht 181 euro (hoogteverschil,
historische stad), Alphen a/d Rijn
161/220 euro (o.a. Boskoop als plaats),
Borger-Odoorn 235 euro (hoogteverschil,
dunbevolkt). Arnhem 171 euro
(hoogteverschil). Waarom toch elke keer
het verhaal dat BoZ een hoog riooltarief

C) Het rioolstelsel kent een levenscyclus van gemiddeld 60
jaar. Het is evident dat de karakteristieken van een rioolstelsel
daarmee een structureel karakter hebben en niet per jaar
wijzigen. Ook het financieel beleid dat hieraan is gekoppeld is
hiermee consistent te noemen. De motivering die wij eerder
hebben gegeven - en thans nog steeds hanteren - wat de
bepalende factoren zijn voor de tariefstelling in relatie tot (de
kenmerken) van het rioolstelsel komt overeen met eerdere
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heeft omdat het stelsel zo complex zou
zijn…?
D) Formulering is wat onhelder. Is nu
uitgangspunt dat het riooltarief met max.
inflatie stijgt, of wordt hier een voorschot
genomen op een stijging met meer dan
de inflatie?
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Vraag: hoe is de toeristenbelasting heffing
ingericht? Is er verschil tussen overnachten op
een camping en een hotel? Wat zijn de jaarlijkse
opbrengsten, afgelopen 4 jaren? En de
bijbehorende kosten om te heffen?

Antwoord
bevindingen uit de landelijke benchmark van de stichting
RIONED én het Rekenkameronderzoek ‘Rioleringsbeleid en beheer’.
D) De ontwikkeling c.q. doorrekening van het riooltarief wordt
in het 4e kwartaal van 2017 aan u voorgelegd bij het
vaststellen van de tarieven voor 2018. Het uitgangspunt is
100% kostendekkend. Wanneer het tarief verhoogd moet
worden (wat nog niet zeker is) zal dit met niet meer dan het
inflatiepercentage zijn.
RVB16-0074, Verordening toeristenbelasting 2017:
Het tarief bedraagt per persoon, per overnachting:
a) in een hotel, pension, waaronder begrepen bed&breakfast,
vakantiebungalows, vakantiewoningen, en vakantieappartementen, welke al dan niet zijn verbonden aan een
(vakantie)park € 1,54.
b) andere onderkomens dan genoemd onder a, waaronder
begrepen campingplaatsen, chalets en (sta)caravans, al
dan niet verbonden aan een camping, en overige
(groeps)accommodaties, waaronder begrepen
jeugdherbergen en andere al dan niet beroepsmatig
verhuurde woningen en ruimten € 1,28.
Opbrengsten:
2016:
2015:
2014:
2013:
€174.000 €249.000 €281.000 €311.000

26

15

Bijlage 1

VVD

Vraag: Reclamebelasting: Wat zijn opbrengsten
afgelopen 4 jaren en bijbehorende kosten om te
heffen?
20

Kosten bedragen ongeveer € 5.000 per jaar/
Opbrengsten:
2016:
2015:
2014:
2013:
€331.000 €381.000 €251.000 €207.000
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Kosten bedragen ongeveer €20.000 per jaar
OZB. Door leegstand lagere opbrengst. Zodoende
tarief met 2,5% omhoog, bovenop de inflatie.
a) Waarom wordt leegstand afgewenteld op A. Bij de vaststelling van de tarieven is de opbrengst zoals
huizeneigenaren?
deze in de begroting wordt geraamd het uitgangspunt. De
tarieven worden dan op basis van de totale waarde voor
woningen c.q. niet-woningen bepaald. De extra stijging
van 2,5% geldt voor de niet-woningen, dus bedrijven,
scholen, ziekenhuis e.d. en niet voor de woningen.
b) Ging het OZB tarief ook omlaag bij
areaaluitbreiding, of toen leegstand juist
zeldzaam was?
Hondenbelasting
A) De motie voor afbouw gaf als dekking
fysiek domein en daarna andere
programma’s. Waarom wordt specifiek
gekozen voor hondgerelateerde zaken,
terwijl het programma fysiek domein
maar liefst 59 mln euro aan lasten kent?

B. Ja, omdat het tarief de uitkomst is van opbrengst gedeeld
door totale waarde woningen c.q. niet-woningen
A. Conform de motie is als eerste gekeken naar de kosten
die direct gerelateerd kunnen worden aan het
hondenbezit. Deze bedragen € 110.000. Voor 2018 dient
er € 190.000 bezuinigd te worden. Zoals aangegeven
zullen wij in de voorbereiding naar de Begroting 2018
naar de resterende bezuiniging van € 80.000 op zoek
gaan. Dit zal eerst in het fysiek domein zijn en als daar
geen mogelijkheden zijn zal in de overige programma’s
gekeken worden.

B) Graag een opsomming van het totaal
B. Buiten de in het Beleidskader opgenomen opsomming
aan hondgerelateerde kosten. Dus of er
van kosten ad € 110.000 kunnen wij geen andere klosten
nog ook maar iets verder daaraan te
direct relateren aan het hondenbezit.
relateren valt dan de genoemde 110.000
De hondenbelasting is een algemene belasting. Er hoeft
euro Bij eerdere navraag bleken die
dus niet een directe relatie te zijn tussen kosten en
kosten beduidend lager dan de
opbrengsten zoals bij bijv. de rioolheffing. De
opbrengsten vanuit de hondenbelasting.
meeropbrengst van € 365.000 is/wordt als algemeen
De hondenbelasting was en is daarmee
dekkingsmiddel ingezet om de begroting sluitend te
een melkkoe. Vraag: wat werd er met het
21
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overschot aan middelen in al die jaren
gedaan?
C) Toezicht op hondenoverlast
Vraag: hoe vaak heeft men honden
eigenaren aangesproken op ongewenst
gedrag c.q is er verbaliserend
opgetreden?
Vraag: hoeveel dergelijke
poepcontainers zijn er en waar staan die
dan??

Antwoord
maken.
C. In 2016 zijn totaal 84 meldingen inzake hondenoverlast
ontvangen. In 2015 en 2016 is totaal 19 keer procesverbaal opgemaakt in verband met een hondgerelateerde
overtreding. In de praktijk is het lastig om een
heterdaadsituatie van overtreding hondenpoep waar te
nemen omdat een hondeneigenaar doorgaans geen
hondenpoep laat liggen als er een boa in het zicht is. Er
wordt daarom vooral tijdens het regulier surveillancetoezicht van de boa's aandacht besteed aan
hondenoverlast. Daarbij wordt ingezet op de hotspots van
overlastmeldingen met betrekking tot honden.
Hondenbezitters worden aangesproken zodat hier een
preventieve werking van uit gaat. Hiervan zijn geen cijfers
bekend omdat dit niet wordt geregistreerd. Voorts wordt
jaarlijks in een bepaalde periode extra gecontroleerd op
hondenoverlast in de vroege ochtend en laat in de
middag, waarbij ook in burgerkleding wordt gecontroleerd
om de pakkans te vergroten.
We hebben 35 hondenpoep containers in onze gemeente
staan.
Scheldelaan / Waalstraat
Beatrixbos
Fuut
Lemmeraak
Tureluur
Goudbaard
Zuiderdreef / Markiezaten
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Ruysdaellaan
Ruysdaellaan / Oude Huijbergsebaan
Jacob Catslaan / hoek Augustalaan
Bovenbaantje
Emmaplein
Marslaan / Kometenlaan
Beukenlaan / Groene Gordijn
Van Heelulaan
Statie
Lange Parkstraat / Zuivelplein
Klein Weike / Rijtuigweg
Lupineveld / via de Rozenstraat
Wilhelminaveld
Groenplaats
Bloemendaal
Kapittelstraat
De Moekens (Kleine Melanen)
Lambertijnenhof
Lobeliapad
Halsteren / Lepelstraat
Steenbergseweg 1 / Halsteren
Zoutendamseweg / Halsteren
Hazenbos 7 / Halsteren
Kornoeljelaan / Halsteren
Kapitein Wielmanlaan / Halsteren
Burg. Heldenstraat / Lepelstraat
Wouwseweg / Halsteren
Villa De Beek
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D) In de media is veel gewag gemaakt over
de mogelijk toenemende overlast van
hondenuitwerpselen. Tegelijkertijd stelt
het college voor 3 extra BOA’s voor
handhaving aan te trekken. Kan uw
college aangeven of deze ook worden
ingezet op handhaving voor overlast van
honden.

24

Antwoord

D. Het voorstel inzake de uitbreiding van de
handhavingscapaciteit betreft 2 fte boa en 1 fte
toezichthouder rode spoor. Deze uitbreiding van 2 fte boa
is nodig in verband met een te beperkte boa-capaciteit in
de huidige situatie.Door de beperkte capaciteit worden in
de huidige situatie voortdurend prioriteiten gesteld wat
wel/ niet op te pakken. Prioritering vindt plaats op basis
van het Handhavingsbeleid en het jaarlijks op te stellen
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Het komt
regelmatig voor dat op een werkdag maar één boa
beschikbaar is voor de hele gemeente (als gevolg van
gedraaide weekenddiensten, vakantie, ziekte, opleiding
en cursus etc.). Gezien het grote werkgebied van de
gemeente Bergen op Zoom en het brede takenpakket is
het toezicht dat daadwerkelijk door de boa’s kan worden
uitgevoerd zeer beperkt. Intensivering van handhaving zal
daarom plaatvinden over de volledige breedte, waarbij er
ook meer ruimte ontstaat voor regulier
surveillancetoezicht in het buitengebied en in de wijken
om voor de burger in de wijk meer zichtbaar en
aanspreekbaar te zijn. Daarnaast zal 0,5 boa worden
opgeleid tot jeugdboa. Doordat intensivering plaats zal
vinden over de volledige breedte van het takenpakket
heeft dit ook betrekking op aanpak van hondenoverlast.
Echter bij de berekening van de benodigde boa-capaciteit
is nog geen rekening gehouden met een bezuiniging van
€45.000 op het budget van handhaving naar aanleiding
van de motie over hondenbelasting. Gezien de gemaakte
politieke keuzes zal aanpak van hondenoverlast door de
boa’s dan geen prioriteit meer hebben.
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E) Op welke wijze denkt uw college de
meerjaren dekking op de afbouw van de
hondenbelastin in de komende begroting
te verwerken ?

E. Zoals aangegeven in het Beleidskader zullen wij in de
begroting 2018 de dekking voor de lagere
hondenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 (in totaal €
190.000) aangeven. De dekking van de lagere opbrengst
hondenbelasting voor 2019 en volgende jaren laten wij
aan het volgende college, zodat zij keuzes kunnen maken
in de lijn met het dan geldende raadsprogramma.
Dit zijn waarden die wij, college en ambtelijk apparaat, in ons
handelen nastreven. Aan het begin van deze collegeperiode
hebben we deze waarden vastgesteld. Bij het beoordelen van
voorstellen zowel door het college als ook ambtelijk worden
deze waarden meegenomen in de afweging.
Nieuw voor Oud is ook een waarde die wij meenemen in ons
afwegingskader. Bij nieuwe voorstellen wordt kritisch gekeken
of huidige (oude) taken kunnen vervallen. Dit behoeft niet altijd
budgettair neutraal te zijn.
De doelgroep is uitgebreid van 110% naar 120% van het
sociaal minimum. Meer mensen kunnen dus gebruik maken
van de regelingen.
Dit heeft niets te maken met inspanningen die onvoldoende
vruchten afwerpen. De beste remedie tegen armoede is werk.
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“Vooral slimmer, innovatiever en efficiënter zaken
organiseren.” Vraag: wie bepaalt of iets slimmer,
innovatiever, efficiënter is? Transparantie
gewenst!
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Nieuw voor Oud: gesteld wordt dat kritisch
gekeken wordt of huidige (oude) taken niet
kunnen vervallen. Wat is het resultaat hiervan?
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Armoedebeleid
Vraag: oorzaak toename van armoede? Div
inspanningen zoals "schuld hulp maatje",
begeleiden van inwoners in omgaan met geld
enz. Werpt nog onvoldoende vruchten af? Wij zijn
traverse heeft daarin grote rol?
Minder vergunningen geven minder inkomsten.
De 1 op 1 relatie tussen kosten en opbrengsten is niet geheel
Helder. Maar daar staat dan toch ook minder werk te maken. Enkele redenen hiervoor is:
en dus minder kosten tegenover? Leges zijn
- Een aantal kostenonderdelen kent een structureel
hooguit kostendekkend, dus dat kan geen
karakter (bijv. investeringen in systemen). De kosten zijn
verliespost zijn.
niet variabel aan te passen aan het aantal
vergunningsaanvragen.
- Het feit dat leges maximaal kostendekkend zijn is een
verplichting maar kent geen nacalculatie.
25
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Stadhuis
a) wellicht aanpassingen aan het Oude
Stadhuis nodig. Vraag: aan wat voor
aanpassingen wordt gedacht?
b) Wat is de huurprijs voor een
vergaderlocatie en hoe verhoudt zich dit
tot concurrerende locaties?
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c) Hoe actief wordt het oude stadhuis als
vergaderlocatie in de markt gezet?
“het beheer en onderhoud liggen echter
aanzienlijk hoger” Kosten salarisverwerking
Vraag: dit klinkt alsof dit niet was voorzien??

26

De legesbedragen worden bepaald per type bouwleges
waarbij de hoogte bepaald wordt door bouwsom. De
werkelijke kosten hebben echter niet zo zeer een relatie
met de bouwsom maar juist met de complexiteit van het
te bouwen object. (we moeten echter van de wet een
objectief criterium hanteren waardoor complexiteit niet
hanteerbeer is voor het hanteren van de bouwleges).
We zijn verplicht een vaste capaciteit aan personeel voor
de vergunningstaken aan te houden op basis van de
omvang van de gemeente maar niet op basis van de
hoeveelheid aanvragen.

a. Het onderzoek moet uitwijzen of en zo ja welke
aanpassingen nodig zijn.
b. We werken met arrangementen p.p.. Wij rekenen voor 4
uur € 26,44 p.p.; Hotel De Draak € 26,25;
Inclusief lunch rekenen wij 31,69 Hotel De Draak 46,25;
c. Er is geen sprake van ‘het actief in de markt zetten’ van
het Oude Stadhuis.
Het salarissysteem is opnieuw aanbesteed in 2015 en vanaf
2016 geïmplementeerd binnen de gemeente. De hogere
kosten zijn onderdeel van het contract wat naar aanleiding van
de aanbestedingsprocedure is aangegaan. Deze kosten
waren echter nog niet (meerjarig) aangeraamd in de
begroting. Daarnaast is gebleken dat de kosten van beheer en
onderhoud hoger zijn dan in het vorige systeem.
De kosten worden nu middels het eerste concernbericht 2017
aangeraamd voor het begrotingsjaar 2017 en in het
beleidskader voor 2018 en verder.

Technische vragen Beleidskader 2018 - 2021
Vraag
nr.

Pagina
(ibabs)

Nr. programma of
paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

35

23

Bijlage 1

VVD

Voor de sluisdeur is recent onderhoud uitgevoerd. Daarnaast
hebben we gelden gekregen van Rijkswaterstaat voor regulier
onderhoud.

36

23

Bijlage 1

VVD

De sluis(deur) maakt op dit moment nog geen
onderdeel uit van het beheerplan.
Vraag: hoe wordt regulier onderhoud nu dan
verwerkt?
Salariskosten. Zijn er (ingehuurde) medewerkers
die de Balkenendenorm overschrijden (al dan niet
omgerekend per uur) en zo ja om hoeveel
personen gaat het en wat is de motivatie?

37

24

Bijlage 1

VVD

Vraag: wat zijn FLO-kosten? Welke nieuwe
investering zijn / worden wanneer voor wat
gedaan? Goedkeuring door raad gegeven? Dan
bijbehorende dekking vastgesteld?

38

27

Bijlage 1

VVD

Graag een toelichting op het de bedragen voor de
vervangingsinvesteringen voor het Markiezenhof .
27

Er is één ingehuurde medewerker die uitkomt boven de norm
WNT (Wet Normering Topinkomens). De WNT is de opvolging
van de Balkenendenorm. De motivatie hierbij:
- De specifieke kennis voor gebiedsontwikkeling hebben
we niet in eigen huis en is op de markt zeer schaars.
- Voor vrijwel alle projecten stadsontwikkeling /
grondbedrijf wordt ingehuurd, omdat het geen regulier
structureel werk is.
- In deze fase van het project ScheldeVesting is specifieke
kennis op het gebied van acquisitie nodig, de gemeente
heeft niet de intentie om deze specifieke capaciteit om te
zetten in een vast dienstverband.
FLO kosten in verband met het Functioneel Leeftijd Ontslag.
Bij zware beroepen (brandweertaken) zijn in de landelijke
CAO nieuwe afspraken (reparatie overgangsrechten)
afgesproken.
Ten aanzien van investeringen bij de verbonden partij wordt
goedkeuring verleend door het algemeen bestuur van de
verbonden partij. De raad wordt de ontwerpbegroting
voorgelegd voor zienswijzen. In de ontwerpbegroting van de
verbonden partij zijn de investeringen opgenomen.
Raadsvoorstel “Ontwerpbegrotingen 2018 en jaarrekeningen
2016 Verbonden Partijen” (RVB17-0025) staat geagendeerd
in de raad op 21 juni. De ontwerpbegroting is bij het
raadsvoorstel gevoegd.
Het gaat om reguliere vervangingsinvesteringen waarvan de
boekwaarde nul is. De vervangingsinvesteringen zijn bedoeld
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Om wat voor vervangingen gaat dat ? Wat is de
boekwaarde van de te vervangen zaken ? Zijn
deze vervangingen een gevolg van de expeditie
Catan of zijn deze regulier ? Wanneer kan de
raad een nieuw beleidsplan voor het
Markiezenhof vaststellen?
Wanneer komt er duidelijkheid over een mogelijke
locatie voor een City Service Point? Krijgt de raad
keuzemogelijkheden voorgelegd?

Antwoord
voor de herinrichting/modernisering van het museum. Deze
keuzes hierover worden naar aanleiding van Catan en het
nieuwe beleidsplan door u gemaakt. De beeldvormende
vergadering staat gepland op 27 juni 2017.

Er is nog geen concreet pand in beeld. Afspraken met een
eigenaar maken is ook lastig als het budget onzeker is.
Het is niet de verwachting dat er een situatie ontstaat dat er
meerdere locaties optioneel zijn.
Bouwplannen carnavalsclubs. Krijgt de raad een
Als onderbouwing van het benodigde krediet is een geheim
uitgebreide kostenraming voorgelegd, waarin
document bij de stukken gevoegd (ter inzage bij de griffie). Op
opgenomen:1 alternatieve mogelijkheden,zoals
basis van een technisch rapport staat van onderhoud,
opknappen huidige locaties en 2 de kosten van
gewenste ambities (cultuur, sociaal maatschappelijk,
aanvullende voorzieningen, zoals mogelijke
duurzaamheid), kansen voor samenwerking, optimalisatie
tentoonstellingen etc. ?
grondgebruik (footprint), verantwoord portefeuillemanagement
(vastgoed), ontwikkelkansen Geertruidapolder
(verkoopbaarheid kavels, opwaarderen imago bedrijventerrein
en saneren) vormen de basis voor het collegebesluit om te
kiezen voor efficiënte nieuwbouw en niet voor saneren. In het
Programma van Eisen is rekening gehouden met een
bescheiden invulling van aanvullende voorzieningen.
De parkeergarage is een aantal jaren geleden ook Een aantal jaren geleden zijn de vloeren en kolommen in de
al opgeknapt. Dat lijkt nu kapitaalvernietiging te
parkeergarage vernieuwd en geverfd. Dit voldoet nog steeds
zijn. Waren de investeringen destijds
en er is zeker geen sprake van kapitaalvernietiging. De
ontoereikend? Of heeft de aannemer de
investeringen destijds waren zeker niet ontoereikend en de
werkzaamheden niet naar behoren uitgevoerd?
aannemer heeft zijn werk naar behoren uitgevoerd.
Graag een duidelijke toelichting.
In de huidige situatie is rond de garage Achter de Grote Markt
een wezenlijk aantal zaken veranderd, welke destijds nog niet
bekend waren. Het vertrek van AH en de leegstand zorgen
ervoor dat er naar herontwikkeling is gekeken. Hierbij is
28
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Herdenking bevrijding en aanhalen banden
Canada. Kan er worden aangegeven wat de
concrete spin off is van het aanhalen met de
banden met Edmonton?
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bewust gekozen voor woningbouw. De herontwikkeling zorgt
er direct voor dat lekkages van de dakbedekking in de garage,
welke zitten aan de randen van de panden, vernieuwd kunnen
worden (werk met werk maken). Daarnaast ligt de huidige
voetgangers in/uitgang van de garage niet meer op een
logische locatie en komt deze na de herontwikkeling midden in
een woonmilieu terecht, welke ook niet eens gebruik maakt
van deze garage. Als laatste punt betreft het de
brandveiligheidseisen. Deze zijn in de afgelopen jaren
aangescherpt, iets wat destijds ook nog niet bekend was.
Kortom: De investeringen uit het verleden zijn zeker
noodzakelijk en goed geweest, echter is door de
veranderende omstandigheden het wederom noodzakelijk te
investeren om de garage.
De contacten met Canada (i.c. Edmonton) hebben al dit jaar
geleid tot 2 handelsdelegaties die een bezoek hebben
gebracht aan Bergen op Zoom (bezoeken in mei en in juni).
Deze bezoeken stonden/staan in het teken van economische
uitwisseling. Het bezoek in mei heeft inmiddels tot concrete
contacten met bedrijven in Bergen op Zoom geleid. Het
bezoek in juni is, op verzoek van de Canadezen, gericht op
green chemistry. Naar verwachting rollen hier ook contacten
uit. Midden juni verwachten we een delegatie van vier
Canadese ministers van de Atlantische kustprovincies
(Canada is een federale staat). Deze ministers bezoeken dan
de Canadese Begraafplaats. Hieraan is geen inhoudelijk
programma verbonden, maar wel zal aan deze bestuurders
informatie over Bergen op Zoom worden meegegeven. Met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vindt in het najaar
nog een uitwisselingsbezoek vanuit Canada plaats. Dit bezoek
legt de focus eveneens op green chemistry.
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Uitbreiding handhaving .De taak “handhaving
buitengebied” wordt niet genoemd. Of valt die
onder”afhandeling van meldingen”?

6

12

LL

7

13

LL

8

15

LL

Decentralisatie sociaal domein. Zoals het verloop
van het rekeningresultaat in de toekomst naar
een tekort neigt vraagt LL : zich af of de
toerekening van circa 2 mln( niet 1 op 1
traceerbaar) voldoende is . Zo ja waar is dat dan
op gebaseerd?
Budget sociaal domein. Zoals het staatje aangeeft
daalt de integratie Uitkering van 48,3 in 2016 naar
44,0 in 2021.Toch stelt U niet voor om het budget
niet te verhogen. U geeft wel een
winstwaarschuwing. Graag een toelichting
Rioolheffing. Het dekkingspercentage komt uit op
97% terwijl de opbrengstenraming € 350.000
hoger uitkomt. Graag nadere uitleg. Je zou nl.
verwachten dat het andersom is.

9

17

LL
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Het intensiveren van de handhaving omvat inderdaad meer
dan de onderwerpen die staan genoemd. Voor wat betreft de
uitbreiding van de boa-capaciteit zal intensivering plaats
vinden over de volledige breedte van het takenpakket van de
boa in de Openbare Ruimte. Hierdoor ontstaat er ook meer
ruimte voor surveillancetoezicht in het buitengebied (alsmede
voor meer surveillancetoezicht in de wijken en voor de aanpak
van jeugdoverlast). Daarnaast blijven wij ook structureel
deelnemen aan SSIB (Samen Sterk in Brabant). Ook de boa's
van SSiB houden toezicht en treden op in het buitengebied.
Dit getal is gebaseerd op ervaringscijfers. Namelijk op het
budget dat benodigd was om de hulpmiddelen voor de
inwoners die deze nodig hadden in de voorgaande jaren te
kunnen bekostigen.
Naast verlaging van het rijksbudget voor Participatie gaan ook
de kosten bij de Wet sociale werkvoorziening vanwege het
afbouwen van het aantal WSW-plekken omlaag.

Bij de begroting 2017 is aangegeven dat het
dekkingspercentage voor de rioolheffing 97% bedraagt. Dit
betekent inderdaad dat de lasten hoger zijn dan de baten. Bij
de begroting 2018 willen we het dekkingspercentage weer op
100% brengen. De baten kant kan daardoor met € 350.000
worden verhoogd.
Hondenbelasting. Dekking hondenbelasting. Heeft We hebben eerst gekeken naar de kosten die we kunnen
het College ook andere vormen van dekking
relateren van het hondenbezit. Dit betrof de aangegeven
onderzocht. Zo ja. Welke?
€ 110.000 aan kosten. Verder hebben wij nog geen andere
dekkingsmiddelen gevonden. De opbrengst is bij de begroting
30
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Incidentele baten. Er worden incidentele baten in
een structureel begrotingssaldo opgenomen. Sat
lijkt tegenstrijdig. Graag een toelichting. En: deze
incidentele baten kunnen worden ingezet om
incidentele lasten te dekken. Moeten die aan het
product worden gerelateerd? (ESF)
U meldt dat het raads= en collegeprogramma
succesvol is afgerond. Graag ontvangen wij een
overzicht met programma-onderdeel en een korte
toelichting op de wijze waarop dit onderdeel is
uitgevoerd
Graag een opstelling in een meerjarenperspectief
2018-2021van de voorgenomen investeringen en
de totale afschrijvingen

U meldt dat er in de afgelopen jaren structureel 6
miljoen is bezuinigd op de loonkosten. Graag een
onderbouwing van dit bedrag.

31
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2018 € 190.000 lager en voor de resterende € 80.000 zullen
wij bij de begroting 2018 met voorstellen komen om deze
lagere opbrengst te dekken.
De provincie heeft in haar brief over de begroting 2017 het
saldo gecorrigeerd met de incidentele baten ad € 185.000 om
zo het structurele saldo te bepalen.
De incidentele lasten die gedekt kunnen worden met deze
incidentele baten hoeven niet gerelateerd te zijn aan het ESF.
Over het collegeprogramma, waarin de punten uit het
raadsprogramma integraal zijn opgenomen, wordt conform
afspraak met de raad via de p&c-cyclus gerapporteerd.
Investeringen (zie beleidskader):
2018: 8,1 mln
2019: 7,5 mln
2020: 9,0 mln
2021: 9,1 mln
Afschrijvingen:
2018: 10,3 mln
2019: 10,4 mln
2020: 10,1 mln
2021: 9,8 mln
Die € 6 miljoen is de resultante over een periode van 2006 tot
2017. Al deze taakstellingen zijn gerealiseerd. Dit is als volgt
opgebouwd:
Beleidskader 2006: € 1.000.000
Beleidskader 2008: € 400.000
Beleidskader 2010: € 500.000
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Beleidskader 2013:. € 2.850.000
Beleidskader 2014: € 350.000
Beleidskader 2016: € 1.000.000
Totaal
€ 6.100.000
In de toelichting op de ontwikkeling van de OZB
Bij de vaststelling van de tarieven is de opbrengst zoals deze
staat dat de tarieven met 2,5% zullen worden
in de begroting wordt geraamd het uitgangspunt. Bij het
verhoogd en de DAARNAAST zullen alle tarieven beleidskader wordt de inflatiecorrectie bepaald. Nu wordt
met 1,4 % inflatie worden verhoogd. Dat lijkt op te voorgesteld om de OZB-opbrengst voor woningen en niettellen tot een tariefsverhoging met 4,1% nog los
woningen met 1,4% te verhogen.
van de (forse) stijging van de huizenprijzen.
De tarieven worden dan op basis van de totale waarde voor
Graag uw visie op de te verwachten stijging van
woningen c.q. niet-woningen bepaald. De totale waarde geldt
de OZB lasten voor de burger in 2018.
voor het tarief 2018 naar waardepeildatum 1-1-2017. Hierin is
dus waardestijging en aanpassing vanwege toegekende
waardebezwaren verwerkt.
De extra stijging van 2,5% geldt voor de niet-woningen, dus
bedrijven, scholen e.d.
Er lijken te ontbreken in dit overzicht de te
De kredieten voor Eventum zijn reeds in 2014 en 2015 door
verwachten investeringen in Eventum, bouwclubs de raad beschikbaar gesteld. De lasten hiervan zijn dus al
en de parkeergarage Achter de Grote Markt. Is dit verwerkt in de meerjarenbegroting.
juist ?
Voor de kredieten voor de huisvesting carnavalsbouwclubs en
de parkeergarage zal nog met een apart voorstel naar de raad
gekomen worden. Op dit moment wordt het exact benodigde
krediet nog nader onderzocht. Om deze reden hebben we het
nog niet in het MIP opgenomen. Wanneer bij het opstellen van
de begroting 2018 deze duidelijkheid er wel is, zullen we deze
kredieten wel meenemen in het MIP.
Het verdient aanbeveling om de meicirculaire mee De meicirculaire verschijnt altijd pas eind mei. Het
te nemen. Graag toch een indicatie van de trend
Beleidskader wordt u begin mei aangeboden. Om een
en betekenissen daarvan?
indicatie in het Beleidskader mee te nemen, is moeilijk. Om
deze reden is er voor gekozen om bij het Beleidskader de
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meicirculaire niet mee te nemen, maar om deze pas bij de
begroting te verwerken.
Dit jaar is de meicirculaire op 1 juni gepubliceerd. We zijn op
dit moment druk bezig om de circulaire te bestuderen en te
bekijken wat de gevolgen voor onze gemeente zijn.
Investeringsagenda VNG: in hoeverre wordt
Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks
gepreludeerd op hogere kosten als gevolg van de € 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur, en de
ontwikkelingen op het punt van energietransitie
bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf
(infrastructuur)? Hoe verhouden deze kosten zich 2018 gaan de decentrale overheden bij de besteding van dit
tot het positieve resultaat in 2021 van 6 ton?
geld zo veel mogelijk kiezen voor energie neutrale,
Waar zit de ruimte voor een andere berekening
klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.
van de kosten voor wegenonderhoud en
Met een investeringsagenda VNG is een oproep gedaan aan
onderhoudsplan civiele kunstwerken?
het nieuw te vormen kabinet om vanuit het rijk ook mee te
doen.
Wij gaan er niet vanuit dat een andere wijze van berekening
van kosten leidt tot hogere lasten in de begroting. De hogere
kosten die uit de actualisatie van het beheerplan civiele
kunstwerken is gekomen (€ 105.000) zijn meegenomen in dit
beleidskader.
Investering bouwclubs :
Als onderbouwing van het benodigde krediet is een geheim
 Er zou inzicht in de financiën worden
document bij de stukken gevoegd (ter inzage bij de griffie). Op
verschaft. Inzicht veronderstelt
basis van een technisch rapport staat van onderhoud,
vergelijkingsmateriaal. Graag zouden
gewenste ambities (cultuur, sociaal maatschappelijk,
scenario's zien met financiële impact.
duurzaamheid), kansen voor samenwerking, optimalisatie
 Wat betekenen de diverse optimalisaties, grondgebruik (footprint), verantwoord portefeuillemanagement
financieel gezien?
(vastgoed), ontwikkelkansen Geertruidapolder
 Wat zijn mogelijke meerkosten? O.a.
(verkoopbaarheid kavels, opwaarderen imago bedrijventerrein
voor ambtelijk werk, advies etc.
en saneren) vormen de basis voor het collegebesluit om te
kiezen voor efficiënte nieuwbouw en bijvoorbeeld niet voor
saneren.
Het plan bevindt zich in de initiatieffase van de
planontwikkeling, daarin zijn de belangrijke hoofdzaken
33
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onderzocht en een vlekkenplan bepaald. In de volgende fase
van de ontwikkeling (definitiefase) wordt stapsgewijs steeds
verder invulling gegeven om het project binnen gestelde
kaders concreet uit te werken en te optimaliseren. Speerpunt
daarbij is om de jaarlasten te beperken. Het verwachte
financiële effect van deze inspanningen is niet vooraf aan te
geven.
Bij het benodigde krediet is rekening gehouden met een
percentage projectkosten, zoals externe adviezen en
bouwbegeleiding.
Meerkosten invoering Omgevingswet: welke
Met het raadsvoorstel transformatie fysiek domein van
verdere meerkosten liggen in het verschiet,
november 2016 is een krediet beschikbaar gesteld van
anders dan het gevoteerde krediet van twee ton? € 200.000 voor 3 jaar. De verwachting is dat dit bedrag niet
toereikend zal zijn om de implementatie van de wet met het in
de startnotitie verwoorde ambitieniveau te realiseren. Of deze
verwachting reëel is zal blijken uit het implementatieplan. Met
dit plan worden stappen geconcretiseerd en is het mogelijk
een goede inschatting te maken van de te verwachte kosten.
Het implementatieplan kan ertoe leiden dat ambities moeten
worden bijgesteld.
Parkeergarage dient mede toekomstig te
Er is in samenspraak met de investeerder / eigenaar van
realiseren appartementen. Is er overleg geweest
voormalige winkels een anterieure overeenkomst en
met de toekomstig investeerder om deze nu reeds intentieovereenkomst uitgewerkt. Daarin is opgenomen dat er
mee te laten betalen voor de aanpak van de
een bijdrage wordt geleverd d.m.v. het overdragen van het
parkeergarage?
eigendom van een appartementsrecht ter waarde van
overeengekomen som planbijdrage.
Kosten voor onderhoudsbehoeftige gezamenlijke
eigendommen worden via VvE afgehandeld.
Zijn er al locaties in beeld voor de vestiging van
Voor het goed functioneren van een fietsenstalling is de
een City Service Punt?
locatie van groot belang. De fietsenstalling moet liggen direct
langs een fietsroute, zo dicht mogelijk bij de bestemming
34
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Dat wil zeggen dat de huidige locatie
fietsenstalling St Annastraat wordt gesloten? Zijn
daar al andere ideeen over qua invulling?
Is een locatie voldoende om aan de vraag te
voldoen?
Ik mis in dit plan de wijze waarop er
gecommuniceerd gaat worden met de
gebruikers? Daar het gaat om lokale gebruikers
en bezoekers van elders vergt dit een stuk
maatwerk. Ook als het gaat om de doelgroepen (
jongeren, ouderen, jonge gezinnen,
uitgaanspubliek)
Zijn deze plannen ook al gelegd naast de wensen
van de bouwers en hun ideeen over wat zij als
clubs financieel wenselijk achten (lees
aankunnen)? Zijn de gevolgen van een mogelijke
verhuizing nu goed in beeld en onduidelijkheden
weggenomen?

Is er in het plan om de bezettingsgraad van de
Parkeergarage Achter de markt een
communicatieopzet meegenomen om bezoekers
en lokale bewoners beter te attenderen op de
35
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(Grote Markt, Beursplein en winkelstraten). Het pand moet
ook voldoende ruimte hebben voor ongeveer 200
fietsparkeerplaatsen en aanvullende voorzieningen. De
Fortuinstraat voldoet het beste aan deze voorwaarden.
Zolang de raad daarover nog geen besluit heeft genomen
hebben we nog geen verkenning daarop uitgevoerd.
Uit de tellingen uit 2014/2015 is gebleken dat er een behoefte
is aan een stalling van ongeveer 200 tot 250
fietsparkeerplaatsen in de omgeving Grote Markt. Dit is het
uitgangspunt voor de nieuwe locatie.
Een goede communicatiestrategie is inderdaad van belang.
Op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden over
de fietsenstalling en overgegaan wordt naar realisatie zal een
communicatiestrategie worden gemaakt. In de initiële kosten
is hier rekening mee gehouden.
De gebruikers zijn akkoord met gelijkblijvende
exploitatielasten. Dit is in een bestuurlijk overleg afgesproken.
Het vastleggen van de afspraken gebeurt middels een
huurovereenkomst. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek
over wat haalbaar en betaalbaar is. In dat kader is extern
opdracht gegeven om het Programma van Eisen (PvE) aan te
scherpen door interviews met alle bouwers. De
gespreksverslagen daarvan maken straks onderdeel uit van
een PvE 2.0.
Communicatie is volledig onderdeel van het project en wordt
afgestemd met project Binnenstad.
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Parkeergarage

Fractie

GBWP

Vraag
aanwezigheid en het serviceniveau van die dan
vernieuwde garage?
Hoofdtoegang richting Potterstraat: hoe hoog zijn
de kosten om deze hoofdtoegang te realiseren?

8

GBWP

Aan welke aanvullende service moeten we
denken vanuit parkeerbeheer voor de gebruikers?

9

GBWP

Welke verbeteringen worden er aangebracht aan
de garage in het kader van de
gebruiksvriendelijkheid en op welke doelgroepen
zijn die voorzieningen gericht?

10

14

Knelpunten
arbeidscapaciteit

GBWP

De afgelopen jaren is er structureel bezuinigd op
de loonkosten door een geringe instroom van
nieuwe medewerkers en de inzet van externe
inhuur. Minder langlopende verplichtingen en
minder structureel personeel. Toch zijn de kosten
voor salarisverwerking verhoogd en is er extra
geld nodig in de toekomst?

11

16

Onroerend
zaakbelasting

GBWP

Als u het tarief van zowel eigenaren als
gebruikers van niet-woningen verhoogt met 2,5 %
tot een gelijk niveau in opbrengst als 2017 en de
tarieven van de OZB voor eigenaren woningen en
36
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Voor de realisatie van de hoofdtoegang richting Potterstraat is
in de projectbegroting uitgegaan van ca. € 700.000, excl.
onvoorzien, excl. projectmanagement. Uitgangspunt is echter
dat zonder de verplaatsing van de hoofdtoegang de
projectdoelstellingen niet worden behaald.
Als aanvullende services kan gedacht worden aan
informatievoorzieningen over Bergen op Zoom aan
parkerende bezoekers.
Verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid zijn onder andere
goede duurzame verlichting (LED) voor sociale veilige
omgeving, ruime parkeervakken (ruimschoots voldoen aan
minimale afmetingen) met heldere voetgangersroutering, vele
betaalmogelijkheden (belparkeren, reserveringssysteem voor
o.a. ondernemers en parkerende bezoekers etc.),
laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en voldoende
parkeerplaatsen voor mindervaliden.
De verhoging van de kosten van de salarisverwerking zijn de
resultante van de nieuwe aanbesteding. De kosten van de
salarisverwerking zijn gebaseerd op het aantal medewerkers
en dat is de laatste jaren redelijk stabiel. Er zijn knelpunten in
de arbeidscapaciteit. Met het strategisch HR-kader willen we
oplossingen vinden door meerjarig te kijken naar de
mogelijkheden, zoals het anders herbezetten van de
voorspelbare uitstroom en duurzame en flexibele inzet van
medewerkers.
Bij de vaststelling van de tarieven is de opbrengst zoals deze
in de begroting wordt geraamd het uitgangspunt. De tarieven
worden dan op basis van de totale waarde voor woningen c.q.
niet-woningen bepaald.
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eigen/gebruik niet-woningen verhoogd met 1,4 %,
wordt deze doelgroep dan niet dubbel belast?

12

20

Meerjarenperspectie
f

GBWP

13

22

Peuterspeelzalen

GBWP

14

23

Civiele kunstwerken

GBWP

15

23

Begroting WVS

GBWP

16

25

In=uit

GBWP
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Op basis van het bovenstaande uitgangspunt wordt het tarief
voor de niet-woningen meer verhoogd wordt dan het tarief
voor de woningen.
Zijn de kosten Herdenking bevrijding Bergen op
De kosten die verband houden met de herdenking op de
Zoom en aanhalen banden Canada alleen
Canadese oorlogsbegraafplaats komen voor rekening van de
verbonden aan de gemeente Bergen op Zoom? Is gemeente BoZ. Daarnaast draagt de Canadese ambassade
de herdenkingen onderdeel van een beleving die bij in het programma. Wat betreft de lustrumvieringen (de
Brabantse Wal breed wordt ingezet en zijn
eerst aankomende in 2019) is het de bedoeling dat de
mogelijke kosten niet gezamenlijk te dragen?
gemeenten Steenbergen en Woensdrecht naar evenredigheid
Heeft Bergen op Zoom ook nog kosten aan het
bijdragen in de kosten en de kosten van de mogelijke
spoor eren & herdenken van de Stichting
projecten die uit deze viering voortvloeien. Daartoe worden in
Bevrijding Brabantse Wal?
deze gemeenten bestuurlijke voorbereidingen getroffen.
Is er geen einddatum gesteld aan de afbouw van Nee. De onderhandelingen met betrekking tot de overname
de peuterspeelzalen?
van de peuterspeelzalen zijn nog in volle gang. Het vaststellen
van een einddatum maakt onderdeel uit van dit traject.
Welke objecten in Bergen op Zoom vallen onder
Geluidschermen, bruggen, viaducten, tunnels en duikers die
civiele kunstwerken?
een wegdoorsnijding over een sloot maken en steigers.
Kan er ook in de toekomst geen aanspraak
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse
gemaakt worden op compensatie bij de overheid
tegemoetkoming voor werkgevers - op grond van de Wet
ivm de Liv? Diverse andere gemeenten lopen
tegemoetkoming loondomein - in de loonkosten voor
toch ook tegen deze hoge kosten aan?
werknemers met een laag loon (maximaal 125% van het
wettelijk minimumloon). Het is een regeling van de
Belastingdienst die geldt voor alle werkgevers in Nederland.
Compensatie ligt dan ook niet in lijn der verwachting, zou
leiden tot rechtsongelijkheid.
Welke lobbytrajecten zijn er opgestart om tekorten Bij de overheveling van taken binnen het sociaal domein van
op overgehevelde taken door het rijk onder de
het Rijk naar de gemeenten is er vanuit Bergen op Zoom een
aandacht te brengen? Hebben deze lobbies wat
actieve lobby gestart gericht op het verkrijgen van een
opgeleverd?
toereikend budget voor de Centrum Gemeente Bergen op
Zoom. In deze lobbyaanpak is ook actief opgetrokken met een
landelijke lobby van een aantal gemeenten. Deze gemeenten
37
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City Service Punt

GBWP

Wat zijn de kosten voor de vestiging van een City
Service Punt?

City Service Punt

GBWP

De gegevens van het burgerpanel zijn uit 2014.
Zijn die geupdate/ niet achterhaald?

38
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zouden net als Bergen op Zoom door het toen gehanteerde
verdeelmodel voor Beschermd Wonen (Wmo), geconfronteerd
worden met grote tekorten. Het tekort voor de Centrum
Gemeente Bergen op Zoom was berekend op € 2 miljoen.
Mede door de actieve houding vanuit Bergen op Zoom waarin
wij ook voor de landelijke lobby zeer gedetailleerd inzichtelijk
hebben gemaakt wat de feitelijke uitvoeringskosten waren,
heeft deze lobby uiteindelijk geleidt tot een ander
verdeelmodel. Voor de centrumGemeente Bergen op Zoom
heeft dit € 1,8 miljoen structureel opgeleverd. Verder zijn wij
richting onze stakeholders in de zorg en welzijn bezig om
meer aandacht te vragen voor het “op zoek gaan naar de
slimme verbindingen” onderling maar ook voor innovatie
binnen die zorg. Twee belangrijke uitgangspunten uit ons
visiedocument Sociaal Domein.
Er is een PM opgenomen, aangezien de uiteindelijke kosten
van de business case zullen afhangen van de locatie
(huurprijs), mogelijke aanvullende voorzieningen (en
bijbehorende inkomsten), uiteindelijke openingstijden
(personeelskosten) etc. Het is in deze fase nog niet mogelijk
een compleet beeld te geven van de business case.
Via het burgerpanel zijn mensen uitgenodigd om deel te
nemen aan een klankbordgroep en aan een enquête.
De genodigden van de klankbordgroep hebben ervaringen
uitgewisseld.
Ook de enquête uit het burgerpanel levert subjectieve
informatie van een relatief klein aantal personen. De
opgehaalde info vormde een bescheiden aanknopingspunt
voor de verdere planvorming die daarna tot stand is gekomen.
Pas na veranderingen in de fietsparkeersituatie is een update
door bevraging bij inwoners informatief.
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City Service Punt

GBWP

City Service Punt

GBWP

Het uitgangspunt is, dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de
(personele) diensten van Stichting Samenwerken. Daar
kunnen ook personen uit de kring van SDW en GGZ onder
vallen.
Ja, wij willen ook ruimte creëren voor opladen elektrische
fietsen en bakfietsen e.d. De exacte invulling is afhankelijk van
de uiteindelijke locatie.

City Service Punt

GBWP

Voor de personele invulling wordt er gedacht aan
ISD cliënten. Kan er breder integraal gekeken
worden bijvoorbeeld ook naar kandidaten vanuit
de WMO, jeugdigen, SDW en GGZ?
Is er gedacht aan elektrische oplaadpunten voor
fietsen met trapondersteuning en kunnen er ook
fietskarren (passen niet in de gebruikelijke
stallingen) gestald worden?
Op het Pastoor Jorenplein wordt er bezuinigd op
de service medewerker. Welke diensten levert die
nu in vergelijking tot de medewerker voor het
nieuw op te zetten service punt?
Is de verbinding met de bouwers uit Halsteren en
Lepelstraat goed in beeld, zodat de kosten voor
het maken van de verbinding geborgd blijft?

18

Pag 8

vastenavendbouwer
s

GBWP

19

Pag 9

Parkeergarage

GBWP

20

Pag 14

Knelpunten
arbeidscapaciteit

GBWP

21

Pag 7

Ambities College

GBWP

In het Beleidskader 2016 is besloten te bezuinigen op het
Parkeerbedrijf en de bewaking van de fietsenstalling Pastoor
Joorenplein op te heffen.
Zie ook antwoord VVD, vraag 13.
Ja, zij zijn goed in beeld. We zijn in overleg met de bouwclubs
om de installatiekosten zoveel mogelijk te beperken door het
bouwproces te ‘vergroenen’. Niet alleen vanuit kosten, maar
vooral vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid. Het
vergroenen van het bouwproces beperkt zich niet tot de
Bergse bouwers, maar daarbij zijn ook de Halsterse en
Lepelstraatse bouwers betrokken.
Is dit een mogelijke locatie voor het nieuwe City
Deze mogelijkheid hebben wij overwogen. De locatie van de
Service Punt? Dan zit alles qua parkeren en
parkeergarage AdGM is echter niet geschikt als
voorzieningen bij elkaar en in de buurt van de
fietsparkeerplek. Voor het goed functioneren van een
Grote Markt?
fietsenstalling is de locatie van groot belang. De fietsenstalling
moet liggen direct langs een fietsroute, zo dicht mogelijk bij de
bestemming (Grote Markt, Beursplein en winkelstraten). De
Fortuinstraat voldoet het beste aan deze voorwaarden.
Het college stuurde bij op de bezetting van de ISD Het gaat hier niet over het primaire proces (uitvoering) maar
op uitvoering. Nu blijkt er meer nodig te zijn voor
over ondersteunende taken als financiën, ICT en inkoop (het
het primaire proces. Was dat niet te voorzien?
secundaire proces).
Zoeken we ook naar innovatieve vormen van
Voor de doelgroep Jeugd stimuleren we aanbieders om
participatie? En op welke wijze wordt er ingezet
innovatieve vormen van zorg te ontwikkelen passend bij de
39
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op het voorkomen en genezen ( vroeg signalering
en preventie)?

vraag van jeugdigen en gezinnen. We zien hier ambulante
vormen en behandeling in de thuissituatie ontstaan waardoor
jeugdigen niet buiten het gezin hoeven te verblijven.
De Jeugdprofessionals zetten in op preventie en
vroegsignalering door nauwe contacten met het onderwijs,
kinderopvang en huisartsen zodat lichte zorg zo snel mogelijk
kan worden ingezet om erger te voorkomen. Daarnaast wordt
er nauw samengewerkt met Jeugdgezondheidszorg en
maatschappelijk werk en welzijn.
In onze dagelijkse processen bekijken we wat de
mogelijkheden zijn om efficiënter te werken en taken met
elkaar te combineren. Dat doen we intern, bv door
gezamenlijke acties uit te voeren, waarbij naast een Boa ook
iemand meegaat die afval mee oplaadt (vanuit Openbare
Ruimte), maar juist ook samen met de partners. Zoals met de
politieacties in het kader van de hennep. Boa gaat mee met
de politie. Of samen met parkeerbeheer of de Boa’s in het
groen een integrale acties houden. Hier proberen we altijd zo
efficiënt en creatief mogelijk in te zijn.
Hondenoverlast (in de breedste zin van het woord) heeft altijd
aandacht gehad van onze Boa’s. In specifieke acties, maar
juist ook in de dagelijkse surveillances. Als het gaat om
veiligheidsissues, dan heeft dat prioriteit. Bijvoorbeeld bij
gevaarlijke honden. Wij zullen hierop blijven acteren. Ook om
bv een muilkorfverplichting op te leggen. Overigens werken
we hierin samen met de dierenpolitie. Het is wenselijk om hier
aandacht voor te blijven houden.
FLO kosten in verband met het Functioneel Leeftijd Ontslag.
Bij zware beroepen (brandweertaken) zijn in de landelijke
CAO nieuwe afspraken (reparatie overgangsrechten)
afgesproken.

22

Pag 11

Handhaving Boa’s

GBWP

Is het mogelijk door efficiënter combineren van
taken voor boa’s binnen sociaal en fysiek domein
effectiever te werken en minder kosten te
realiseren?

23

Pag 17

hondenbelasting

GBWP

Als we inzetten op hondenbelasting 0, hoe
moeten we dan omgaan met de andere verplichte
artikelen uit de wet als het gaat om veiligheid
(denk aan bijtincidenten, gevaarlijke honden)? Is
het verantwoord dat dan ook op 0 te zetten of is
dat niet de bedoeling?

24

Pag 24

Begroting
Veiligheidsregio

GBWP

Graag een toelichting op wat onder dit kopje
verwoord staat.
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Huurwoonwagens

GBWP

26

Pag 27

Inrichting
statushouders

GBWP

27

Pag 27

Beschermd wonen

GBWP

28

Pag 21

armoedebeleid

GBWP

Vraag

Als huurwoonwagens vervangen worden, blijft de
huur dan hetzelfde of stijgt die als de
voorzieningen duurzamer worden en aangepast
aan de eisen van deze tijd?
Zijn de hoge kosten voor de inrichting van
woningen voor statushouders niet te beïnvloeden
door contacten met Kringloper, Vincentius, dit in
verband met de hoge overschrijding op dit punt?
In 2020 is Bergen op Zoom geen
centrumgemeente meer op het gebied van
Beschermd Wonen. Hoe wordt er voorgesorteerd
op het verdwijnen van deze taak en de personele
kosten/inzet?
In het kader van het armoebeleid voor 2018-2021
zijn er ook structurele middelen van het rijk i.v.m.
jongeren en ouderen. Hoe gaan die ingezet
worden?
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Ten aanzien van investeringen bij de verbonden partij wordt
goedkeuring verleend door het algemeen bestuur van de
verbonden partij. De raad wordt de ontwerpbegroting
voorgelegd voor zienswijzen. In de ontwerpbegroting van de
verbonden partij zijn de investeringen opgenomen.
Raadsvoorstel “Ontwerpbegrotingen 2018 en jaarrekeningen
2016 Verbonden Partijen” (RVB17-0025) staat geagendeerd
in de raad op 21 juni. De ontwerpbegroting is bij het
raadsvoorstel gevoegd.
Een nieuwe huurwoonwagen (met bijvoorbeeld een hogere
isolatiewaarde, of groter en meer comfort) leidt tot een nieuwe
huurovereenkomst en dus ook een mogelijke huuraanpassing.
Uitgangspunt is sober, maar degelijk. In de hoogte van de
bedragen voor complete woninginrichtingen is al
meegewogen, dat bepaalde goederen tweedehands kunnen
worden aangeschaft.
Regio’s maken samen in 2017 een plan van aanpak voor de
beëindiging van de centrumgemeenteconstructie. Tot en met
2019 blijven we als Bergen op Zoom deze taken uitvoeren. De
overgang van de bestaande naar een nieuwe situatie maakt
onderdeel uit van dit plan van aanpak dat eind dit jaar aan de
gemeenteraden wordt voorgelegd. Vervolgens zal dat
geïmplementeerd moeten worden in 2018 en 2019.
Voor de financiering van de kosten die voortvloeien uit de
Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie
door schoolgaande kinderen (Leergeld).
De structurele middelen voor ouderen worden ingezet bij de
kosten van de collectieve zorgverzekering.

