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Beste leden en burgerleden,

Hierbij bied ik u de volledige antwoordenset, inclusief bijlagen, aan op de technische vragen over de Jaarstukken 2018,
het 1e Concernbericht 2019 en het Beleidskader 2020-2023.
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Algemeen directeur.
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17

CDA

De kosten van coalitievorming en screening nieuwe
wethouders waren niet begroot. Waarom wordt hier
niet in elk verkiezingsjaar een post voor begroot?

2

34

CDA

3

34

CDA

In de stukken staat dat de voorbereiding Halsterseweg
Noord in 2019 gepland staat en ook de uitvoering. In
de krant lezen we echter dat de 1,3 mln tekort hebben
op de uitvoering. Wanneer staat de daadwerkelijke
herinrichting gepland? Zijn er wellicht issues die
uitvoering tegenhouden? Zo ja, kunnen die aan de
Raad voorgelegd worden teneide de uitvoering
kordaat ter hand te nemen?
Aantal onderdelen van parkeergarage ADGM zijn
aangepakt, laadpalen en de auto ingang. Welke

1

Antwoord
In de begroting is binnen het werkbudget voor de
gemeenteraad (en de griffie) in het jaar voorafgaande aan de
verkiezingen en in het jaar van de verkiezingen een beperkt
bedrag opgenomen van € 10.000,-- (€ 5.000,-- het jaar
voorafgaande aan en € 5.000,-- in het verkiezingsjaar). Deze
bedragen zijn bedoeld voor opkomstbevordering /
voorbereiding (de stemwijzer, beweeg me politiek en de
cursus raadsoriëntatie). Het bedrag in het verkiezingsjaar is
met name bedoeld voor het inwerkprogramma van de
raadsleden, de gezamenlijke uitslagenavond etc.
In 2018 is ervoor gekozen, ook vanuit de provinciale en
landelijke ‘druk’, om voor de kandidaat wethouders een
risicoanalyse integriteit te laten uitvoeren door een
gecertificeerd bureau. De kosten voor de screening van
wethouders kunnen voortaan in het verkiezingsjaar in de
begroting worden opgenomen.
De kosten voor coalitieonderhandelingen zijn afhankelijk van
de uitslag en de daaruit gekozen aanpak om te komen tot
een coalitie. Ook hiervoor geldt dat we hier in het
verkiezingsjaar voortaan een bedrag voor op zullen nemen in
de begroting.
De zorgvuldige aanpak in dit complexe project met zijn
verschillende belangen vraagt meer (voorbereidings)tijd dan
vooraf gedacht. We streven naar een realisatie vanaf 2e helft
2020.

Planning 2019:
1. Vlaszak fase 1, lekkages, bestrating binnenterrein
Uitvoering vanaf 6 mei 2019
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volgende punten staan er nu op de planning en zijn
deze onderdelen ook al aanbesteed?
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43

CDA

2 onderdelen van Landschappen van Allure zijn nog
niet uitgevoerd. Het fietspad door het Laag en de
waterspeeltuin. Op pagina 100 is te lezen dat men
verwacht dat het fietspad er eind 2019 ligt, bent u niet
bang voor zienswijzes op dit fietspad?
2
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2. Bouwkundige werkzaamheden PBB/onderdoorgang
Potterstraat inclusief verhuizing PBB.
Uitvoering tweede, derde en vierde kwartaal 2019
3. Aanleggen sprinklerinstallatie
Uitvoeren derde en vierde kwartaal 2019, voorbereiding loopt
4. Aanpakken oude opgang/aanpakken parkeergarage
Vierde kwartaal 2019 en eerste kwartaal 2020. Dit is o.a.
afhankelijk van voortgang sprinkler.
5. Lekkages fase 2, Lindebaan, Kaatsbaan, Gieterij e.o.
Voorbereiding derde en vierde kwartaal 2019
6. Opwaardering garage
Lopend gedurende overige werkzaamheden
Planning 2019:
7. Vlaszak fase 1, lekkages, bestrating binnenterrein
Uitvoering vanaf 6 mei 2019
8. Bouwkundige werkzaamheden PBB/onderdoorgang
Potterstraat inclusief verhuizing PBB.
Uitvoering tweede, derde en vierde kwartaal 2019
9. Aanleggen sprinklerinstallatie
Uitvoeren derde en vierde kwartaal 2019, voorbereiding loopt
10. Aanpakken oude opgang/aanpakken parkeergarage
Vierde kwartaal 2019 en eerste kwartaal 2020. Dit is o.a.
afhankelijk van voortgang sprinkler.
11. Lekkages fase 2, Lindebaan, Kaatsbaan, Gieterij e.o.
Voorbereiding derde en vierde kwartaal 2019
12. Opwaardering garage
Lopend gedurende overige werkzaamheden.
In mei worden de omgevingsvergunningaanvragen ingediend.
Er is altijd een kans op zienswijzen. Er is een goed contact
met de belanghebbenden in het gebied en we proberen hun
opmerkingen waar het mogelijk is mee te nemen. Het pad ligt
in 3 gemeenten en er wordt per gemeente een vergunning
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Op het gebied waar de waterspeeltuin is gepland mag
niet ontgraven worden, een essentieel onderdeel van
het plan, aangezien hier geld mee moest worden
verdiend. Is het niet verstandig dit plan te skippen en
voor iets anders te gaan?

6

43

CDA

Kent u de plannen van Dorpsraad Halsteren om een
fietspad langs de westelijke fortengordel te leggen?
Deze fietsroute loopt langs waternoodmonumenten,
maar ook langs forten zoals Suikerbrood. Is het een
idee om dit fietspad op te nemen in de landschappen
van Allure als vervanging van de Waterspeeltuin en
wellicht ook het fietspad in het Laag?

7

44

CDA

Dit stuk gaat over het sportbeleid. Hoe staat het met
de mountainbike route die momenteel wordt
aangelegd in het natuurgebied van de Melanen. Klopt
het dat dit illegaal is en waarom kiest de gemeente er
niet voor om dit een halt toe te roepen of te
legaliseren? Wilt u ons meenemen in het verhaal en
uitleggen hoe de vork precies in de steel zit

8

73

CDA

Burgerparticipatie is een belangrijk iets, nu horen wij
geluiden dat er een flinke wisseling in de wacht is als
het gaat om ambtenaren die betrokken zijn bij
3
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aangevraagd. De verwachting is met deze acties de risico’s
te beperken.
De ontgraving van de waterspeelplaats zou gefinancierd
worden met de verkoop van het zand. Als er niet uitgegraven
hoeft te worden vervallen ook deze kosten. Op dit moment
wordt gekeken om de waterspeelplaats op het maaiveld te
aan te leggen met een minimale ontgraving. Voor iets anders
te gaan wordt nog niet voor gekozen omdat de plek uitermate
geschikt is.
Het initiatief is bekend. Echter, Landschappen van Allure is
een eenmalig subsidieprogramma. Van uitwisseling kan geen
sprake meer zijn omdat eind van het jaar de prestaties voor
LvA geleverd moeten zijn maar ook omdat de Waterlinie
gekozen heeft voor de projecten gelegen aan de West
Brabantse Waterlinie en niet aan de Linie van de Eendracht.
Wat wel denkbaar zou zijn is dat deze route meegenomen
kan worden in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP)
van de Zuiderwaterlinie.
De hindernissen die bij de mountainbike-route zijn aangelegd
vloeien voort uit mondelinge overeenkomst met vrijwilligers.
Om het traject wat uitdagender te maken is er een aantal
hindernissen gebouwd. Dit is allemaal binnen het beleid van
het bestemmingsplan voor dit gebied. Tevens doen de
vrijwilligers onderhoud langs het mountainbiketraject door het
ruimen van zwerfvuil in de omgeving en het traject te
repareren en intact te houden waar het nodig is. Ook wordt
door vrijwilligers met een bosmaaier langs het pad in de route
gemaaid om de toegankelijkheid van de route te waarborgen.
Deze signalen zijn niet bekend bij de gemeente. In het kader
van de leefbaarheidsgesprekken voeren wij gesprekken in de
wijken die tot een participerende houding leidt van bewoners.
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Burgerparticipatie. Men zegt dat de
informatieoverdracht onder de maat en dat dit ervoor
zorgt dat afspraken niet kunnen worden nagekomen of
vertraagd worden. Kunt u zich vinden in deze signalen
en hoe is de kennisoverdracht nu geregeld?

Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijke partners,
verschillende afdelingen van de gemeente en de betreffende
bewoners.
De kennisoverdracht gebeurt zo veel mogelijk door korte
lijnen en afspraken te maken met collega’s en eventuele
externe partners. Voor inwoners is er onlangs een speciaal
formulier opgesteld: “Hoe maak ik mijn buurt mooier”? Hierin
staat alle relevantie informatie die nodig is om als inwoners
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.
Blokhagen hebben over het algemeen een verkeer
begeleidende functie. De hoogte en robuustheid van een
blokhaag zijn hierbij de gestelde voorwaarden. Er worden ook
plantvakken aangelegd met een laagblijvende heesterssoort
met daarbij een enkele solitair heesters of boom. Dit soort
plantvakken zijn een overweging voor kostenbesparend
onderhoud. Deze plantvakken hebben wel bloemen elk jaar
en dragen ook bij aan nectar voor bijen of andere insecten.
Vaste plantenvakken hebben over het algemeen een hogere
investering nodig voor aanleg en hebben een intensiever
beheer. We hebben al verschillende plantvakken met het
greentocolor concept in de gemeente. Dit vergt een intensief
onderhoud waarbij behoefte is aan personeel met de juiste
kennis van beplantingssoorten en onkruiden. Als vaste
planten aangelegd worden is dat een overweging met
maatwerk op betreffende locatie. Verder antwoord op
duurzaamheid voor biodiversiteit staat in antwoord op vraag
10.
Bermen en groengebieden frezen is een extra maatregel en
handeling met machine die meer kost en uiteindelijk meer
emissie op CO2-uitstoot oplevert (niet duurzaam) Een
extensief maaibeheer (minder maaien) levert uiteindelijk ook
ontwikkeling van een biodiverse vegetatie op. Er is al een

9

78

CDA

Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met hoe
groen een stad is, ook de toepassing van
plantensoorten. Momenteel wordt er nog steeds veel
gebruik gemaakt van blokhagen ipv vaste planten.
Vaste planten hebben veel meer bloemen en bloeien
ook langere tijd wat beter is voor insecten. Wilt u dit
meenemen in toekomstige aanlegprojecten?

10

78

CDA

Het CDA heeft tijdens een bijeenkomst over IBOR het
idee geopperd om meer bermen en groengebieden te
frezen om zo akkerplanten kansen te geven, een
makkelijke manier om meer bloemen te krijgen. Tot nu
toe is er helaas nog niets gedaan met deze plannen,
4
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78
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CDA

Onkruidbestrijding moet tegenwoordig met hete lucht,
borstelen of met heet water. Echter is de inrichting van
de openbare ruimte nog gebaseerd op het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Kunt u niet
beter bij nieuwe aanleg kiezen voor asfalt i.p.v.
klinkerverharding? Hierdoor zijn er minder voegen en
dus minder kans op onkruid. Daarnaast zou er op
parkeerplaatsen juist ruimte zijn voor extra
doorlatende bestrating om zo water ook een kans te
bieden in de grond te zakken. Hoe is uw visie hierop?
De groenstructuur van de Noordsingel is afgerond. Wij
snappen echter niet dat hier gekozen is voor iepen.
Op de antwerpsestraatweg is het elk jaar weer raak
met extreme val van bloesem. Waarom heeft u op de
Noordsingel dan juist gekozen voor deze boomsoort
met veel overlast?

Antwoord
aantal locaties waar vakken met gras nu extensief gemaaid
worden. Hier ontwikkelt zich een rijke kruidachtige vegetatie
die bijdraagt aan meer biodiversiteit voor insecten. Inmiddels
bekijken we een aantal locaties van grote oppervlakte
grasvelden in Bergen op Zoom dat zich ook leent tot
gedeeltelijk extensief beheer voor meer biodiversiteit.
Niet alle straten en wegen lenen zich voor een
asfaltverharding. Dit heeft te maken met de bereikbaarheid
van de aanwezige kabels- en leidingen enerzijds. En
anderzijds met de verkeersveiligheid in 30 km/h zones, waar
een asfaltverharding uitnodigt om harder te gaan rijden. Bij
nieuwe aanleg van parkeerplaatsen wordt momenteel
geëxperimenteerd op een aantal locaties met een
waterdoorlatende constructie. Aan de hand van de ervaringen
wordt hiervoor een visie opgesteld.

Vaak wordt het blad en de vruchtval van bomen door
bewoners als nadeel beschouwd. De iepenboom geeft niet
meer of minder ‘overlast’ door vruchtval dan een andere
bomen zoals bijv. een plataan of eikenboom. De laatste 2 jaar
is de vruchtval wel wat extremer bij de iepen en een aantal
ander soorten bomen, maar dat is de grilligheid van de
natuur. De vruchtval wordt overigens netjes verwijderd in het
reguliere reinigingsonderhoud.
Hoe staat het met de windmolens en met het nieuwe
Er is besloten om drie windmolens op een lijn aan de
bod dat we moeten doen. Is het een idee om dit bod te zuidelijke Bandijk als voorkeursscenario te benoemen. Dit
combineren en dan alsnog een MER uit te voeren
voorkeursscenario wordt op dit moment verder uitgewerkt.
voor een windmolenpark van 30MW
Deze opwaardering is in het kader van de provinciale
doelstellingen voor 2020. Binnen de Regionale Energie
Strategie (RES 2030) moet een bod gedaan worden voor de
hoeveelheid duurzame energie die West-Brabant kan

5
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Regel l.

CDA
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opwekken. Deze doelstellingen zijn op dit moment nog heel
abstract. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft
voor Bergen op Zoom.
Het groen, reiniging en meubilair scoren veel te laag in Om de beeldkwaliteit voor het onderdeel Historische
de binnenstad. Een aantrekkelijke, schone binnenstad Binnenstad te verhogen van de huidige beeldkwaliteit B naar
zorgt er vanzelf voor dat er meer winkels komen.
een beeldkwaliteit A is een extra budget noodzakelijk van
Hoeveel geld is er nodig om het kwaliteitsniveau van
€ 200.000.
de binnenstad op te krikken tot een A kwaliteit?
Automatiseringsaparatuur (hard- en software) worden De termijn die in de nota investeren en afschrijven is
in 10 jaar afgeschreven. Dit lijkt extreem lang. 3 jaar is opgenomen is een maximale termijn. Afwijking naar beneden
meer marktconform. Waarom wijkt deze termijn zo
toe is alleen mogelijk indien uit de onderbouwing blijkt dat de
veel af van wat gebruikelijk is in de ICT-wereld? En
economische levensduur korter is.
wordt er overwogen deze termijn aan te passen?
In de praktijk wordt automatiseringsapparatuur in 5 jaar
afgeschreven.
Is inzage mogelijk in de overeenkomst inclusief alle
Inzage in de stukken die ten grondslag liggen aan de
aanvullend gemaakte operationele commerciele en
samenwerking ICT WBW is mogelijk.
andere afspraken die ten grondslag liggen aan onze
Het gaat dan om de volgende stukken: Gemeenschappelijke
samenwerking in de GR ICT West Brabant?
regeling, Dienstverleningsovereenkomst, SLA en PDC.
Kunt u de “opbrengsten”/”resultaten” in 2018
Zoals in het Coalitieakkoord 2018-2022: Brug naar de
aangeven van onze deelname in BENEGO?
Toekomst is opgenomen, zet Bergen op Zoom vol in op
interbestuurlijke samenwerking, o.a. met Vlaanderen.
Deze inzet komt voort uit de resultaten die op deze
samenwerking reeds worden geboekt onder anderen door het
Grensinformatie Punt (t.a.v. grensoverschrijdende arbeid) en
de Biobased Delta (t.a.v. de biobased economy).
Het BENEGO-overleg biedt ons en andere deelnemende
gemeenten aan beide zijden van de grens al meer dan 50
jaar een platform waarbinnen bestuurlijk laagdrempelig van
gedachten kan worden gewisseld over verdere uitwerking van
dergelijke kansen of gedeelde ontwikkelingen. De inzet
hiervan is niet dat het BENEGO zelf allerlei projecten tot
6
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CDA

De schuldquote stond begroot voor 2018 op 93%
Er is 101% gerealiseerd.
Schuldquote = Netto schuld / totale baten.
Welke niet-begrootte uitgaven hebben op de netto
schuld de grootste invloed gehad (=verhoging van de
netto schulden)? En welke minder binnengekomen
baten (=minder totale baten)? (Graag hoofdoorzaken,
geen detail-bedragen),

CDA

Ook mensen met een minimum inkomen moeten
kunnen meedoen aan bv sportactiviteiten en
cultuuronderwijs. Vraag: Kan deze aanvraag wat
minder burocratisch en kan de bijdrage rechtstreeks
overgemaakt worden aan de desbetreffende
vereniging?

7

Antwoord
wasdom brengt, maar alleen het overleg faciliteert. De
contacten en ideeën die hieruit voortkomen worden
vervolgens door de gemeenten zelf verder uitgewerkt. Het
college hecht belang aan het voortzetten van dit platform als
een van de onderdelen van onze interbestuurlijke
samenwerking met Vlaanderen.
Algemeen: de begroting 2018 is in het najaar 2017
aangeboden. Er zitten dus ook effecten in die in het najaar
2017 zijn ontstaan
Ten aanzien van de groei van de schuld in 2018:
- Grotere omvang Investeringen (circa € 14 mln)
- Minder ontvangsten Grondbedrijf (€ 2 mln)
- Negatieve resultaten concernberichten (€ 3 mln)
Verder bedroegen de baten in 2018 € 239 mln waarbij
geraamd was € 235 mln.
Voor het gebruik van de minimaregelingen (= subsidie) moet
een aanvraag worden ingediend. Als betrokkene bij de ISD
bekend is, kan worden volstaan met een A4tje waarop NAWgegevens en de bestemming van de bijdrage staan vermeld.
Is betrokkene bij de ISD niet bekend, dan zullen inderdaad de
inkomensgegevens moeten worden ingevuld en worden
overgelegd.
De sociaal culturele bijdrageregeling voor personen van 18
jaar en ouder kent een scala aan mogelijkheden waarvoor de
bijdrage kan worden gebruikt, van een kaartje van een
pretpark tot muzieklessen aan het CKB. Het uitvoeren van
rechtstreekse betalingen is in de meeste gevallen niet
mogelijk.
Voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar op
grond van de Regeling ter bevordering van maatschappelijke
participatie door schoolgaande kinderen worden door
Leergeld in natura verstrekt. Met verstrekkingen in natura in
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CDA

Welke concrete afspraken zijn er gemaakt om samen
te werken aan nieuwe ideeen, oplossingen en
projecten?
Wat is het resultaat van de 2e dialoogtafel?

28

CDA

Hoe staat het met de aanbesteding van de
Kredietbank?

22

44

CDA

Gelooft u echt dat schoolbesturen zitten te wachten op
de overdracht van gymzalen? Is dit realistisch?

1

1

VVD

Beslispunt 4 van het raadsvoorstel ziet toe op het
vormen van een voorziening t.b.v. Ruimte voor
Ruimte. De overwegingen worden niet toegelicht in
het raadsvoorstel noch in de jaarstukken. Vraag: 1)
alsnog toelichting van nut/noodzaak/wenselijkheid. 2)
waarom wordt dit niet actief toegelicht zodat daarmee
een technische vraag voorkomen had kunnen
worden?

Rvb

8
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plaats van geldelijke bijdragen komen voorzieningen in alle
gevallen ten goede van kinderen voor wie de regeling is
bedoeld. Het 'weglekken' van gelden voor andere doeleinden
is met verstrekkingen in natura niet meer mogelijk.
Twintig leerlingen van RSG ’t Rijks waren aanwezig tijdens
de 2e dialoogtafel. Aan elke tafel waren ook overheid,
ondernemers en onderwijs vertegenwoordigd. Elke tafel ging
in gesprek over het thema ‘medewerkers van de toekomst’ en
wat deze medewerker nodig heeft. Iedere tafel kwam met
verschillende oplossingen en heeft concrete afspraken
gemaakt met de partijen aan tafel.
Tijdens de bijeenkomsten worden diverse matches gemaakt
tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Een voorbeeld
van een match is: De Kok Bouwgroep heeft een techniekles
gegeven aan 2 groepen acht van de basisschool Oost.
De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in volle gang.
De bedoeling is dat begin november 2019 de nieuwe
kredietbank bekend is.
Het is nog onbekend of de overdracht van gymzalen
wenselijk wordt geacht door de schoolbesturen. Het
onderwerp is nog niet besproken in het traject van
doordecentralisatie.
Het klopt dat de uitleg gemist wordt. De uitleg was wel
voorbereid maar abusievelijk niet opgenomen.
De Ruimte voor Ruimte regeling is een regeling welke we als
gemeente al meer dan 10 jaar hebben. De gelden die we
ontvangen vanuit de Ruimte voor Ruimte regeling werden
afgelopen jaren op de balans opgenomen als vooruit
ontvangen bedragen. Bij inzet van deze gelden wordt altijd
een raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd. Met het vormen
van de voorziening Ruimte voor Ruimte verandert de
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2

4

Rvb

VVD

Schuldpositie. Quote was eind 2018 = 100%. 1) Hoe
verhoudt zich dit tot het coalitieakkoord? 2) Wat is de
impact van het alsmaar oplopen van de schuldquote
op het vertrouwen van de inwoners in de gemeente cq
de politiek?

3

6

Inleiding

VVD

4

7

3

VVD

De begroting 2018 is vastgesteld in november 2017.
Hoe kan het zijn dat er bij meerdere moties slechts
kan worden aangegeven dat de raad in het 2e
kwartaal van 2019 wordt geïnformeerd en bij
meerdere moties zelfs geen tijdspad wordt genoemd
(“op een later moment”)?
Ibor. Meer dagelijks onderhoud. Minder groot
onderhoud. Wat is de betekenis van het niet uitvoeren
van groot onderhoud in 2018 voor de jaren daarna?

9
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presentatie op de balans. Voorheen zat het in een grotere
post vooruit ontvangen, met het vormen van de voorziening is
er een direct inzicht op de balans over de omvang van deze
Ruimte voor Ruimte gelden. Op basis van de actualisatie van
de notitie reserves en voorzieningen van de commissie BBV
hebben we overleg gehad met de accountant over de plaats
op de balans van deze post. De uitkomst is dat presentatie
via een voorziening de raad meer inzicht geeft en dit ook past
bij de BBV-spelregels van een voorziening.
Overigens werd bij de raadvoorstellen over besteding van
deze gelden het inzicht van de Ruimte voor Ruimte gelden al
toegelicht.
Financieel betreft het een budgettair neutrale mutatie, het
wordt nu apart inzichtelijk opgenomen op de balans.
In het coalitieakkoord wordt gestreefd naar een nettoschuldquote van 90% in 2026. Dat is nog steeds mogelijk (zie
ook pagina 20 t/m 22 van het Beleidskader) ondanks dat de
schuld op dit moment hoger uitvalt dan voorzien ten tijde van
de totstandkoming van het coalitieakkoord. Voornaamste
oorzaken zijn hogere investeringen en tegenvallers bij het
sociaal domein (zie ook pagina 105 van de jaarstukken 2018
voor meer toelichting).
Gezien de reeds langdurige druk op werkzaamheden en de
beperkte capaciteit hebben wij prioriteiten moeten stellen,
waarbij aan sommige zaken een lagere prioriteit is
toegekend.

Binnen het groot onderhoud wordt gewerkt met een reserve
om fluctuaties in de uitgave t.b.v. groot onderhoud op te
vangen. Door het ingroeien in de nieuwe systematiek is in het
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Groot onderhoud uitstellen leidt normaal tot verdere
toename van kosten voor dagelijks onderhoud. Uitstel
leidt niet tot afstel. Wat is de betekenis hiervan in
euro’s?

eerste jaar tijd verloren om de programmering van het groot
onderhoud goed op de rit te krijgen. Echter, doordat gebruik
wordt gemaakt van een voorziening blijven deze nog niet
bestede middelen in 2019 voor dit doel beschikbaar.
Als “vuistregel” geldt dat uitstel van groot onderhoud en
vervanging 10% verhoging betekent van het klein onderhoud
per jaar. Uitstel van groot onderhoud van asfaltverharding
betekent ook dat de levensduur korter wordt en eerder
vervanging noodzakelijk is.
Het onderwerp wordt zeker belangrijk gevonden. Integriteit is
iets van elke bestuurder individueel; immers vanuit de
bestuurlijke functie zit een bestuurder feitelijk 24 uur in een
glazen huisje. In de bijeenkomst op 17 januari 2019 is dat ook
nadrukkelijk aan de orde geweest.
Momenteel (vanuit de gedragscode) vervult het
seniorenconvent de rol van ‘integriteitscommissie’.
In januari 2019 is een bijeenkomst geweest, waarin ook de
(juridische) dilemma’s ten aanzien van een eventuele
integriteitscommissie zijn genoemd.
Er ligt een gedragscode waarin ‘de senioren’ als het ware als
integriteitscommissie fungeren. Dus in beginsel is deze
“integriteitscommissie” er al. Wens is echter geuit om naar
een kleine, eventueel met externe, integriteitscommissie te
gaan. Daaraan blijken ook de nodige haken en ogen aan te
zitten.
Nu wordt bekeken wat de meerwaarde is van een aparte
(kleine) integriteitscommissie ten opzichte van hetgeen thans
in de gedragscode is geregeld. Daarnaast wordt gekeken
naar wat een passende samenstelling zou zijn (bijv. intern
versus extern), welke rol, taken en bevoegdheden die
integriteitscommissie zou moeten hebben, ook rekening

Integriteitscommissie. Aanloop blijft maar duren. In
2019 zou er een voorstel naar de raad komen.
Waarom zo langzaam? Wordt het onderwerp niet
belangrijk gevonden?

10
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houdend met de juridische consequenties en de rol en positie
van de raad daarin.
Indicatoren:
Er is geen toelichting deze indicator gegeven omdat het
- Onderwijs, absoluut verzuim. In BoZ jaren op absoluut verzuim in de gemeente Bergen op Zoom is
rij >3 per 1000 leerlingen, tegenover 1,8
gedaald. Een mogelijke oorzaak voor het hogere percentage
landelijk gemiddelde. Waarom ontbreekt een dan het landelijk gemiddelde is dat alle medewerkers van het
toelichting op deze forse (ongunstige)
RBL West-Brabant ingezet hebben op een betere registratie
afwijking?
en melding door de scholen. Daarnaast geven
- Jongeren met een delict voor de rechter;
leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en andere partners
kinderen in een uitkeringsgezin; werkloze
aan dat de problematiek van de jongeren die verzuimen in
jongeren. Wat voegen deze indicatoren toe
toenemende mate zwaarder is geworden.
als er enkel een landelijk gemiddelde wordt
Het is onbekend waarom de cijfers van de gemeente Bergen
gegeven, en er al 3 jaar op rij geen cijfers
op Zoom niet zijn opgenomen op Waarstaatjegemeente.nl.
voor BoZ bekend zijn?
We gaan onderzoeken of we dit alsnog kunnen aanleveren.
Randweg, groene golf. De Groene Golf werkt na 22.00 Bij de inregeling van de groene golf is bewust gekozen om
uur niet. Waarom wordt die dan uitgezet?
deze vanaf een bepaald tijdstip uit te zetten om
De zuidelijke rijbaan van de Randweg Noord heeft een roodlichtnegatie tegen te gaan. Bij te lage intensiteiten op de
slechte asfalt toplaag. Wekelijks vertoont die gaten in
randweg, met name in de late uren, zou een te lange
de toplaag en wordt dat gerepareerd. 1) Hoe lang
wachttijd ontstaan voor de kruisende wegen terwijl niet
denkt u dat vol te blijven houden? 2) Waarom is er na gewacht moet worden voor verkeer.
een extreem lange periode nog steeds geen uitkomst Op dit moment onderzoeken we wat de beste herstelmethode
t.a.v. de gesprekken met de toenmalige aannemer?
is voor de Randweg Noord en Randweg West. Deze zomer
Hoelang gaat dat nog duren?
wordt de gemeenteraad per brief nader geïnformeerd over
het gelopen traject met de aannemer en de uitkomsten
hiervan.
“Fietspad ’t Laag, waterspeelplaats en onderdelen van Voor de aanleg van het fietspad worden in mei de
het Fort
vergunningaanvragen ingediend (flora en fauna en
zijn nog niet gereed”: wat is de actuele stand van
omgevingsvergunning) en het bestek op de markt gezet. De
zaken mbt fietspad en waterspeelplaats?
beste periode voor de aanleg is na medio juli. De aanleg
neemt ongeveer 2 maanden in beslag. Het huidige plan van
de waterspeelplaats kan niet uitgevoerd worden omdat de

11
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PR0302 Natuur & recreatie: hogere kosten vnl door
inhuur vanuit het Leerbedrijf. 1) Wat is het leerbedrijf?
Waarom (meer) inhuur?
Machines tbv onkruidbestrijding kosten € 45 k extra!
(= financial lease). 2) Hoeveel arbeidsuren extra zijn
daarmee gemoeid? 3) Is uitbesteden onderzocht?
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39

3
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PR0303 Milieu: Hogere kosten maaionderhoud –
riolering. Wat valt er te maaien aan riolering?

11

40

3
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Overschrijding vastgoed. “vele juridische procedures”.
Wat is er aan de hand dat dit in 2018 zoveel hoger

12

Antwoord
ontgrondingvergunning niet door de provincie is afgegeven.
Er is nu een gewijzigd plan in de maak waarbij we op
dezelfde locatie de waterspeelplaats op het maaiveld willen
aanleggen.
1) Leerbedrijf is de TRI, een stichting die jongeren en zijinstromers helpt en ondersteunt bij het behalen van een
vakdiploma in het groen. Hierbij worden leerlingen bij
bedrijven maar ook bij gemeenten als stagiair ingezet om zo
een diploma in het groen (hovenier / boomverzorger) te
verkrijgen door een leer-werkplek. Hoger doel hiervan is om
talentvolle leerlingen te enthousiasmeren voor een baan bij
de gemeente. Meer inhuur wordt voor een belangrijk deel
verklaard dat meer is gestuurd op FTE dan op financiële
ruimte.
2) Er wordt geen urenbesteding bijgehouden op afzonderlijke
werkzaamheden.
3) Uitbesteden is niet onderzocht, omdat werkzaamheden op
onkruidbeheersing toebedeeld zijn aan wijkploegen, waarop
mede de bezetting van buitendienst is gebaseerd.
Uitbesteding van werkzaamheden zou slechts tot meerkosten
leiden, omdat bezetting niet direct gewijzigd kan worden.
Daarnaast geldt afspraak dat reguliere / vaste
werkzaamheden uitgevoerd worden door eigen mensen.
Betreft onderhoud sloten en watergangen binnen het product
riolering. Voor het functioneren van de riolering is het
namelijk van belang dat de aan- en afvoer van water naar
bepaalde gebieden gegarandeerd is. Tevens hebben
sommige gebieden een waterbergingsfunctie om
wateroverlast benedenstrooms te voorkomen.
De post juridische ondersteuning is niet structureel begroot.
Gezien het toenemend aantal WOB-verzoeken en
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procedures van/met marktpartijen wordt de post
overschreden.
De verwachte overschrijding is reeds aangekondigd in het 2e
Concernbericht 2018.
Cultuurbedrijf. Welke doelstellingen zijn gesteld voor
In samenwerking met het Cultuurbedrijf is een opdracht
het cultuurbedrijf? In welke mate zijn die doelstellingen geformuleerd. De volgende doelstellingen zijn hierin
gerealiseerd?
opgenomen
1. Versterking positionering van Het Markiezenhof.
2. Het opstellen en uitvoeren van een operationeel
marktbewerkingsplan.
3. Het opstellen en uitvoeren van de samenwerkingsstrategie.
4. Het opstellen en uitvoeren van een plan voor strategische
subsidieverwerving.
5. Educatieve opdracht.
6. Het Cultuurbedrijf verbetert de strategische positie en
vergroot de innovatiekracht.
Voor de doelstellingen geldt dat deze door het Cultuurbedrijf
opgepakt zijn. Conform afspraak worden vorderingen per
kwartaal gemonitord en zal in 2020 een evaluatie plaats
vinden.
Project Catan. Schijnt iets goeds te zijn. Gesteld wordt In september 2017 zijn de missie, visie en doelstellingen van
dat “is geconcludeerd dat storytelling een
het museum in concept aan het college voorgelegd. Deze zijn
themarichting is die goed past bij de cultuur van
vervolgens in oktober 2017 met de raad besproken, om ook
Bergen op Zoom”. Door wie is dat geconcludeerd en
van de raad input te krijgen voor het definitieve plan.
op basis van welke feiten? Wat kost het (euro’s) en
Vanuit de raad kwam de opmerking dat we ook breder
wat heeft het opgeleverd (euro’s)?
moeten durven kijken, dan alleen vanuit stad en de
Brabantse Wal. Zijn er mogelijkheden voor een nationale of
zelfs internationale positie? Daar is als volgt invulling aan
gegeven:
Het museale concept ‘Publiek Geheim, Geheim Publiek’ is
o.a. gebaseerd op Geheimen en Authentieke Verhalen.

13
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“Wij willen onze schuldquote van 98% binnen 5 à 6
jaar verlagen tot het landelijk gemiddelde van 81,5%”.
Is de ambitie op dit vlak door het college verhoogd? Is
dat haalbaar, 81,5% netto schuldquote binnen 5 à 6
jaar?
-Ziekteverzuim nog altijd schrikbarend hoog. We
hebben begrepen dat in het verzuimprotocol de
leidinggevende pas na de 11e ziektedag contact dient
op te nemen met de zieke medewerker. Daarvoor ligt
het initiatief bij de zieke medewerker.
1) Is dat niet wat laat en losjes? Wat gaat hieraan
gebeuren om er strakker op te zitten?
2) Vaak wordt verwezen naar langdurig zieken als
verklaring voor het hoge verzuimcijfer. Waarom kent
de gemeente meer langdurig zieken dan sectoren als
industrie en horeca?
14

Antwoord
Aanvullend is onderzocht of de waarde van geheimen als
bovenliggend thema in de toekomstige vaste tentoonstelling,
voldoende kracht in zich heeft om mensen van buiten de
regio te interesseren. Na onderzoek is duidelijk geworden dat
je met geheimen een breed publiek aanspreekt. De Bergse
verhalen en cultuur bieden veel aanknopingspunten om hier
inhoud aan te geven, maar je moet ook landelijke geheimen /
personages etc. gebruiken om het bredere publiek aan je te
binden.
Hierop is het museumbeleidsplan aangescherpt. De
definitieve versie van het beleidsplan is hierna door het
college vastgesteld. Dit beleidsplan is u in december 2017
aangeboden.
De kosten voor de ontwikkeling van het concept stammen uit
2017. Het concept wordt nu toegepast op de herinrichting van
het museale deel van het Markiezenhof.
Nee, dat valt niet uit te sluiten maar ligt niet voor de hand. Dit
getal komt overigens uit de begroting 2018.

Uw constatering is onjuist. In het verzuimprotocol (en in ons
huidig praktisch handelen) onderscheiden we de volgende
eerste vijf stappen:
Dag 1: ziekmelding altijd bij je leidinggevende.
Dag 3: contact tussen leidinggevende en medewerker over
verloop herstel.
Dag 6: derde contact over voortgang herstel.
Dag 9: vierde contact over voortgang herstel.
Dag 11: oproep door bedrijfsarts voor een spreekuur uiterlijk
drie weken na eerste ziekmelding.
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2.1 Opleiden van ondernemers. Wat wordt hiermee
bedoeld? Is dit een taak van de gemeente? Wat heeft
het opleiden van 4 ondernemers gekost?

17

68
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3. Samenwerking BOM en Rewin: welke
mogelijkheden zijn er onderzocht mbt de
vrachtwagenparkeerplaatsen? Is er (regionaal)
overleg met ALLE transporteurs uit de regio? Immers
een probleem van de sector.
15

Antwoord
Het verzuimprotocol loopt met de volgende 15 stappen door
tot en met de melding aan het UWV en de WIA aanvraag.
Sectoren in de samenleving laten zich lastig vergelijken.
Bijvoorbeeld de horeca: doorgaans alleen inzet van jonge
medewerkers met veelal slechts tijdelijke contracten.
Wij houden als overheidswerkgever de verantwoordelijkheid
voor een langdurig zieken tot aan een eventuele WIAuitkering. Er kan een derde ziektejaar aan worden
toegevoegd bij een gedeeltelijke WIA-uitkering (Caoafspraak).
In het project ‘verzuimaanpak’ proberen we antwoorden te
krijgen op het te hoge verzuimcijfer van onze organisatie en
de oplossingen daarbij.
Onderdeel van de brede aanpak binnenstad is het stimuleren
van ondernemerschap. Deze aanpak is door de raad
goedgekeurd. Het onderdeel ondernemerschap bestaat uit
diverse samenhangende en elkaar versterkende activiteiten.
Een van deze activiteiten is het aanbieden van de
retailacademie aan geïnteresseerde ondernemers. Zij kunnen
workshop volgen en worden opgeleid om hun
ondernemerschap te verbeteren, een nieuwe winkel te
kunnen starten, zich te kunnen onderscheiden en zich voor te
bereiden op de snelle maatschappelijke veranderingen.
Gedurende het project zijn circa 30 ondernemers opgeleid. In
2018 zijn 8 ondernemers gestart, waarvan er 4 het traject
hebben afgerond. De kosten van de retailacademie waren
voor 2018 € 15.000.
Vanuit de samenwerking Bom-Rewin is de problematiek niet
opgepakt. Er is een gezamenlijke aanpak vanuit de RWB met
een getekend convenant. Het plan van aanpak van BoZ is
met de lokale bedrijventerreinen opgepakt. Overleggen met
alle transporteurs in de regio is niet het zorgpunt, omdat zij op
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Aanpak drugscriminaliteit. Buiten de drugsdumpingen
komt dit niet aan de orde. Wat is er bereikt? Wat is de
status van Courage?
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Communicatievisie. Valt hier nog iets te verwachten?
Zo ja, wat en wanneer?

16

Antwoord
eigen terrein parkeren. Het gaat om (internationale)
vrachtwagens. Natuurlijk hebben we wel overleg met de
bedrijven die veel gebruik maken van externe vervoerders.
De werkwijze van Courage is ingebed in de ambtelijke
organisatie. Het meldpunt drugsoverlast Courage is nog
actief en meldingen worden nog steeds gedeeld met politie of
andere relevante partners en teruggekoppeld aan de melder.
We onderzoeken waar we nog verder kunnen versterken in
deze aanpak. Parallel aan de uitvoering Courage en aanpak
georganiseerde criminaliteit welke onverminderd door gaat.
De doorontwikkeling loopt reeds en zal verder vormgegeven
worden lopende 2019.
In de afgelopen twee jaar voerden we verschillende
gesprekken met inwoners, raadsleden, leden van de
ambtelijke organisatie en zogeheten stakeholders
(vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven). Deze
gesprekken dienden als input voor de onlangs geformuleerde
organisatievisie. Deze organisatievisie bespraken we al met
raadsleden op maandag 20 mei 2019.
De organisatievisie is de richtlijn voor de
organisatieontwikkeling. De transformaties in het sociale en
fysieke domein zijn de directe aanleiding om de organisatie
verder te ontwikkelen om zo aan te kunnen sluiten bij
initiatieven en wensen van onze inwoners. Vanzelfsprekend
is communicatie het belangrijkste instrument in het contact
met onze inwoners, instellingen en bedrijven. Vanuit dat
perspectief werken we aan een communicatievisie waarin we
verwoorden hoe de gemeente (raad, college en ambtelijke
organisatie) communiceert met inwoners, bedrijven en
instellingen. De ontwikkeling van deze communicatievisie
loopt dus parallel aan die van de organisatieontwikkeling.
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Deze wijze van onderzoeken houdt niet alleen een eenmalig
onderzoek in naar de effectiviteit en de efficiency van de
uitvoering (processen), maar zorgt er ook voor dat na het
onderzoek het proces geoptimaliseerd wordt en dat er sturing
op het proces wordt ingericht (borging). Hierdoor wordt het
resultaat niet eenmalig vastgesteld, maar kunnen we ook
borgen dat er continue gestuurd wordt op de resultaten.
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VVD
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Artikel 213a Gemeentewet schrijft het college voor om
onderzoek te verrichten naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Lid 2 van
dat artikel stelt: “Het college brengt schriftelijk verslag
uit aan de raad van de resultaten van de
onderzoeken.”
Is de constatering juist dat de invulling die aan dat
laatste wordt gegeven bestaat uit de tekst: “Artikel
213A onderzoeken: naast onderhoud aan de
opgeleverde
processen is in 2018 aan een drietal processen
gewerkt: doorstroom medewerker, uitstroom
medewerker en crediteuren. Daarnaast heeft een
review plaatsgevonden op
het proces meldingen openbare ruimte.”? Zo ja, is dat
niet een wat bijzondere invulling van art. 213a lid 2
Gemeentewet? Zo nee, hoe dan?
T.a.v. financiering wordt de strategie getypeerd met:
“We zullen de lage niveaus dan ook blijven gebruiken
om leningen met relatief lange looptijden af te sluiten
teneinde het renterisico te beperken.” Prima. Kan een
toelichting worden gegeven op de uitvoering van die
strategie? Welke acties zijn hieruit voortgevloeid in de
afgelopen 2 jaar? Wat valt hier in de komende twee
jaar aan acties te verwachten qua
toepassing/uitvoering van deze strategie?
IBOR. Schrikbarende tabel. Zijn de extra middelen van
ca. 1 mln per jaar voldoende om de IBOR niveaus wél
te behalen?

17

De langlopende leningen die vanaf 2017 zijn afgesloten
kennen bijna allemaal een looptijd (10, 12, 15 of 20 jaar) die
langer is dan in het verleden gebruikelijk was (vaak leningen
afgesloten met een looptijd variërend tussen de 5 en 15 jaar).
Door het afsluiten van deze leningen met een relatief lange
looptijd wordt de leningportefeuille minder gevoelig voor
rentestijgingen. Gezien de huidige rentestanden (erg laag) zal
dit beleid worden gecontinueerd.
In het afgelopen jaar is continu de balans gezocht tussen
enerzijds de middelen en anderzijds de afgesproken
beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit is lang niet overal behaald
maar gezien de financiële situatie is dat ook niet geheel
vreemd. Op basis van de landelijke berekeningssystematiek
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Structurele exploitatieruimte. In de jaarrekening 2017
en de begroting 2018 nog 1,3%. Nu bij deze
jaarrekening slechts 0,08%. Er is slechts een saldo
van 200k op de structurele baten en lasten t.o.v. een
bedrag van 239m aan totale baten. Graag een
financieel-technische toelichting op de waarde van dit
cijfer (nagenoeg nihil). Voor de duidelijkheid: het gaat
dus niet zozeer om de definitie van deze indicator
(immers, die staat wel genoemd), maar om de
financieel-technische impact wanneer het saldo van
de structurele baten en lasten nagenoeg nihil is.
Kwijtscheldingen Diftar: 2.757 huishoudens. Voor de
ledigingen werd toch niet kwijtgescholden; toch “enkel”
voor het basistarief? Wat is het met kwijtschelding
Diftar gemoeide bedrag?

18

Antwoord
(IMPACT) zou een aanpassing van het budget conform het
gestelde in de jaarrekening toereikend moeten zijn.
Deze landelijke berekeningssystematiek gaat echter uit van
het op peil houden van een bestaande beeldkwaliteit, en niet
van het inlopen op achterstallig onderhoud. Inmiddels weten
we dat de technische staat van een aantal thema’s (wegen,
meubilair en bomen) terugloopt als gevolg van taakstelling op
producten in de openbare ruimte sinds 2011. Wij gaan ervan
uit dat het tweede pilotjaar 2019 ons meer inzichten gaat
verschaffen over de aansluiting van de systematiek en de
werkelijke uitgaven.
Bij het opstellen van de begroting moeten de structurele
baten minimaal gelijk zijn aan de structurele lasten. Als de
structurele baten hoger zijn is er ruimte voor incidentele
lasten want dan hoef je de incidentele lasten niet te dekken
met incidentele middelen (= Algemene Reserve). Het is dus
wenselijk hier een zo hoog mogelijk percentage te hebben.
Bij de jaarrekening zegt deze indicator niet zoveel door
allerlei afwijkingen zowel aan de baten- als aan de
lastenkant. Voor de beoordeling van dit cijfer is de begroting
dan ook zinvoller dan de jaarrekening.
In 2018 werd bij de afvalstoffenheffing maximaal een bedrag
van € 269,85 kwijtgescholden.
Het vast tarief 2018 voor de afvalstoffenheffing bedraagt
€ 211,93 per perceel. Voor ledigingen resteert dan een
bedrag van € 57,92.
In 2018 is een totaalbedrag van € 113.302 aan Diftar
kwijtgescholden.
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Overschrijding krediet rotonde 122k is niet gering. Wat
is de overschrijding procentueel t.o.v. het krediet?
Waarom bleek de realisatie op riolering, VAT, etc in
die mate af te wijken van de begroting?
De begrotingsafwijking wordt zoals gebruikelijk
genoemd i.r.t. de stand van het 2e Cobe. Als we
echter kijken naar verschil van het begin bij de
begroting t.o.v. het eind bij de jaarrekening, dan zijn
de saldi van programma 1 t/m 6 met 12.246k
ongunstiger geworden (=99.254k+17.242k minus
109.519k+19223k). 12 miljoen meer op de
programma’s.
T.a.v. de reserves: waar begroot was om 3.470k te
onttrekken en 5.914k te storten is gerealiseerd een
onttrekking van 11.282k en een storting van 7.068k.
Dus per saldo zijn de reserves met 6,6 miljoen meer
leeggelopen dan begroot.
Vraag: voorgaande is feitelijk correct?
Waarom worden aanhangwagens en auto’s over 10
jaar afgeschreven? In het bedrijfsleven is dat over 5
jaar?
Automatiseringsapparatuur is gebruikelijk op 3 jaar.
Waarom hier niet? 10 jaar zoals hier genoemd is bizar
lang.
Kantoren en bedrijfsgebouwen staat op 40 jaar;
onderbouwing?

25

162

26

164

4

VVD

27

169

4.2

VVD

28

196

5

VVD

Taakvelden. Vier taakvelden vallen op: Enerzijds 1.2
Openbare orde en veiligheid. Daar geeft BoZ per
inwoner fors minder geld aan uit dan zowel
gemeentes met een vergelijkbare grootte als het

19

Antwoord
De overschrijding van het krediet is nagenoeg nihil. In het
oorspronkelijk krediet was nog geen bedrag voor
rioolvervanging opgenomen. Dat wordt alsnog aangepast.
U vergelijkt de primitieve begroting met de jaarrekening.
Gedurende het jaar heeft de gemeenteraad besloten de
begroting te wijzigen, waardoor vergelijking met de primitieve
begroting niet van toepassing is.
In het vergelijk dat u maakt neemt u niet de toename van de
algemene dekkingsmiddelen mee.

De termijn die in de nota investeren en afschrijven is
opgenomen is een maximale termijn. Afwijking naar beneden
toe is alleen mogelijk indien uit de onderbouwing blijkt dat de
economische levensduur korter is.
In de praktijk worden auto’s in 7 jaar afgeschreven,
automatiseringsapparatuur in 5 jaar afgeschreven.
Nieuwbouw van een kantoor of bedrijfsgebouw wordt in 40
jaar afgeschreven. Bij een reconstructie wordt 25 jaar
gehanteerd.
Volgens www.financiengemeenten.nl zijn de landelijk
gemiddelde uitgaven op taakveld 1.2 € 36,70 p/inwoner en
van soort gelijke gemeenten tussen de 50.000 en de 100.000
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algehele gemiddelde. We hebben het dan om zo’n 8,5
à 9 ton wat BoZ daar minder aan uitgeeft.
Anderzijds 5.2 Sportaccommodaties, 5.3
Cultuurpresentatie, 5.4 Musea waar BoZ per inwoner
fors méér geld (bijna dubbel zo veel). Omgerekend
voor deze 3 taakvelden is dat ca. 8 mln meer t.o.v. het
niveau van vergelijkbare gemeenten.
Graag een toelichting waar dit verschil door ontstaat.
Welke brokken vallen onder de genoemde
taakvelden? (gaat er niet om om 100% compleet te
zijn, maar wat de grote brokken zijn)

1

17

1

PvdA

Zijn de meerkosten voor 2018 voor het college, ter
waarde van 65.000 euro, van structurele aard? Kunt u
een specificatie geven van deze meerkosten? Waar
bestaan deze meerkosten uit?

2

17

1

PvdA

‘Door een hogere rekenrente heeft een vrijval uit deze
voorziening (voor het wachtgeld en pensioenen van
wethouders) plaatsgevonden van 200.000 euro.’ Wat
wordt met deze zin bedoeld?

20
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inwoners: € 27,90. Bij Bergen op Zoom is dit € 18,20
p/inwoner. Taakveld 1.1 en 1.2 bestaat uit:
Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld

Rampenbestrijding

1.1

Veiligheidsregio

1.1

Vastgoed account brandweerkazerne

1.1

Opsporen/opruimen explosieven

1.2

Veiligheid, Handhaving en Toezicht

1.2

Algemene criminaliteitsbestrijding

1.2

Handhaving

1.2

Dierenbescherming

1.2

Handel/APV en bijzondere wetgeving

1.2

Gemeenten verschillen onderling op beleidskeuzes binnen
deze taakvelden.
De meerkosten komen doordat in de begroting 2018 4
wethouders zijn begroot, maar na de verkiezingen in 2018 5
wethouders zijn benoemd. De kosten zijn van structurele
aard.
Vanaf de begroting 2019 is rekening gehouden met 5
wethouders.
De hoogte van de voorziening hangt van een aantal factoren
af, waaronder de rekenrente. Doordat het rentepercentage
gestegen is (wij ontvangen meer rente over de voorziening),
hoeft de stand van de voorziening per 31-12-2018 lager te
zijn dan we hadden verwacht in de begroting. Hierdoor is in
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17

1

PvdA

Wordt er op dit moment wachtgeld uitgekeerd aan
(oud) bestuurders? Zo ja, over wat voor bedrag
hebben we het dan?
Op basis van de indicatoren zien we een toename van
het aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie. Wat is de oorzaak ervan? Wat gaat
het college hieraan doen?

4

24

2

PvdA

5

24

2

PvdA

Op basis van de indicatoren zien we een toename van
het aantal jongeren met jeugdhulp. Wat is de
verklaring voor deze flinke stijging?

6

28

2

PvdA

Het participatiebudget is 2018 niet volledig benut.
Waarom is hier niet volledig gebruik van gemaakt?
Wat is hiervan de oorzaak?

21

Antwoord
2018 € 200.000 ten gunste van het resultaat gebracht
(=’vrijgevallen’).
Nee, op dit moment niet.

Als gevolg van een kwaliteitsslag maakt het ministerie voor
de berekening van de vsv-cijfers gebruik van een volledig
geautomatiseerde bestandskoppeling met de gegevens van
het RBL. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het
landelijk aantal en door deze verschillende rekenmethodes is
een een-op-een vergelijking van de cijfers met eerdere jaren
niet geheel mogelijk.
Het college gaat door met de ingezette maatregelen rondom
voortijdig schoolverlaten. De grootste groep voortijdig
schoolverlaters had als laatste schoolinschrijving een
onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
Bij het verder terugdringen van het aantal voortijdig
schoolverlaters is daar nog de meeste winst te behalen.
Het is niet precies te duiden waar die toename vandaan
komt. Het gebruik van jeugdzorg neemt landelijk al tientallen
jaren toe. Eerdere pogingen om dit een halt toe te roepen
(Opzet Bureau Jeugdzorg en CJG-ontwikkeling) hebben geen
effect gehad op het stoppen van deze stijging.
Vanuit de Jeugdwet wordt ook van gemeenten verwacht dat
zij vroegtijdig problemen bij de ontwikkeling van jeugdigen
signaleren. Dit kan juist leiden tot een toename van het aantal
jeugdigen in zorg.
De uiteindelijke kosten van de re-integratievoorzieningen zijn
lager uitgevallen dan aanvankelijk geraamd.
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35

3

PvdA

Op basis van de indicatoren zien we dat de
gemeentelijke lasten flink toenemen voor de
eenpersoonshuishoudens en de
meerpersoonshuishoudens. Wat is hiervoor de
verklaring? In het coalitieakkoord is afgesproken dat
de lasten voor onze inwoners niet verder zouden
stijgen.

8

61

6

PvdA

1

5

PR. 2
raadsvoorstel

D66

De kosten voor het ambtenarenapparaat per inwoner
stijgen, terwijl de bezetting en de formatie afnemen.
Wat is de oorzaak hiervan? Is dit te herleiden naar de
stijging van het percentage externe inhuur?
Extramiddelen voor BUIG en Beschermd wonen €4,2
mln.
- is dit een eenmalig rijksbijdrage ?
- wat voor inspanningen verricht uw college
om tekorten in de toekomst ook door het rijk
aan te laten vullen?

Antwoord
Het staatje op bladzijde 35 zoals Coelo die geeft is niet
geheel juist, immers Bergen op Zoom kent voor de
gemeentelijke heffingen geen onderscheid in een- en
meerpersoonshuishoudens.
Voor de juiste cijfers verwijzen wij u naar bladzijde 127 van
de jaarstukken waar staat dat de woonlasten met 0,6% zijn
gestegen terwijl de inflatie 1,4% was; op bladzijde 133 staat
het juiste staatje van de woonlasten en op bladzijde 136 het
juiste voor Coelo.
Dit is niet te herleiden naar het percentage externe inhuur.
De apparaatskosten stijgen onder andere door inflatie en
ontwikkeling op overheadskosten.
De aanvullende rijksbijdrage van € 4,2 miljoen voor
Beschermd wonen is geen eenmalige bijdrage, maar een
jaarlijkse bijdrage tot 2021 (tot het moment dat het nieuwe
verdeelmodel BW/BG/MO van kracht wordt). Deze
aanvullende bijdrage is tot stand gekomen als gevolg van een
succesvolle lobby. Tegelijkertijd is er in 2018 ingezet op
beheersmaatregelen en wordt er middels een businesscase
gewerkt aan het stimuleren van de doorstroom van
beschermd wonen in intramurale setting naar ambulante
begeleiding in de wijk.
Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget Buig vast ter
financiering van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie,
dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de
gemeenten wordt verdeeld. Dat budget is niet geoormerkt:
een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet
een tekort in beginsel ook zelf opvangen. Gemeenten met
grote tekorten kunnen een beroep doen op gedeeltelijke
compensatie: de vangnetuitkering.

22
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Schuldpositie
- Kunt u kort aangeven wat er concreet door
de gemeente gedaan is ter versterking van
de directe omgeving van een kind (het gezin,
de klas) om te voorkomen dat kinderen extra
zorg nodig hebben.
- Zijn er bevolkingsgroepen die moeilijk te
bereiken zijn?

2

6

3

18

2

D66

4

22

2

D66

1.2 faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers. Projecten
gestart voor jonge en allochtone mantelzorgers.
Kunt u aangeven wat voor resultaten behaald zijn;
- Hoeveel jonge mantelzorgers verworven en
ondersteunt?
- Hoeveel allochtone mantelzorgers verworven
en ondersteunt
- Wat was uw doelstelling?

23
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Geen vraag.
De gemeente heeft in 2018 vooral ingezet op het 'vroeg erbij’
zijn zodat problemen binnen gezinnen snel aangepakt
kunnen worden en niet verergeren:
- Integrale aanpak: gemeentelijke toegang sociaal domein.
- Veiligheid binnen gezinnen: ontwikkeling veiligheidsteams.
- Samenwerking Jeugdprofessionals met huisartsen.
- Samenwerking Jeugdprofessionals-onderwijs.
- Versterking voorliggend veld in samenhang met het
onderwijs: Project transformatie voorliggend veld en
maatwerk.
In 2018 was vooral een voorbereidende fase voor al deze
onderdelen. In 2019 zullen zij verder tot uitvoering worden
gebracht.
Via het onderwijs hebben wij signalen ontvangen over grote
problematiek bij jeugdige nieuwkomers. Deze gezinnen zijn
moeilijk bereikbaar voor zorg en ondersteuning vanwege taal
en cultuurproblemen. Via de scholen is daar echter een
ingang waarop vanaf 2019 wordt ingezet.
Momenteel staan er bij het steunpunt Mantelzorg Bergen op
Zoom 70 jonge mantelzorgers 7 t/m 21 jaar ingeschreven.
Deze jongeren ontvangen per kwartaal de nieuwsbrief en
ontvangen op naam de uitnodigingen voor activiteiten
speciaal voor jonge mantelzorgers.
Al deze activiteiten worden Brabantse Wal breed
georganiseerd. En zijn gericht op ontmoeting en hen in
contact brengen met jongeren die ook mantelzorger zijn.
Doordat er altijd een professional aanwezig is, kan vroegtijdig
ingesprongen worden bij dreigende overbelasting of andere
problemen bij de jongeren en het gezinssysteem i.s.m. met
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1.7 een doorlopende leerlijn om
onderwijsachterstanden te voorkomen.
De eerste resultaten zijn eind 2017 begin 2018
opgeleverd.
- wat was uw doelstelling
- wat zijn de eerste resultaten?
- Kunt u deelnamepercentage / aantal kinderen aan
VVE van afgelopen 3 jaren aangeven?
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andere professionals zoals de opbouwwerker/jongerenwerker
of met een jeugdprofessional.
Het eerste half jaar van 2019 hebben we 4 jongeren
individueel begeleid. Hierbij is ook veel contact geweest met
school.
Het is lastig aan te geven hoeveel van de 1.500 ingeschreven
mantelzorgers van allochtone afkomst zijn. Dit wordt niet
apart geregistreerd. Wanneer is iemand allochtoon? Wel weet
de doelgroep het mantelzorg steunpunt steeds beter te
vinden en dat er steeds meer vragen komen vanuit deze
doelgroep. De problematiek van deze groep is van heel
andere aard dan van onze gemiddelde doelgroep. Door meer
mee in contact te komen, literatuur bij te houden en bij te
scholen kan beter worden ingesprongen op specifieke
vragen.
Doelstelling: vinden en faciliteren van jonge mantelzorgers en
allochtone mantelzorgers.
De doelstelling is om ervoor te zorgen dat kinderen met een
grotere kans op onderwijsachterstanden meer voor- en
vroegschoolse educatie aangeboden krijgen en door middel
van schakelklassen extra taal aangeboden wordt. Het doel is
dat deze leerlingen bij uitstroom hoger scoren bij de eindtoets
en er meer kinderen hoger uitstromen naar het voortgezet
onderwijs.
De resultaten van extra VVE zijn lastig te meten, omdat de
effecten pas vanaf groep 4/5 merkbaar zijn, omdat de
leerlingen dan begrijpend moeten lezen. De ervaringen met
de schakelklassen is wel dat over het algemeen de gewenste
resultaten worden gehaald.
Het deelnemerspercentage en aantal kinderen is de
afgelopen jaren vrij constant:
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3.1 er zijn in 2018 twee dialOOOgtafels
georganiseerd.
- hebben deze ontmoetingsmomenten banen
opgeleverd? Zo ja , hoeveel

7

24

2

D66

Indicatoren
Onderwijs: absolute verzuim, relatief verzuim. 3 jaren
achterelkaar veel hogere percentage dan landelijk
gemiddelde
- Wat zijn de oorzaken van deze hoge
percentages
- Wat voor maatregelen heeft uw college
genomen om dit te voorkomen / verlagen?
- Wat gaat u doen om minimaal op het niveau
van landelijk gemiddelde terug te brengen?

25
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2018-2019: 1129 = 89% van alle peuters.
2017-2018: 1131 = 89% van alle peuters.
2016-2017: 1112 = 85% van alle peuters.
Het doel van de DialOOOgtafels is om vertegenwoordigers
van de 3 O’s met elkaar in gesprek te laten gaan over actuele
onderwerpen en (meer) samenwerking te stimuleren. Tijdens
de bijeenkomsten worden dan ook diverse matches gemaakt
tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Het is onbekend
of dit banen heeft opgeleverd.
Er is sprake van absoluut verzuim als een leer- of
kwalificatieplichtige leerling niet in een school staat
ingeschreven. Er is sprake van relatief verzuim als een leerof kwalificatieplichtige leerling wel in een school staat
ingeschreven, maar verzuimt zonder geldige reden (les- of
praktijktijd).
Een mogelijke oorzaak voor het hogere percentage dan het
landelijk gemiddelde is dat alle medewerkers van het RBL
West-Brabant ingezet hebben op een betere registratie en
melding door de scholen. Daarnaast geven
leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en andere partners
aan dat de problematiek van de jongeren die verzuimen in
toenemende mate zwaarder is geworden.
Er heeft een uitwerking van het regionale Thuiszitterspact
plaatsgevonden. In dit pact zijn verschillende acties
omschreven die bijdragen aan het voorkomen van thuiszitten,
het verkorten van de periode van thuiszitten, het versnellen
van de plaatsing op een passende onderwijs - en/of zorgplek
en het terugbrengen van het aantal thuiszitters.
Leerplicht wordt vroegtijdig betrokken, uit het oogpunt van
preventie, om mogelijke schooluitval aan te pakken.
Daarnaast wordt samen met het onderwijs en de
jeugdprofessionals ingezet op de onderlinge samenwerking
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181

Balans
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Bijzondere bijstand, minimabeleid en
schuldhulpverlening. 108 Voordeel
Het totaal aanvragen en het aantal naar de
kredietbank doorgestuurde aanvragen is in 2018
afgenomen waardoor ook minder kosten hebben
moeten maken
- Heeft u een verklaring voor afname van
aantal aanvragen?
- Wat is de trend landelijk / algemeen?
Brandweerkazerne: 1) wat is de reden van de
afspraak dat de gemeente de kazerne terug zal kopen
als de Veiligheidsregio er niet langer gebruik van wil
maken?
2) Welke financiele consequenties heeft dit voor de
gemeente eventueel?
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én afstemming. Dit zorgt voor een betere samenhang tussen
zorg en onderwijs.
De M@zl-procedure wordt sneller ingezet. M@zl staat voor:
medische advisering voor ziekgemelde leerlingen. Indien een
leerling bovengemiddeld lang of frequent ziekteverzuim laat
zien, wordt door scholen de M@zl-procedure opgestart.
Dit doen we door de hierboven genoemde maatregelen in te
zetten, te monitoren en evalueren. Het is de verwachting dat
deze maatregelen het gewenste resultaat bereiken.
Een verklaring voor afname van het aantal aanvragen
schuldhulp is het toenemende beroep op bewindvoering. Dit
is een landelijke trend.

Brandweerkazernes zijn als uitzondering op de wet op de
veiligheidsregio’s niet verplicht overgedragen aan
veiligheidsregio’s. Als gevolg daarvan zou vanaf 1 januari
2014 de btw over nieuwbouw kazernes (jonger dan 10 jaar),
in ons geval de volledige 10 jaar omdat deze net opgeleverd
was, terugbetaald moeten worden aan de fiscus omdat deze
stelt dat alleen btw compensabel is als je het gebruikt voor je
eigen (gemeentelijke) taken. De taak brandweer is echter
over gegaan naar de veiligheidsregio’s. Om een btw-nadeel
voor onze gemeente van zo’n € 1,4 miljoen te voorkomen is,
samen met een vergelijkbaar andere kazernes in de
veiligheidsregio, gezorgd dat het eigendom over gaat naar de
veiligheidsregio en we daardoor niet alsnog de volledige btw
in 10 jaar terug hoeven te betalen aan de fiscus. Aangezien
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de btw-periode 10 jaar bedraagt is ervoor gekozen deze voor
deze periode over te dragen aan de veiligheidsregio. Het is
dus niet zo dat als de veiligheidsregio als reden kan
aangeven dat ze er geen gebruik meer van wil maken ze de
kazerne terug verkoopt. Door ervoor te zorgen dat de
gemeente Bergen op Zoom het eerste recht van koop heeft
tegen de boekwaarde die volgens gemaakte afspraken
jaarlijks verminderd wordt met de afschrijving, ontstaat er
geen voordeel en geen nadeel voor onze gemeente.
Juridisch is daarmee ook geregeld dat andere deelnemers in
de veiligheidsregio geen voordeel en nadeel hiervan hebben.

10

183 +
39
papier

4.6 toelichting
reserve/progr 3

D66

Parkeren Hoe is het nadeel van 238K verdeeld over
beide parkeergarages?
Bestaat er een mogelijkheid tot verrekening met de
projectontwikkelaar Gebri?

11

28

Progr 2

D66

BUIG: waarom was de uitkering vanuit het rijk fors
hoger?

27

Over de verkoop en terugkoop zijn de afspraken zodanig
vastgelegd dat zij, net als bij gemeente, eenzelfde
afschrijvingsperiode hanteren. In methode is het dus nu zo
dat de lasten die zij bij ons in rekening brengen vergelijkbaar
zijn ten opzichte van als we deze zelf in onze exploitatie
gehad hadden.
Het nadeel is voornamelijk parkeergarage Grote Markt.
Ombouw parkeerapparatuur, gehele herinrichting
Koepelstraat gedurende bijna het hele jaar en de ombouw
van detailhandel naar woningen op het Vlaszak hebben
ervoor gezorgd dat de parkeergarage een veel lagere
bezetting heeft gehad.
Verrekening met Gebri is niet mogelijk.
Het definitieve macrobudget 2018 is € 298 miljoen hoger
uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. De bijstelling is een
saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn
oorsprong in de verwerking van de realisatiecijfers (volume
en prijs) over 2017 (zgn. t-1 systematiek), de verwerking van
de landelijke verhoogde instroom van statushouders in 2018,
nieuwe inzichten in de conjunctuur en de loon- en
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‘voordeel’ huishoudeljke ondersteuning: is er een
mogelijkheid om het voordeel van 823K te oormerken
voor 2019, dit in het l icht van het verwachte tekort
over 2019 en het feit dat voor 2018 het budget fors is
verhoogd waardoor het voordeel nauwelijks een
voordeel genoemd mag worden?
Jeugd: tekort tov rijksbudget van 2 m Ijn: 1) welke
trends zijn te verwachten wat betreft enerzijds het
rijksbudget en anderzijds de kosten voor jeugdzorg?
2) hoe is de stijging verdeeld? D.w.z. de trend voor
enerzijds specialistische anderzijds reguliere
jeugdzorge?

13

29

Pr 2

D66

14

110

3.10 kapitaalgg

D66

Wegen en verharding: u stelt dat er aandacht nodig is
voor de verharding, maar er is al een nadeel van
364K. Wat betekent dit voor de IbOR doelstellingen?

15

184

4.6

D66

Toelichting reserves/Openbaar groen: ter opvang van
de overschrijding op het dagelijks onderhoud is er
bezuinigd op groot onderhoud. Wat moeten we ons
daarbij voorstellen? Hoe verhoudt zich de
onderuitputting op groot onderhoud tot de maatstaven
hiervoor? Simpel gezegd: Moeten we het later weer
bezuren?

28
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prijsstelling. Aan de hand van de verdeelsystematiek leverde
dit onze gemeente € 840.000 extra op.
Wanneer de jaarrekening met een positief saldo was
afgesloten was dit een optie. Het positieve saldo had dan
bestemd kunnen voor de WMO. Nu we de jaarrekening met
een tekort hebben afgesloten zou een blokkering in de
algemene reserve voor de WMO gevoed moeten worden
vanuit de algemene reserve.
Wij hebben als gemeente geen invloed op de hoogte van het
rijksbudget. De VNG is daarin namens de gemeenten
gesprekspartner van het Rijk. De verwachting m.b.t. de
kosten is dat de trend zich vooralsnog voorzet en het tekort
zal oplopen. We zien in Bergen op Zoom, in vergelijking met
andere gemeenten in de regio, een wat hoger zorggebruik bij
de hoog complexe zorg en bij gezinnen waar er sprake is van
onveilige gezinssituaties voor jeugdigen.
De doelstelling van de vastgestelde IBOR-kwaliteit op
verharding is in 2018 in de functionele gebieden Invalswegen,
Woongebieden en Parken niet behaald. Zonder de extra
aandacht met betrekking tot dit thema zal de beeldkwaliteit
verder teruglopen. Naast de exploitatie (dagelijks onderhoud
zijn hier ook het groot onderhoud en de
vervangingsinvesteringen op van invloed.
Binnen het groot onderhoud wordt gewerkt met een reserve
om fluctuaties in de uitgave t.b.v. groot onderhoud op te
vangen. Door het ingroeien in de nieuwe systematiek is in het
eerste jaar tijd verloren om de programmering van het groot
onderhoud goed op de rit te krijgen. Echter doordat gebruik
wordt gemaakt van een voorziening blijven deze nog niet
bestede middelen in 2019 voor dit doel beschikbaar.
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16

100

Grote projecten

D66

Waterspeelplaats: er is een negatief advies van de
provincie: wat is het motief daarvoor? Wat betekent dit
voor het project landschap van allure wat betreft
uitvoering en financiering?

17

60 ev

Bedrijfsvoering

D66

1) Ziekteverzuim: u stelt dat de daling is
ingezet: waarom zou er sprake zijn van een
trendbreuk?
2) Waarin ligt het verschil, kort- of langdurig
verzuim?
3) Inhuur: wat is er gedaan om het percentage
inhuur te beperken?
4) Idem: wanneer verwacht u op dit punt wel
een omslag?

18

60

Bedrijfsvoering

D66

Kunt u aangeven voor welk totaalbedrag er advies is
ingewonnen bij externe adviesbureaus, waarvoor en
hoe de verdeling is per programma?
Het gaat ons om extern advies en inhuur, anders dan
inhuur voor vervanging van ziekte.

Voor de waterspeelplaats is geen ontgrondingvergunning
ontvangen van de provincie. Het motief vanuit de archeoloog
van de provincie betreft de aantasting van de
cultuurhistorische waarden in het gebied. Op dit moment
wordt gewerkt aan een variant waarbij de waterspeelplaats
op het maaiveld wordt aangelegd. Dit betekent wel dat de
uitvoering vertraagt. Dit is ook de reden dat we de provincie
willen vragen om uitstel i.h.k.v. Landschappen van Allure. Met
het uitwerken van het plan zal ook duidelijk worden wat er
mogelijk is binnen de bestaande financiering.
1. Sinds 2014 liep het verzuim op in onze organisatie. In
2018 zien we een lichte daling in vergelijking met 2017.
In het eerste kwartaal van 2019 zet die daling verder
door. Landelijk zien we bij de overheid het verzuim in
2018 iets oplopen t.o.v. 2017.
2. Vooral het lang verzuim is aan het afnemen.
3. Waar mogelijk is er op structureel werk ingezet op vast
personeel en niet op externe inhuur. Daarom een
toename van eigen personeel met 32 personen.
Instroom van 72 en uitstroom van 40. In 2018 is het
volume van de externe inhuur toegenomen t.o.v. 2017.
In de Jaarrekening onder paragraaf bedrijfsvoering op
pagina 101 zijn daarvoor de belangrijkste verklaringen
weergegeven (hoog verzuim, krappe arbeidsmarkt,
organisatieontwikkeling).
4. Dit is van veel factoren afhankelijk en daarom nu moeilijk
aan te geven.
Het totale bedrag waarvoor is ingehuurd en advies is
ingewonnen is ongeveer € 7,5 miljoen. Dit bestaat uit inhuur
ten laste van vacatureruimtes, inhuur als flexibele schil,
inhuur ter vervanging van (langdurig) zieken en voor externe
advisering. Het is echter niet mogelijk om dit totale bedrag te
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specificeren. Bovendien is het lastig om inhuur en externe
advisering te onderscheiden. Voorbeeld: iemand wordt
ingehuurd om mee te werken aan een product en geeft
advies aan de organisatie over werkwijze e/of het product.
Dan is het niet eenduidig of het een extern advies is of
inhuur. Waarvoor advies is ingewonnen en hoe de verdeling
per programma is, is hierdoor helaas ook niet duidelijk aan te
geven.
Schuldpositie: wat betekent he toplopen van de
Voor het terugbrengen van de schuld dient de schuldquote te
schuldquote voor het beleid tot terugbrengen van de
dalen. Zoals gecommuniceerd is de schuld in 2018 verder
schuld?
opgelopen dan eerder geraamd. Op pagina 105 kunt u lezen
dat deze waarschijnlijk in 2019 verder zal oplopen. In het
beleidskader (pagina 22) is aangegeven dat op basis van de
huidige cijfers de schuldquote terugloopt tot 93% in 2026. Het
College zal bij het aanbieden van de begroting aangeven hoe
zij denkt te komen tot een schuldquote van 90%.
Deelneming NV Aangenaam:
1. De deelneming heeft een boekwaarde van € 402.750.
1. waarom heeft deze deelneming geen
Wellicht is er verwarring ontstaan doordat de
boekwaarde?
omschrijving van de NV twee regels beslaat, waardoor
2. Hoe verhouden de activiteiten van NV
er in de tabel een witregel is te zien. Daardoor lijkt het
Aangenaam zich tot activiteiten van Rewin en
alsof de NV geen boekwaarde heeft.
RWB? Is er geen dubbelloop?
2. Verwezen wordt naar het Meerjarenplan van de NV
Aangenaam. De NV werkt als zelfstandige
uitvoeringsorganisatie van de gemeente Bergen op
Zoom, aan de promotie van Bergen op Zoom bij
(potentiële) bewoners, bedrijven en bezoekers en het
verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven in
de stad. Deze activiteiten worden niet door de RWB
verricht. De NV Aangenaam heeft een nauwe
samenwerkingsrelatie met REWIN. Zo zijn de NV
Aangenaam en REWIN beide medeaandeelhouder in de
Green Chemistry Campus (naast de provincie Noord30
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Progr. 2

D66

Wijkcentra: budget huursom niet meegegroeid met
daadwerkelijke ontwikkeling? Waarom niet?

22

120

Weerstandsver
mogen

D66

U stelt bij de berekening van het bedrag tot opvang
van risiso’s dat het risico op het sociaal domein iets is
afgenomen? Wat wordt daarmee bedoeld? Waardoor
zou dit afnemen?

23

77 ev

Duurzaamheid

D66

24

6 ev

Inleiding

D66

U heeft enige maatregelen getroffen ter stimulering
van duurzaamheid.
1) Hoeveel heeft de lancering van de doeagenda gekost?
2) Welke andere kosten brengt vervolg van
deze doe-agenda met zich mee?
3) U heeft vouchers ingezet voor bevordering
van duurzaamheid. Heeft u onderzoek
gedaan naar andere wijzen om burgers
financieel te steunen/stimuleren tot
duurzaamheidsmaatregelen (mn isolatie)?
Bijvoorbeeld in de vorm van een lening door
de gemeente te verstrekken. Of een lening
i.s.m. een energieleverancier.
4) Indien niet, waarom niet?
Welke kosten zijn er gemaakt ter realisering van de
genoemde moties?

31

Antwoord
Brabant) en worden acquisitieactiviteiten intensief
afgestemd, waardoor er geen dubbelloop plaatsvindt.
Het budget huursom is niet meegegroeid met de
daadwerkelijk ontwikkeling omdat er een taakstelling op de
wijkcentra rustte.
Ten opzichte van de voorgaande inventarisatie (begroting
2019) van het risico zijn wij van mening dat het risico is
afgenomen omdat op het onderdeel BUIG aanvullende
informatie is gekomen. Het voorlopig budget is ruim
€ 600.000 hoger dan waar we rekening mee hielden. Dit extra
geld zetten we in binnen het sociaal domein. Verder laten de
rekeningcijfers een iets positiever beeld zien dan de
prognose.
1. De lancering van de Doe-agenda (realisatie webplatform)
heeft € 19.000 gekost.
2. Geen directe vervolgkosten. Wordt binnen huidige
ambtelijke capaciteit onderhouden.
3. Vouchers ter bevordering van duurzaamheid waaronder
verplicht regionaal energieloket.
www.energiebesparendoejenu.nl/energieloket met een
subsidiezoeker in de vorm van een gemeentelijke lening
zijn er niet.
4. We beschikken niet over de daarvoor benodigde
middelen.

Er kan niet direct een inschatting worden gegeven van de
kosten die hiermee gemoeid zijn. Er vindt namelijk geen
direct gerelateerde registratie plaats van tijd en kosten die
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besteed worden aan de afhandeling en de realisatie van
moties.
Hoeveel wordt er jaarlijks besteed aan het
In 2018, als voorbeeld, zijn 182 schriftelijke vragen gesteld.
beantwoorden van de brieven van fracties? Is het
Dat komt neer op een gemiddelde van 15 vragen per maand,
mogelijk om daar een schatting van te geven? Met
variërend van korte technische vragen tot uitvoerige brieven
kosten per uur?
met een groot aantal vragen, wat betekent dat de ambtelijke
inzet, en daarmee ook een inschatting van de kosten, per
brief nogal verschillend is.
Wel kunnen we inzicht geven in het proces van
beantwoording van raadsbrieven. In het kort: registratie en
opname in volgsysteem, uitzetten bij behandelend team,
opstellen en intern afstemmen concept-antwoord, eventueel
tussenbericht als beantwoordingstermijn niet wordt gehaald,
concept-antwoord voorleggen aan portefeuillehouder,
eventueel aanpassen concept-antwoord, brief tekenen en
verzenden, opname in het BIS, antwoordbrief ter kennis van
het college brengen.
Personeel instroom 72, uitstroom 40.
1. Het aantal fte is in 2018 toegenomen met 13. Het aantal
1. Hoe verklaart u deze toename in het
personen in dienst is met 32 toegenomen. Dit is te
personeelsbestand?
verklaren door:
2. Voor welke afdelingen ingezet? Totale kosten
a. meer medewerkers in deeltijd.
per jaar die ermee zijn gemoeid?
b. meer vacatures herbezet. Het aantal openstaande
3. Daarnaast is er ook nog steeds sprake van
vacatures eind 2017 lag met 55 fte 15 fte hoger dan eind
een grote inhuur. Die zitten niet in dat aantal
2018.
van 72?
c. meer vaste medewerkers, waar voorheen meer werd
ingehuurd (o.a. ISD, WMO, R&B).
2. Vooral in het sociaal domein en in het fysiek domein.
Op de totale loonkostenraming van € 42 miljoen euro is
€ 2,3 miljoen euro minder uitgegeven in 2018 door
frictieruimte en vacatureruimte. Deze ruimte is benut om
te kunnen inhuren en voor interne arbeidsmobiliteit.
3. Nee.
32
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27

D66

Wat is de toestand van de bestaande
wijkcommissies? Welke fungeren naar behoren wat
betreft bestuurlijke kwaliteit, verspreiding van nieuws
naar de buurt, openbaarheid, bezoek van
vertegenwoordigers van gemeentelijke overheid en
andere diensten? Ook de dorpsraad in Halsteren hoort
hierbij.

28

D66

Welk ad hoc wijkwerk vindt er plaats (bijvoorbeeld
Borgvliet)?

29

D66

Hoe denkt u over de mogelijkheid tot het instellen en
begeleiden van wijkcommissies naar een
‘wijkcommissie plus’ gericht op bespreking van meer
ingrijpende voorstellen vanuit de gemeente en
aanverwante overheidsdiensten?

Vanuit de gemeente is er met de actieve wijkcommissies en
dorpsraden is over het algemeen goed en regelmatig contact.
Wijk- en dorpsraden worden betrokken bij bijvoorbeeld het
organiseren van een wijkgesprek (Noord, Lepelstraat).
Overigens worden dan ook andere actieve wijkorganisaties of
sleutelfiguren vooraf betrokken bij een wijkgesprek zoals een
buurtpreventieteam. Ook worden wijkcommissies en
dorpsraden uitgenodigd bij bijvoorbeeld
beleidsontwikkelingen zoals de woonvisie. Over de kwaliteit
en functioneren van wijkcommissies en dorpsraden hebben
wij geen oordeel.
In de wijken en kernen zijn sociale teams van WijZijn
aanwezig die nauw samen werken met andere wijkpartners
zoals Stadlander, politie, wijkzuster e.d. Zij organiseren in
steeds meer wijken- en kernen spreekuren (al dan niet in een
ad hoc pop-up vorm). De gemeente sluit ook hier regelmatig
bij aan.
Het is aan wijkcommissies en dorpsraden zelf hoe zij zich
verder willen ontwikkelen. We zien op een aantal plekken dat
er meer wordt toegewerkt naar een buurtplatform dan een
traditionele wijkcommissie. Bij deze doorontwikkeling zijn
vaak medewerkers van WijZijn, Stadlander of gemeente
betrokken om hierover mee te denken als daar behoefte aan
is.
Als er ingrijpende voorstellen vanuit de gemeente zijn, dan
krijgen idealiter alle betrokken organisaties en inwoners de
mogelijkheid om hierbij betrokken te worden waaronder de
betreffende wijkcommissie of dorpsraad. Het is niet wenselijk
dat dit beperkt wordt tot alleen een wijkcommissie of
dorpsraad.

33
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30

D66

Zijn er mogelijkheden voor verbreding van wijkteams
met vertegenwoordigers van andere beleidsterreinen?

31

D66

Hoe is op dit moment het wijkwerk belegd binnen de
gemeentelijke organisatie?

32

D66

Hoe denkt u over het herschikken van de
vakafdelingen in wijkgerichte afdelingen?
Wat is de taakstelling van de statushouders van de
provincie?
Wat is er al gerealiseerd?

De gemeente Bergen op Zoom heeft geen eigen wijkteams.
De sociale wijkteams van WijZijnTraversegroep zijn continue
in ontwikkeling.
Binnen de gemeente wordt er over de verschillende
beleidsterreinen samengewerkt en verbindingen gelegd.
Het college is zich aan het beraden over het verder
ontwikkelen van de wijkaanpak. Zodra hierover een besluit is
genomen wordt de raad daarover geïnformeerd.
Zie antwoord hierboven.
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•

De taakstelling voor de eerste helft van 2019
bedraagt 23 personen.
•
De gemeente dient door ontbinding van afspraken
uit het Pact van Brabant (2016) nog 26 personen extra te
huisvesten.
•
In 2018 heeft de gemeente om verschoonbare
redenen niet aan haar opgave voldaan. Er zijn achterstanden
opgebouwd omdat vanuit het COA minder statushouders aan
de gemeente zijn toebedeeld. De staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid heeft onlangs besloten dat gemeenten deze
achterstanden in 2019 moeten wegwerken. Het gaat om 43
personen.
•
De taakstelling voor de tweede helft van 2019
(prognose) bedraagt 23 personen.
•
Het totaal bedraagt de opgave van de gemeente
Bergen op Zoom voor 2019 115 personen.
•
Onzeker blijft of er door het COA voldoende
statushouders aan de gemeente gekoppeld worden om de
volledige taakstelling te kunnen behalen.

Technische vragen Jaarstukken 2018
Vraag
nr.

Pagina
(ibabs)

Nr. programma
of paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord
•

2

21

2

GBWP

U stimuleert om mensen arbeid te aanvaarden!
Kunt u aantallen aangeven van uitstroom?

3

39

3

GBWP

Kosten reiniging is negatief 167.000 euro! wat waren
de kosten voor de drugsdumping?

4

68

6

GBWP

Verkennen economische relatie Canada!
Komt er een vervolg? Is er gekeken op welke
terreinen er iets te halen valt economisch?

35

In de eerste maanden van 2019 zijn 45 personen
gehuisvest (peildatum 1 mei 2019). Er staan slechts 5
personen op de wachtlijst.
Het Werkcentrum heeft vorig jaar 231 plaatsingen naar
betaald werk van uitkeringsgerechtigden gerealiseerd,
waarvan 24 naar garantiebanen. Voorts zijn 40
proefplaatsingen en 2 werkstages tot stand gebracht.
Een proefplaatsing kan enkel worden ingezet als de
werkgever waar de proefplaatsing plaatsvindt, de intentie
heeft om bij goed functioneren tijdens de proefplaatsing
aansluitend een arbeidsovereenkomst van minimaal 6
maanden aan te bieden.
Een werkstage heeft als doel het ontwikkelen en behouden
van werkervaring en werkritme dan wel het opdoen van
werknemersvaardigheden, waaronder mede het leren
functioneren in een arbeidsrelatie wordt verstaan.
Dat is dit bedrag. Er is namelijk geen vast budget opgenomen
voor het opruimen van de drugsdumpingen, dus zijn dit de
werkelijke kosten voor ruimingen van synthetisch drugsafval.
Hierin zitten de kosten voor ruimingen van hennepafval niet
in.
De reis naar Canada was een succesvolle missie, waarbij
diverse acties zijn ontstaan en uitgebouwd tot een verdere
samenwerking tussen Bergen op Zoom en Canada. Dit zal in
de toekomst leiden tot nog meer wederzijdse bezoeken en
nieuwe stimulansen op economisch vlak. Zeker m.b.t.
biobased, onderwijs en maakindustrie. NV Aangenaam
Bergen op Zoom omarmt samen met de gemeente deze
samenwerking. We zullen deze blijven stimuleren en de
opvolging bewaken.
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In het kader van de bevrijdingsactiviteiten in oktober zullen
we een economisch netwerkevent organiseren i.s.m. de
Edmonton Economic Development Board en de ambassade
van Canada. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan
een overeenkomst tussen NV Aangenaam en De EEDC.
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1

1

RVB

VVD

2h. voorportaal € 42k meer lasten. 1) Welke baten
(bijv energiebesparing) staat daar tegenover? 2)
Waarom is dit voorportaal geplaatst, 3) op verzoek
van wie? 4) Hoe heeft de besluitvorming hierover
plaatsgevonden?

2

1

RVB

VVD

Begrotingswijziging met een onttrekking aan de
algemene reserve van 4,4 mln. Voor 3 mln
veroorzaakt door bijplussen sociaal domen. Voor 904k
IBOR. 1) Wat maakt dat dit na 3 maanden in die
omvang nodig is? Wat is er misgegaan bij de
begroting?
2) De indruk is dat dit in jaren niet zo extreem is
geweest. Graag een overzicht van de
onttrekkingen/toevoegingen aan de algemene reserve
voor de 1e Cobe’s vanaf 2012.
3) 4,4 mln in de min. Waar is het actieplan om hier op
in te grijpen? Hoe gaan we ooit het afgesproken
resultaat behalen om de schuldenquote te
verbeteren?

1

Antwoord
1) Het portaal zorgt voor een bruikbare ingang van de
oorspronkelijke hoofdingang van de kerk die al 35 jaar
was gesloten wegens tocht en koude stromen. Hiermee
is de behaaglijkheid door het portaal verbeterd, maar
bovenal de bruikbaarheid van de kerk voor het
ontvangen van bezoekers/toeristen. Het inzetten van
verwarming in de ruimte is niet noodzakelijk. De extra
lasten worden veroorzaakt door indexering en
overspannen bouwmarkt 2018/2019. De toe te passen
constructie was complexer en daarin ook
kostenverhogend.
2) Zie punt 1.
3) Verzoek is voortgekomen uit de verschillende gebruikers
van de kerk waaronder het kerkbestuur en SBM maar
ook van de gemeente zelf als eigenaar.
4) In het beleidskader 2018 (RVB17-0027), blz. 27, staat de
Hoofdingang St Gertrudiskerk opgenomen.
1) Bij de begroting 2019 is aangegeven dat er nog veel
onzekerheid is in het sociaal domein. Voor de omvang
van die onzekerheid is bij de begroting aangegeven dat
we deze voor 2019 inschatten op € 5 miljoen (paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing uit de
begroting 2019 blz. 79 onderdeel ontwikkelingen sociaal
domein). Bij dit 1e Concernbericht 2019 geven we aan
dat op basis van de meest actuele inzichten we nu een
nadeel inschatten van minimaal € 3 mln. Ten aanzien
van IBOR is met de raad in december 2017 afgesproken
om 2018 als pilotjaar te hanteren. Bij het vaststellen van
de begroting 2019 was het pilotjaar nog niet afgerond.
Dit jaar zijn met de raad (in een sessie op de
gemeentewerf) de resultaten gepresenteerd van het
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Graag een toelichting wat de samenhang is tussen de
volgende bedragen: 5 miljoen verwacht tekort zonder
aanvullende maatregelen; een bijstelling van 3
miljoen; de verhoging met 2,7 mln bij het 2e Cobe
2018; de verwachte verhoging van 2 mln in 2019;
1mln tekort in 2017; 2 mln tekort in 2018; 1,3 mln in
het 2e Cobe; 1,6 mln verwacht tekort in 2019; een fors
niet gekwantificeerd tekort over 2018; een verwacht
voordeel op BUIG van 600k.
Van al deze bedragen komt (“enkel”) 3 mln terug in de
recapitulatie tlv de algemene reserve.
Wat is de samenhang? Wat is nu de boodschap op
pagina 9?

2

Antwoord
pilotjaar waarvan nu de bijstelling van de begroting voor
IBOR in het 1e Concernbericht wordt opgenomen.
2) Met name ten aanzien van Sociaal Domein is sinds de
overdracht van de 3 decentralisaties vanuit het Rijk naar
gemeenten landelijk het beeld dat gemeenten
geconfronteerd worden met forse tekorten hierop. In een
bijlage zijn de mutaties op de reserve vanaf 2015
toegevoegd).
3) Zoals in het beleidskader staat aangegeven is de
opdracht opgenomen om met een structureel sluitende
begroting te komen voor de begroting 2020-2023.
Het college stelt voor om € 3 miljoen uit de algemene reserve
te halen en toe te voegen aan het budget voor het sociaal
domein. Hiermee is het risico op een tekort incidenteel voor
het jaar 2019 teruggebracht naar € 1 miljoen.
Het bedrag van € 3 miljoen is als volgt opgebouwd:
- Het voorlopig budget BUIG 2019 is in september 2018
vastgesteld. Op dat moment was de begroting 2019 al
gereed. Het voorlopig budget is € 600.000 hoger dan
waar we bij het opstellen van de begroting van uitgingen.
Overigens wordt in september 2019 het macrobudget
pas definitief vastgesteld. De gevolgen hiervan nemen
we mee bij de jaarrekening.
- Het budget voor de uitvoering van de Wmo is met
€ 2.000.000 naar boven bijgesteld.
- Het budget voor de uitvoering van de jeugdwet is met
€ 1.600.000 naar boven bijgesteld.
Hierna rest nog het risico van een tekort van € 1.000.000 op
de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. De verlaging van
€ 5 naar € 1 miljoen risico wordt dus veroorzaakt door hogere
bijdrage rijk.
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Realistischere raming van de uitgaven o.b.v.
jaarrekening 2018.
- Extra middelen uit de algemene reserve.
De bedragen uit 2017 zijn genoemd om aan te geven dat de
tekorten toen ook al bestonden. Het is dus niet realistisch om
aan te nemen dat het een incidenteel tekort betreft.
In het beleidskader is een voorstel opgenomen om het
budget voor het sociaal domein structureel te verhogen met
€ 2.500.000.
Ten tijde van maken van het raadsvoorstel was het definitieve
saldo van de jaarrekening nog niet bekend. Met de
totstandkoming van de jaarrekening bleek dat er geen ruimte
in het saldo was voor deze resultaatoverheveling zodat deze
€ 100.000 met het 1e Concernbericht is meegenomen.
-

4

12

2

VVD

5

16

4

VVD

6

16

4

VVD

Onderwijshuisvesting. Dus bij RVB18-0101 in februari
dit jaar was er in het budget van 2018 nog ruimte tot
een bedrag van 148k, waarbij 100k van dat bedrag bij
het resultaat 2018 overgeheveld zou worden naar
2019, maar omdat er een negatief resultaat is bij de
jaarrekening 2018 komt die 100k nu via het 1e Cobe
op 2019 terecht. Waarom is dat op die manier
gegaan?
Vastgoed. Wat is er in 2019 aan de hand met de
juridische procedures? Wat maakt dat dat meer is dan
obv eerdere jaren begroot?
Waarom zijn de kosten voor doorontwikkeling niet
meegenomen in de begroting 2019? Welke
opbrengsten staan tegenover deze kosten?

IBOR. 904k nadeel. 1) Wat is het budget dat hiervoor
in de begroting 2019 is opgenomen en daar de 904k
nu bovenop komt? 2) Wat was het budget hiervoor in
de begroting 2017 en in 2018? 3) Hoeveel jaar
werken we al met IBOR? 4) Vanwaar de verrassing en

3

De post juridische kosten is de afgelopen jaren nooit
structureel begroot. Iedere casus (zoals de Westersingel, het
Poortgebied en WOB-verzoeken) leiden tot een
overschrijding.
Eerder zijn de kosten voor de doorontwikkeling niet
meegenomen in de begroting 2019. Het idee bestond dat de
opbrengsten van het verhandelbaar vastgoed (waar geen
taakstelling meer was opgenomen) hier tegenover zouden
staan.
1) Het IBOR-budget opgenomen in de begroting 2019
bedroeg € 6.348.000.
2) Het IBOR-budget opgenomen in de begroting 2018
bedroeg € 6.198.000, over 2017 is geen relevante informatie
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5) De IBOR kwaliteitsniveaus kunnen met deze 904k
erbij wel worden gehaald?

7

1

Moederkredieten

VVD

Opmerking: graag aandacht voor de leesbaarheid van
de sheet. Het aanvankelijke overzicht in december
2018 is elegant door de overzichtelijkheid. Deze reeks
mutaties komt het overzicht niet ten goede; laat staan
als dit zo door gaat. Dat zou jammer zijn voor zo’n
belangrijke exercitie.
Vraag: Renovatie woonwagens. In de
moederkredieten opgenomen met 250k in 2019 en
4

Antwoord
voorhanden omdat vanaf 2018 sprake is van budgetten op
basis van IBOR.
3) Met het IBOR-gedachtegoed werken wij inmiddels zes
jaar, maar vanaf 2018 werken wij in de gemeentelijke
begroting met een nadrukkelijk onderverdeling naar
producten en naar maatregelen (Dagelijks Onderhoud, Groot
Onderhoud en Vervangingen).
4) Er is geen sprake van verrassing, wel is duidelijk dat veel
tijd geïnvesteerd is in de aansluiting tussen Impact en de
beschikbaarheid van middelen vanuit de gemeentelijke
begroting, waarbij in het 4e kwartaal absolute duidelijkheid is
verkregen.
5. Het werkelijke tekort op IBOR is vastgesteld op € 1,1 mln
Omdat er echter op vele terreinen sprake is van een tekort
aan middelen heeft het college besloten voor 2019 de IBORbegroting op te plussen met een bedrag van € 904.000.
Hiermee ontstaat een meer reel uitgangspunt om daarmee
een tweede pilotjaar (2019) vorm te geven. Ook met deze
verhoging van het beschikbare budget blijft er sprake van een
spanning tussen de beschikbare en benodigde middelen.
Daarom is in het 1e Concernbericht aangegeven dat getracht
zal worden doelmatiger en efficiënter te werken dan de
landelijke norm.
Bij de invoering van de moederkredieten is afgesproken om
de uitvoering gedurende het jaar te monitoren. Wanneer u
vindt dat de overzichten niet overzichtelijk zijn, dan wisselen
we graag in de auditcommissie met u hierover van
gedachten.
In de spelregels moederkredieten is opgenomen, dat
wanneer een krediet over meerdere jaren loopt, het krediet in
één keer beschikbaar wordt gesteld. Dat is bij het
beschikbaar stellen van het krediet voor de woonwagens
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420k in 2020. Dat wordt naar voren gehaald met 540k
in 2019 en 130k in 2020. Daarvoor is dan nog een
regel van 290k plus en min toegevoegd (komt
leesbaarheid niet ten goede). Hoe verhoudt het naar
voren halen zich tot de spelregels rondom de
moederkredieten? De raad heeft 2019 vastgesteld met
250k. Niet met 540k. Nu komt het in de bijlage tot
uitdrukking. In het 1e CoBe hoofddocument wordt het
hoe en waarom niet toegelicht. Wat is er aan de
hand?

gebeurd. Het totaalbedrag is niet veranderd, alleen de
verdeling van de uitgaven over de jaren is veranderd.
Omdat deze verschuiving over de jaren meer dan € 100.000
is, had hierop een toelichting gegeven moeten worden. Dit is
abusievelijk vergeten.
Een deel van de geplande uitgaven van 2020 is naar voren
gehaald, omdat de geplande werkzaamheden deel uitmaken
van een projectmatige aanpak met diverse leveranciers die in
2019 grotendeels tot uitvoering kunnen worden gebracht.
Deze aanpak sluit aan bij het schoon, heel en veilig maken
van woonwagenlocaties.
In het eerste kwartaal van 2019 is het aanbestedingstraject
doorlopen voor het opstarten van een bouwteam. Het
bouwteam doet onderzoek naar (on)mogelijkheden met
betrekking tot renovatie c.q. (gedeeltelijke) vernieuwing in
relatie tot investering en levensduur. Dit bouwteam is in april
jl. gestart, waarbij de verwachting is dat in september/oktober
a.s. de eerste (concept) adviezen gereed zullen zijn.
Vervolgens zal besloten worden op welke wijze de
Burgemeester Peterssluis gerenoveerd c.q. (gedeeltelijk)
vernieuwd zal worden. Tijdens dit proces wordt uiteraard ook
financieel inzicht verkregen om de juiste afweging te maken.
Het totaal aan wegen bedraagt € 9.540.200, zijnde
€ 3.153.443 + € 6.847.357 - € 460.700 (doorschuiven krediet
Halsterseweg Noord). Het totaalbedrag is niet gewijzigd. Er is
een deel, ruim € 3,1 mln. van het totaalkrediet wegen
toegekend.
U heeft op 20 mei jl. een brief met bijlagen (U19-007923)
ontvangen. Hierin is de onderbouwing van de
moederkredieten opgenomen.

8

1

Moederkredieten

VVD

Brug Burgemeester Peterssluis: “Gezien de staat van
onderhoud is renovatie van de brug hoogst
noodzakelijk”. Hoe staat het hiermee?

9

1

Moederkredieten

VVD

Wegen. Was over 4 jaar 9.540.100 euro. Nu
6.084.220. Waar valt de onderbouwing van die
aanpassing te lezen? Hoe verhoudt het zich tot de
spelregels rondom de moederkredieten?

5
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10

1

Moederkredieten

VVD

Halsterseweg Noord. Wordt doorgeschoven naar later
jaar. Bedragen blijven gelijk, terwijl eerder sprake was
van forse meerkosten. 1) Waar blijken die?
2) Met welke argumenten wordt dit uitgesteld? Dit
staat al meerdere raadsperiodes op de rol. Veiligheid,
riolering, etc. zijn bij herhaling aangedragen als
argumenten. Ook door de gemeente zelf.

1

4

Inleiding

PvdA

‘Voor de fondsen betreft het blokkeringen binnen de
algemene reserve.’ Wat betekent bovenstaand citaat
dat de gelden nog niet in de fondsen zitten? Zo nee,
hoe moet de PvdA fractie bovenstaand citaat lezen?

2

4

Inleiding

PvdA

‘Deze ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen,
omdat de financiële consequenties nog onvoldoende
duidelijk zijn.’ Kunt u een indicatie geven van deze
financiële consequenties? Om wat voor
ontwikkelingen gaat het specifiek?

1) Bedragen zijn doorgeschoven omdat de uitvoering later
gaat plaatsvinden. De geprognosticeerde meerkosten zijn nu
nog niet opgenomen Dit moet worden bezien in de totale
besteding van de moederkredieten hetgeen later dit jaar, bij
de begrotingsbehandeling, aan de orde zal zijn.
2) De zorgvuldige aanpak in dit complexe project met zijn
verschillende belangen vraagt meer tijd dan vooraf gedacht.
We streven naar een realisatie vanaf 2e helft 2020.
Een blokkering binnen de Algemene Reserve houdt in dat
binnen de Algemene Reserve specifieke middelen zijn
gereserveerd t.b.v. een bepaald doel. Er is dus geen apart
“fonds” naast de Algemene Reserve. Aanwending van deze
middelen gaat derhalve ten laste van de Algemene Reserve.
In de tekst wordt geduid op het bedrag van € 3.152.000. Voor
wat betreft 2 onderdelen van dit bedrag (€ 70.800 en
€ 82.000) zijn dit geblokkeerde middelen binnen de
Algemene Reserve (zie hiervoor ook het staatje op pagina 26
van het beleidskader).
Het overige bedrag (€ 3 mln) is als risico opgenomen en
onderdeel van de totale omvang van de risico’s (€ 14.7 mln)
die u terug kan vinden onderaan pagina 27 van het
beleidskader. Strikt genomen is voor dit laatste risico geen
blokkering opgenomen maar vormt dit een onderdeel van de
totale omvang van de risico’s.
Zoals aangegeven is het niet mogelijk om de financiële
consequenties aan te geven. Wel is waar mogelijk
aangegeven en uitgelegd waarom de omvang nog niet aan te
geven is. Bijvoorbeeld op blz. 13 staat de actualisatie
evenementen beleid opgenomen. Aangegeven is welke
overschrijding in 2018 hierop was, bij de actualisatie welke
aan de raad wordt voorgelegd worden ook keuzes uitgewerkt

6
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met daarbij inzicht in de financiële consequenties van elke
keuze.

3

6

1

PvdA

‘Het college heeft stappen gezet om het profiel van
Bergen op Zoom te verscherpen en hierin heldere
keuzes te maken.’ Over wat voor genomen stappen
hebben we het dan? De PvdA fractie zou graag de
concrete uitwerkingen zien van de genomen stappen.

4

8

2

PvdA

5

11

3

PvdA

‘Er wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsnota
Volksgezondheid.’ Wanneer wordt deze
uitvoeringsnota Volksgezondheid behandeld in de
gemeenteraad?
‘.. en meegeholpen aan het terugdringen van de
leegstand.’Welke maatregelen zijn door het college
concreet genomen om de leegstand in de Binnenstad
terug te dringen? Zijn er over deze maatregelen
gesprekken gevoerd met verhuurders? Zo ja, wat zijn
de uitkomsten van deze gesprekken?
Heeft het college nagedacht over het uitdelen en het
innen van leegstandboetes? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, is deze maatregel uitvoerbaar binnen onze
gemeente?

7

De stappen die het college heeft genomen volgen uit het
Coalitieakkoord 2018-2022: Brug naar de Toekomst. Hierin
zijn onderwerpen opgenomen waarop Bergen op Zoom zich
wil profileren. In vitale samenwerkingsverbanden waarin deze
onderwerpen een rol spelen worden, vanuit die gedachte,
bestuurlijke posities ingenomen.
Daarnaast draagt het college dit profiel/deze onderwerpen die
voor Bergen op Zoom van belang zijn, ook actief uit,
bijvoorbeeld in het leveren van input voor het nieuwe
bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant.
De verwachting is dat de uitvoeringsnota in het derde
kwartaal van 2019 behandeld zal gaan worden in de
gemeenteraad.
De volgende maatregelen zijn genomen:
Het stimuleren van ondernemerschap: Accountmanagent, de
retailacademy, campagnes ter stimulering van startende
ondernemers.
Het stimuleren en faciliteren van andere functies bij
leegstand. O.a. verruiming beleidsregels waardoor nieuwe
functies mogelijk worden gemaakt. Inzet van verschillende
communicatiemiddelen om andere functies te stimuleren.
Meedenken in conceptontwikkelingen. Stimuleren en creëren
van nieuwe samenwerkingen. Ondersteunen in de
gesprekken tussen ondernemers en vastgoedeigenaren.
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12

3

PvdA

Wie zijn de onderwijsambassadeurs? Wat zijn hun
werkzaamheden? Waar lopen de
onderwijsambassadeurs in de praktijk tegenaan?

7

12

3

PvdA

‘De aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg wordt
verbeterd.’ Ouderen klagen vaak over het (te) snelle
8

Antwoord
Acquisitie: continue actie en specifiek traject naar
winkelketens.
Met de verhuurders hebben gesprekken plaatsgevonden,
mede over deze maatregelen. De uitkomsten zijn o.a. de
aanpassingen van huurprijzen en het toepassen van
ingroeihuur.
De optie om een leegstandsboete in te stellen is verkend, de
voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen. Het effect
is nihil en het gesprek met eigenaren is zinvoller dan het
opleggen van een boete. Hierdoor ontstaat meer gezamenlijk
eigenaarschap voor de vraagstukken in de binnenstad. De
eerdergenoemde boete kan enkel onder bepaalde
voorwaarde worden opgelegd, bv onvoldoende inzet om pand
te vullen etc. Het is ingewikkeld om de voorwaarden zo te
stellen dat we überhaupt de boete kunnen geven.
Belangrijkste succesfactor van een vitale binnenstad is de
samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals
pandeigenaren.
De onderwijsambassadeurs zijn 25 ouders van de 7 scholen
met het grootste aantal doelgroepkinderen. Hun
werkzaamheden zijn het door middel van een speciaal
ontwikkeld spel overbrengen van kennis aan ouders met
dezelfde culturele achtergrond. Aspecten die aan de orde
komen tijdens het spel zijn het schoolsysteem, het
onderwijskansenbeleid, het zorgstelsel, school- en
studiekeuze, taalscholing en belangrijke organisaties.
De onderwijsambassadeurs lopen op dit moment nog niet
ergens tegenaan; de ambassadeurs hebben net de cursus
afgerond en gaan nu starten met bijeenkomsten om andere
ouders te bereiken.
Vroeg signaleren en zorgvuldig toewijzen staat centraal bij
het traject wat de gemeente samen met het onderwijs aan het
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doorgeleiden van scholen van een kind naar
bijvoorbeeld de GGZ. Kinderen komen in een molen
terecht en houden altijd een stempel eraan over. Is dit
probleem bekend bij het college? Welke acties heeft
het college ondernomen om iets aan te doen?

opzetten is. Er is een businesscase opgesteld door de
gemeente Bergen op Zoom en de samenwerkingsverbanden
basis en voortgezet onderwijs. Onderdeel daarvan is een
nieuwe zorgstructuur binnen de scholen waarin de
jeugdprofessional een vaste positie krijgt. De
jeugdprofessional kan zo waarborgen dat zorg tijdig wordt
ingezet waar nodig na een zorgvuldige analyse.
Legeskosten zijn de kosten die een gemeente in rekening
kan brengen ter compensatie van de kosten die zij maakt
voor het behandelen van vergunningsaanvragen.
Het verhogen van de legeskosten is 1 van de mogelijkheden
om meer inkomsten voor de gemeente te generen ter dekking
van de gemeentelijke uitgave voor evenementen.
Andere opties zijn het doorberekenen van kosten voor
gebruik van de evenementenlocatie, water/elektra en het
doorberekenen van de reinigingskosten.
Of en in welke mate deze mogelijkheden om meer inkomsten
te genereren in het geactualiseerde beleid worden
doorgevoerd is afhankelijk van de keuzes binnen het
bestuurlijke besluitvormingsproces.
Voor de handhaving van afvalzaken wordt 1 fte ingehuurd
(geen vaste formatie). De afvalzaken worden opgepakt door
de Diftar-boa. In 2018 heeft de Diftar-boa 47 boetes
uitgedeeld. In 2019 tot en met de maand april gaat het om 63
boetes.
Naast de boetes zijn in 2019 32 waarschuwingen uitgedeeld
en in 2018 12. Tevens gaat de BOA gaat in gesprek met
burgers t.b.v. preventie en voorkoming van herhaling.
Ten aanzien van het kalenderjaar 2018 moet de kanttekening
worden geplaatst dat er enige tijd geen (structurele)
handhaving op afvalzaken heeft plaatsgevonden. Dit

Wordt er bij de actualisatie van het
evenementenbeleid gesproken over een verhoging
van de leges-kosten voor organisatoren van
evenementen? Zo ja, hoeveel bedraagt de verhoging
van de leges-kosten? Zijn de organisatoren van
evenementen al bekend mee met deze verhoging?
Onze fractie verwijst naar het onderstaand
artikel/onderstaande link:
https://www.bndestem.nl/bergen-opzoom/commerciele-evenementen-moeten-meerbetalen-voor-plek-in-bergen-op-zoom~a6e0f5fa/

9

15

4

PvdA

‘Passend aanbod voorzieningen voor schoon, heel en
veilig.’ Hoeveel FTE wordt er op dit moment ingezet
voor de handhaving van afvalstortingen (bijvoorbeeld
naast ondergrondse containers)? Hoeveel boetes zijn
er in 2018 en 2019 tot nu toe uitgedeeld?

9
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11

19

5

PvdA

12

21

Kapitaallasten,
investeringen op
diverse
programma's

PvdA

Vraag

Waarom is het verschil tussen de begrote en
werkelijke opbrengst van de leges-inkomsten voor
omgevingsvergunningen zo groot? Wat is de oorzaak
hiervan?
Op welke wijze zijn de aanbevelingen van de
rekenkamer overgenomen?

Er wordt geld uitgetrokken voor de herinrichting van
de Parallelweg. Om welke
werkzaamheden/veranderingen gaat het hier?

10

Antwoord
vanwege het vertrek van de toenmalige Diftar-boa en de
benodigde tijd voor het opnieuw invullen van de opdracht.
Dat ligt met name aan het achterblijven van aanvragen voor
grotere projecten. Het aantal aanvragen is in lijn met
voorgaande jaren maar het betreft vooral kleinere
verbouwingen met een dito geringere legesopbrengst.
De rekenkamer heeft de gemeenteraad 3 aanbevelingen
gedaan:
1. Neem op basis van de voorstellen van het college
besluiten over de te bereiken (SMART-)doelen voor het
toekomstig duurzaamheidsbeleid, de wijze waarop de doelen
met externe partijen en de inwoners bereikt zullen worden en
wat de regierol van de gemeente is;
2. Stel via een afzonderlijk budget voldoende middelen ter
beschikking om de gestelde doelen te bereiken;
3. Verzoek het college om periodieke voortgangsrapportages
in het kader van de P&C-cyclus waarbij aan de hand van
indicatoren de stand van zaken wordt gemeten en
effectevaluaties worden uitgevoerd.
De conclusies en aanbevelingen sluiten aan bij de ambities
uit het coalitieakkoord.
Het college heeft u al eerder dit jaar geadviseerd om de
conclusies te onderschrijven en de aan de raad gedane
aanbevelingen over te nemen.
Het geld dat extra wordt uitgetrokken voor dit project vloeit
voort uit een vonnis van de Raad van Arbitrage. In het project
Parallelweg Noord is al eind 2015 een conflict ontstaan met
aannemer Krinkels BV over meerkosten. De gemeente was
niet bereid al deze meerkosten te vergoeden. Inmiddels heeft
dat geleid tot een rechtsgang naar de Raad van Arbitrage,
waar op 24 januari 2019 de behandeling plaatsvond. Op 11
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Pr.2 - samen
leven samen
doen

D66

2

9

Pr2 samen leven
samen doen

D66

3

10

Pr.2 samen
leven samen
doen

D66

4

13

Pr.2 Onderwijs

D66

Vraag

5. mensen die een uitkering ontvangen, stimuleren om
iets terug te doen
- kunt u voorbeelden van de activiteiten en aantal
deelnemers aangeven?
- houd uw college rekening met de (mogelijke)
verdringer effect van deze activiteiten?
6. Tijdelijke ondersteuning bieden aan mensen met
inkomensproblematiek. Zie onder 5.
- Hoe lost u inkomensproblematiek van de mensen
met activeringsbeleid? Levert dat geld op?

Antwoord
maart 2019 is er vonnis gewezen. Krinkels BV is als eisende
partij ruwweg voor ¼ van de eis in het gelijk gesteld. Deels op
basis van meerkosten in relatie tot het werken onder 3Tcondities en deels op basis van stagnatie. De meerkosten
dienen ter finale afdoening van deze kwestie.
Gedacht kan hierbij worden aan koffieschenken in een
buurthuis, boodschappen/klusjes doen voor bejaarden/
gehandicapten, rolstoelbegeleider voor bijv. Moermont.
De activiteiten mogen niet leiden tot verdringing van arbeid.

Door maatschappelijke participatie van
uitkeringsgerechtigden te bevorderen met het uiteindelijke
doel uitstroom naar betaald werk om zo zelf in de kosten van
levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt op termijn
bespaard op uitkeringsgelden (Buig).
7.3 bevordering van uitstroom uit het
Onder het bestuursrechtelijk premieregime van de
bestuursrechtelijk premieregime zorgverzekeringswet Zorgverzekeringswet vallen 114 uitkeringsgerechtigden. Om
van bijstandsgerechtigden (wanbetalersregeling)
voor de Regeling Uitstroom Bronheffing in aanmerking te
- wat zijn de resultaten van de eerste inventarisatie?
komen gelden een aantal voorwaarden, zoals langer dan een
- is hier extra financiële bijdrage van de gemeente
jaar een uitkering ontvangen of de schuld bij de
nodig?
zorgverzekeraar is minder dan € 600. Hieraan voldoen 97
personen. Behalve die voor personele inzet zijn hieraan voor
de gemeente verder geen kosten verbonden.
7. samen met scholen stimuleren van leven lang leren. Deelname wordt gestimuleerd door op vindplaatsen van
Deelname volwasseneneducatie wordt gestimuleerd.
laaggeletterdheid (ISD, Stadlander, WijZijnTraverse)
- Hoe wordt deelname aan
inwoners naar het taalhuis te leiden. De aanbieders van
volwasseneneducatie gestimuleerd?
volwasseneneducatie (ROC, bibliotheek en Vrouwen
- Welke rol vervuld de gemeente, welke rol
Integratie Vandaag) maken onderdeel uit van het taalhuis.
scholen?
Ook de onderwijsambassadeurs worden ingezet om op de

11
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Worden de werkgevers ook benaderd om
hun werknemers te stimuleren?

5

17ev

Bedrijfsvoering

D66

Gemeentelijke website: wat is de noodzaak hiervoor?
De website is enige jaren geleden aangepast.

6

24

moederkredieten

D66

Atletiekbaan: wat is de reden voor deze investering?
Is uitstel mogelijk?

1.

9

Prog 2

GBWP

7.2. Geen huisuitzettingen meer bij huurachterstand.
Er is een convenant getekend door Stadlander om bij
huurachterstanden van 2 maanden al de gemeente in
te schakelen. Hoeveel minderjarigen zijn hierbij
betrokken?

12

Antwoord
scholen waar zij actief zijn, de overige ouders toe te leiden
naar het taalhuis.
De gemeente is verantwoordelijk voor de
volwasseneneducatie. Op de schaal van West-Brabant wordt
subsidie gegeven aan de aanbieders van
volwasseneneducatie.
Werkgevers worden gestimuleerd om laaggeletterdheid te
signaleren. De gemeente Bergen op Zoom heeft het
taalakkoord getekend waarmee zij aangeeft aandacht te
hebben voor de aanpak van laaggeletterdheid onder de eigen
werknemers.
De huidige website is niet actueel en goed gericht op de
vragen van de burgers. Doel van het traject is te komen tot
een website die beter aansluit op de vragen die
burgers/bedrijven hebben. De gehele inhoud van de website
wordt herschreven met als uitgangspunt snel, simpel en
duidelijk. Daarnaast moet vanuit rechtmatigheid ook een
nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de huidige
beheerssysteem (ons contentmanagementsysteem).
Conform sportbeleid en vanuit goed eigenaarschap bieden
wij veilige accommodaties die voldoen aan de normen en
eisen van de desbetreffende sportbonden en NOC*NSF. Uit
scans blijkt dat de baan is versleten (veiligheid kan niet meer
gegarandeerd worden als we niks doen). Uitstel is niet
mogelijk.
Hoeveel minderjarigen hierbij zijn betrokken, wordt niet
geregistreerd.
In 2018 zijn de ontruimingen sterk teruggelopen t.o.v. 2017
(55). Van de 59 aanzeggingen zijn 18 ontruimingen
doorgegaan. In 2 gevallen was de huurder al vertrokken. In 6
gevallen was sprake van drugs, overlast en/of woonfraude. In

Technische vragen 1e Concernbericht 2019
Vraag
nr.

Pagina
(ibabs)

Nr. programma
of paragraaf

Fractie

Vraag

Antwoord

Dat is de theorie: hoe is de praktijk? Hoe vaak is dat
al voor gekomen? Wat is het verloop ervan? Wordt
dan ook daadwerkelijk huisuitzetting voorkomen en
hoe worden de betrokkenen verder terug op het spoor
geholpen? Welke kosten zijn daarmee gemoeid en zet
die af tegen de kosten voor huisuitzettingen in het
verleden.

12 gevallen was sprake van ontruiming wegens
huurachterstand.
Tweewekelijks is er casusoverleg met Stadlander en WijZijn.
Stadlander meldt klanten met huurachterstand van 2
maanden of niet nagekomen betalingsregeling bij de
gemeente, die wij vervolgens uitnodigen voor een gesprek en
verder opvolgen, indien nodig in samenwerking met WijZijn
voor een schuldhulpregeling. Ook zorgcasussen worden hier
besproken en waar mogelijk opgepakt. Stadlander heeft een
uitgebreid team met klantconsulenten die zeer actief zijn in
het afleggen van huisbezoeken. Van de ontruimingen die
daadwerkelijk doorgaan kan worden gesteld, dat al het
mogelijke is gedaan om ontruiming te voorkomen.
De met de nieuwe werkwijze gemoeide kosten voor de
gemeente betreffen - net als in het verleden - de kosten van
schuldhulpverlening.
Sinds 2018 zijn twee accountmanagers Bedrijven actief en is
per 1 april 2019 een accountmanager Bedrijven toegevoegd
zij faciliteren en ondersteunen bedrijvigheid inclusief het
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Doelstelling is om te
komen tot meer (innovatieve)bedrijvigheid en
werkgelegenheid. En om werkgelegenheid te behouden. Uit
de economische barometer 2018, opgesteld door I&O
research, blijkt dat het aantal banen in Bergen op Zoom in
2018 met 0,8% is gegroeid ten opzichte van 2017. Het aantal
bedrijven is tussen 2017 en 2018 gestegen met 3,8%. Het
aantal ww-uitkeringen is tussen januari 2017 en oktober 2018
afgenomen met 46,2%.
De bibliotheken zijn echte schoolbibliotheken, dus alleen voor
de leerlingen van de scholen. Iedere leerling krijgt een eigen
bibliotheekpasje. Voor iedere leerling worden 5 boeken

2.

11

Prog 3.

GBWP

Accountmanagement en functioneren: Uit hoeveel
personen bestaat het accountmanagement (FTE) ,
wat is hun doelstelling, wat hebben zij gerealiseerd
afgelopen jaar?

3

12

Prog 3

GBWP

Schoolbibliotheken: van 7 naar 16 scholen. Welke in
welke grootte bibliotheek? Alleen voor de leerlingen of
ook openbaar?

13
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17

Prog 5.

GBWP

Metingen klanttevredenheid meldingen. IN 2018 was
er een nulmeting en in 2019 wordt deze meting weer
gedaan. Was de meting puur digitaal of op welke wijze
werd die uitgevoerd ( ivm laaggeletterden en
digibeten).
USD gaat in 2019 een meting doen naar
dienstverlening, toelichting op de wijze van uitvoering.

5.

18

Prog 5.

GBWP

Leges Publieksdiensten. 60.000 minder dan begroot.
Welke leges voor diensten hebben deze afname
veroorzaakt?

6.

19

Prog 6.

GBWP

Operatie Steenbreek loopt nog niet goed. Hoe denken
jullie de interne verbindingen te realiseren om tot een
betere resultaat te komen?

7

19

GBWP

Meer aandacht besteden aan de rol van de raad in
verband met de RES. De lokale problematiek en
mogelijkheden van Bergen op Zoom moeten goed in
beeld komen. Hoe gaan we dat aanpakken?
14

Antwoord
aangeschaft. Dit betekent dat in totaal circa 14.000 boeken
zijn aangeschaft voor circa 2800 leerlingen.
De meting klanttevredenheid meldingen openbare ruimte is in
2018 uitgevoerd door in totaal 75 inwoners te bellen om na te
gaan in hoeverre zij tevreden waren over dit proces.
In november 2019 wordt de ervaring van klanten met de
integrale intake binnen de USD in beeld gebracht.
Dit onderzoek zal gericht zijn op klanten die recent contact
hebben gehad met het intaketeam.
Het is cruciaal dat de onderzoeksaanpak aansluit bij de
diversiteit van de klanten van de USD.
Om dit te garanderen wordt een werkgroep gevormd, waarin
medewerkers met klantcontact zijn vertegenwoordigd.
Het betreft hier de leges die geheven worden voor huwelijken
en overlijden, uittreksels van de burgerlijke stand en
bevraging van bijvoorbeeld notarissen of advocaten naar
inschrijvingen van personen. Geconstateerd is dat in
voorgaande jaren het geraamde leges bedrag steeds te hoog
is ingeschat. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de raming
van -/- 60.000 voor de baten. Er is geen aanwijsbare reden
voor deze terugloop, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de
reisdocumenten (paspoortdip).
Deze maand vinden intern integrale vervolggesprekken
plaats om te kijken hoe er verder invulling kan worden geven
aan Operatie Steenbreek. In het tweede kwartaal zal het plan
(zowel strategisch als financieel) dat daaruit voortkomt, met u
worden gedeeld middels een raadsbrief.
Op 24 april 2019 is er een regionale bijeenkomst geweest
over energietransitie. Met de collegebrief van 28 februari
2019 is de raad geïnformeerd over de start van het project
“samenwerking Regionale Energiestrategie (RES2030) West-
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Wat is de status/voortgang van right to challenge?

9

14

Prog 3

GBWP

Zijn er op korte termijn problemen te verwachting door
de overschrijding 276.000 euro bij evenementen?

10

15

Prog 4

GBWP

Duurzame economische ontwikkeling: bestaat er geen
monitoringsinstrument of hebben wij het niet?

15

Antwoord
Brabant”. Het doel van de RES2030 is om de energietransitie
in de regio te versnellen met veel aandacht voor
maatschappelijk draagvlak. Er was slechts een kleine
delegatie vanuit de gemeenteraad aanwezig bij de
bijeenkomst op 24 april 2019. Op verzoek van de fractie
Steunpunt Bergen op Zoom is een beknopt verslag gemaakt,
gelet op het belang van het onderwerp en vanwege het feit
dat er ‘veel’ op de gemeente en samenwerkende regio ten
aanzien van de regionale energietransitie (RES 2030) afkomt.
Dat verslag is verspreid onder raadsleden.
In het tweede kwartaal van 2019 ligt er een Plan van Aanpak
Right to Challenge (R2C) gebaseerd op de Routeplanner
R2C van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De eerste stappen in dat Plan van Aanpak zijn:
Het vaststellen van de definitie van R2C (de
conceptdefinitie is inmiddels opgesteld).
Een open discussie met bestuur en inwoners.
Het formuleren van een bestuursopdracht.
Het uitwerken van de aanpak R2C.
De overschrijding van de post evenementenbeleid is het
gevolg van het tot 2018 decentraal boeken van kosten die
met de ondersteuning van evenementen te maken hebben. U
moet denken aan elektra, water, reiniging. Hiervoor werden
deze kosten her en der in de begroting geboekt en leidden
uiteindelijk ook tot overschrijding welke minder zichtbaar was.
Met het formuleren en besluiten over nieuw, geactualiseerd,
evenementenbeleid (gepland 3e kwartaal 2019) is het de
bedoeling beleidsopties voor te leggen die onder meer leiden
tot een goed overzicht op het benodigde budget.
Sinds 2017 wordt jaarlijks samen met de gemeente
Roosendaal een economische barometer uitgevoerd en is
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gericht op de vraag hoe de economie in de gemeente Bergen
op Zoom zich ontwikkelt, genereert sturingsinformatie. Op
basis waarvan beleid aangepast en uitgewerkt kan worden en
prioriteiten kunnen worden gesteld. De uitkomsten spelen ook
een rol in de gedachtewisseling tussen bedrijfsleven,
overheid en onderwijs over de economische toekomst van
Bergen op Zoom.
Met betrekking tot milieuwinst wordt er op bedrijventerrein
Lage Meren Meilust gewerkt met een collectieve footprint, die
inzicht geeft in energieprestaties op het terrein.

16

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE 2015-2018
2015

Algemene Reserve stand per 1/1

Onttrekkingen

Vermeerderingen

1.117.209

Buig (2e concernbericht)
Onttrekking werk en inkomen
Opheffen precariorechten
Philip Morris
Onderwijshuisvesting
1e CB ISD
Vastgoed
Gasleiding
Parkeren
Sociaal Fonds
Theodorushaven
Wijkcentra
Ontwikkelbudget Grondbedrijf
Aangenaam
1e en 2e CB Onderwijs
Transitie Fysiek Domein
Gageldonk West
Energiefonds
1e CB Overig
2e CB Armoedebeleid
2e CB Buig
ICT
Economisch Stimuleringsfonds 2
IBOR
Economisch Stimuleringsfonds 1
Taakstelling Cultuurbedrijf
Markiezenhof
Landschap van Allure
Ontmoeten in de wijk
IRS Gebouw
Markiezenhof
Saldo 1e Concernbericht
Saldo 2e Concernbericht
Aanvullen verliesvoorziening GB
Bijdrage Aaangenaam
Stationsgebied
2e Concernbericht
Zwembad
Ontwikkelbudgetten (Nieuw)
Ontwikkeling Binnenstad
Ontwikkeling Binnenschelde

-1.575.000
-425.000
-46.207
-425.365
-2.353.389
-2.019.285
-569.732

Totaal Onttrekkingen

-7.413.978

Rekeningsaldo 2014
Overdracht Investeringsreserve
Vanuit Reserve Grondbedrijf
Containerterminal
WMO
2e CB Overig
Winstnemingen Grondbedrijf
1e Concernbericht
2e Concernbericht Buig
ICT Werkplaatsconcept
Saldo Jaarrekening 2017
Saldo Jaarrekening 2016
Saldo rekening 2015
Totaal vermeerderingen

Onttrekkingen en stortingen Stedelijke Vernieuwing
gerelateerd aan voormalige Vastgoed
Openbare Ruimte / IBOR
bestemmingsreserves
Parkeren
CKB
De Maagd
Markiezenhof
Grondbedrijf
Kapitaallastenreserve
Totaal
Stand Algemene Reserves na (geraamde) mutaties

2016

2017

2018

41.277.676

39.541.662

46.328.737

-442.500

-425.000

-425.000

-87.179

-167.513

-343.698
-414.149

-91.996

-25.000
0
0
0
-100.000
-102.328
-34.000
-47.500
-200.000
-454.676
-312.188
-815.348

-37.500
193.165
-613.342
-200.000
-100.000

-1.200.000

-75.000

-75.000

-92.000

-26.000

-400.000

-334.206

0
-199.750

-151.316
-200.000
-60.000

-43.737
-795.291
0

-295.346
0
-130.000

-32.833

-310.000
-332.500
-30.000
-60.000
0

-300.000
-3.023.119
-679.840

1.354.251
4.636.450
3.347.657
491.000
1.000.000

-329.673
0

-533.154

-537.745

-4.108.239

-3.726.890

-7.657.133

312.188

0

0

102.305
0
572.613
1.000.000
360.000
24.166
700.000
2.885.865

447.262

10.829.358

4.000.358

1.447.262

956.779

14.626.912
0
7.253.873
648.285
474.955
67.071

-2.810.272
-62.327
-194.985
-318.992
0
1.758.443

-654.148
-61.837
-662.021
-472.163

608.520
-61.837
-1.171.515
-127.358

10.916.872

1.808.787

36.745.087

-1.628.133

9.066.703

1.056.597

41.277.676

39.541.662

46.328.737

40.684.980

13.673.991
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22

Schuldenlast

VVD

Op meerdere plaatsen staat de tekst: “We stellen voor
om bij het aanbieden van de Begroting 2020-2023 aan
te geven hoe wij ervoor zorgen dat de schuldquote in
2026 op 90% uitkomt. Daarnaast willen wij dat de
schuldquote, die in 2019 verder zal oplopen, in deze
collegeperiode zal gaan dalen.”

In het collegeakkoord spreekt het college de doelstelling uit
de schuldquote in 2026 teruggebracht te hebben tot 90%. Dit
college ziet zich geconfronteerd met een oplopende
schuldenlast vooral veroorzaakt door grote investeringen
(waartoe eerder besloten werd) en tegenvallers bij het sociaal
domein. Zoals aangegeven op pagina 22 stellen wij voor bij
het aanbieden van de begroting 2020 aan te geven hoe te
komen tot een schuldquote van 90% in 2026.
In bijlage 2 vindt u de cijfermatige onderbouwing van de
grafiek weergegeven op pagina 22. Wij benadrukken, zoals
ook opgenomen in het Beleidskader, dat de cijfers uit de
berekening van de schuldquote tot 2026 nog een behoorlijke
mate van onzekerheid in zich hebben.

Onder verwijzing naar de tabel zoals verstrekt n.a.v
onze technische vraag nummer 3 bij de begroting
2019 zou de netto schuldquote in 2019 gelijk blijven
en vanaf 2020 gaan dalen en in 2022 (halverwege de
8 jaar) op 91,6% komen. Dus hoezo, oplopen van de
schuldquote? Er is een keiharde afspraak over het
afnemen van de schuldquote.
Of gaat de handdoek in de ring en zadelen we de
volgende bestuursperiode op met een taak die we zelf
niet kunnen realiseren?

2

4

RVB

VVD

Tevens: graag in hetzelfde format als de tabel bij
vraag 3 bij de begroting 2019 een schets van de
actuele situatie waarbij (zoals in die tabel) de
bedragen van de schuld worden genoemd én de
percentages van de schuldquote.
Gesproken wordt over voorstellen tot een bedrag van 1.
5 mln. Gesproken wordt over een tekort van 3.433.000
euro. 1) Hoe dient de 5 mln te worden gezien: als
keuzepakket, of als veiligheidsmarge als het tekort
meer dan 3.433.000 euro blijkt te zijn, met de kennis
2.
van november 2019?
2) Is men eindelijk voornemens om ook te zoeken in
de (structurele) exploitatie en langs die weg te werken
aan een gezondere financiële positie? Zie ook de
1

Zoals aangegeven herrekenen we het tekort op het
sociaal domein medio dit jaar en kennen we de uitkomst
van de meicirculaire nog niet. Het bedrag van € 5 mln
heeft inderdaad een veiligheidsmarge in zich.
Binnen alle budgetten (zowel wettelijke als niet wettelijke
taken) zal gekeken worden naar mogelijkheden om tot
een bedrag van € 5 mln te komen.
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indicator voor de structurele exploitatieruimte. Graag
een toelichting.
Asbestsanering gereed voor 31 dec 2024. Gemeente
zet in op voorlichting en facilitering.
Wat denkt u de faciliteren? Dit is genoegzaam
bekend. We hebben geen geld. Kabinet is nog in
gesprek dus nu geen prioriteit aan geven?

3

7

1

VVD

4

7

1

VVD

Drugscriminaliteit. Loopt de spuigaten uit. Gesproken
wordt over doorontwikkeling van Courage. Graag een
toelichting: wat en wanneer.

5

8

2

VVD

Jeugdwet zorgt voor financiele problemen.
Zijn er voldoende opbouwwerkers beschikbaar in
BoZ? Signalen uit werkveld dat er onvoldoende
mensen zijn tov de vraag.

6

9

2

VVD

Tekort van het sociaal domein, 4 mln. In het 1e Cobe
gaat men nog uit van een tekort van 3 miljoen. Wat is
waar?

2

Antwoord

De gemeente Bergen op Zoom hoopt een tijdige sanering te
stimuleren zodat na het ingaan van het verbod geen grote en
kostbare handhavingslast ontstaat. Er wordt onderzocht wat
de mogelijkheden zijn om een collectieve sanering voor
dakeigenaren op te zetten samen met een aantal omliggende
gemeenten. Deze (regionale) collectieve sanering zal de
gemeente Bergen op Zoom geen geld kosten. De
ontwikkelingen omtrent het landelijk asbestfonds voor
dakeigenaren die sanering niet kunnen financieren, worden
afgewacht. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld in
opdracht van het kabinet.
We onderzoeken waar we nog verder kunnen versterken in
deze aanpak. Parallel aan de uitvoering Courage en aanpak
georganiseerde criminaliteit welke onverminderd door gaat.
De doorontwikkeling loopt reeds en zal verder vormgegeven
worden lopende 2019. De raad wordt hierover periodiek
bijgepraat in de themabijeenkomsten veiligheid.
Vanuit de sociale teams van WijZijn Traversgroep (waar
opbouwwerk onderdeel van is) worden signalen waar
jeugdhulpverlening voor nodig is doorverwezen naar de juiste
instanties. Er is geen signaal bij ons bekend dat er gebrek is
aan medewerkers binnen de sociale teams om die signalen
op te vangen.
Het is allebei waar.
Het tekort in het sociaal domein wordt geschat op € 4 mln.
Het college stelt voor om € 3 mln uit de algemene reserve te
halen en toe te voegen aan het budget voor het sociaal
domein. Hiermee is het verwachte tekort incidenteel voor het
jaar 2019 teruggebracht naar € 1 mln.
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Vraag

Kenmerk BoZ – relatief hoge werkloosheid, juist ook
met aantrekkende economie. Hoe hoog is dat
percentage dan? Hoe kan de werkloosheid nog
relatief hoog zijn als de economie aantrekt? Wat
mogen we dan gaan verwachten als de conjunctuur
minder wordt?

Antwoord
Het bedrag is als volgt opgebouwd:
•
Het voorlopig budget BUIG 2019 is in september
2018 vastgesteld. Op dat moment was de begroting 2019
al gereed. Het voorlopig budget is € 600.000 hoger dan
waar we bij het opstellen van de begroting van uitgingen.
Overigens wordt in september 2019 het macrobudget pas
definitief vastgesteld. De gevolgen hiervan nemen we
mee bij de jaarrekening.
•
Het budget voor de uitvoering van de Wmo is met
€ 2.000.000 naar boven bijgesteld.
•
Het budget voor de uitvoering van de jeugdwet is
met € 1.600.000 naar boven bijgesteld.
Hierna rest nog het risico van een tekort van € 1.000.000 op
de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.
In het beleidskader is een voorstel opgenomen om het
budget voor het sociaal domein structureel te verhogen met
€ 2.500.000.
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de
(werkzame en werkloze) beroepsbevolking de afgelopen
jaren is als volgt:
Jaar
Bergen op Zoom Nederland
dec. 2013
7,1
7,3
dec. 2014
7,4
7,5
dec. 2015
7,7
6,9
dec. 2016
6,7
6,1
dec. 2017
5,3
4,9
dec. 2018
4,0
3,9
(bron: CBS arbeidsdeelname)

8

11

4

VVD

Waterkwaliteit Binnenschelde. Welke maatregelen zijn
in scope? 1) Gaan we best bewezen technieken
3

Het werkloosheidspercentage nadert hiermee dicht het
landelijk gemiddelde, het blijkt dus nogal mee te vallen.
Naar de watersysteemanalyse van Markiezaatsmeer en
Binnenschelde heeft een laboratoriumonderzoek plaats
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toepassen of gaan we een proeftuin spelen terwijl we
ons dat financieel niet kunnen permitteren? 2) Welke
subsidiemogelijkheden zijn onderzocht en benut;
stand van zaken?

gevonden. De resultaten met het binden van fosfaten met
polyaluminiumchloride (PAC) waren niet bevredigend.
Voorgesteld wordt om een veldproef (enclosures) uit te
voeren met in kolommen PAC, PAC/Phoslock, Phoslock en
natuurlijk een blanco.
De veldproef wordt gefinancierd door het waterschap,
mogelijk met aanvulling door de provincie.
Na de veldproef kan een begroting gemaakt worden.
Kostenverdeling tussen de betrokken instanties is – nog –
niet gemaakt.
Beide toepassingen zijn bewezen toepassingen; de
Binnenschelde is een uniek water in dit opzicht.
Volgens de berekeningen uit IMPACT (begrotingssysteem
achter IBOR) wel. Echter: om dit vast te kunnen stellen is een
jaar nodig dat we dit kunnen evalueren, aangezien deze
methodiek pas per 2018 in is gegaan hebben we nog geen
jaar gehad dat het beschikbaar budget in de gemeentelijke
begroting aansluiting had bij de berekening uit IMPACT.
Daarnaast gaat IMPACT uit van het op peil houden van een
bestaande beeldkwaliteit, en niet van het inlopen op
achterstallig onderhoud. Inmiddels weten we dat de
technische staat van een aantal thema’s (wegen, meubilair
en bomen) sterk terugloopt omdat er vanaf 2011
taakstellingen zijn op producten in de openbare ruimte.
Het goede gesprek komt in de plaats van de oude
gesprekkencyclus en de oude beoordelingsregeling. Het
goede gesprek is meer eigentijds, sluit beter aan bij de
organisatieontwikkeling en de regie ligt meer bij de
medewerker zelf.

9

15

4

VVD

Met de 1,1 mln euro extra voor IBOR kunnen de
kwaliteitsniveaus wel gehaald worden?

10

17

5

VVD

“Het goede gesprek is ingevoerd in 2019 en wordt de
komende jaren verder verbeterd en gemonitord;”. “Het
goede gesprek”? Wat gaat er onder die vlag nu weer
plaatsvinden?

4
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Het project kent vier doelen, namelijk:
a. Een uniformering van de analyses van het verzuim.
b. Een verbetering van het verzuimproces.
c. Meer inzicht in de oorzaken van verzuim en
voorstellen voor preventie van verzuim.
d. Effectief gedrag bij alle relevante rollen rondom
verzuim.
Onze ambitie is om in deze coalitieperiode het verzuimcijfer
op of onder het gemiddelde van de sector gemeenten te
krijgen (in 2017 5,4%).
ICT WBW, de GR gaat uit van een toename van 700k De huidige berekening voor de kosten van de nieuwe
voor BoZ alleen. 1) Hoe wordt dit door de GR
infrastructuur is gebaseerd op de doorrekening van een
gemotiveerd? Gouden toetsenborden? 2) Welke
normale ict-infrastructuur. Uitgangpunt is niet een dure
mogelijkheden zijn er om met zo min mogelijk kosten
Mercedes, maar een gewone, functionele, Opel Astra. In de
uit de GR te stappen? (beter ten halve gekeerd…)
evaluatie van ICT WBW, zal ook onderzocht worden wat een
normaal kostenniveau is voor een ict-infrastructuur.
Indien we als gemeente uit de GR stappen, dan zullen wij als
gemeente alle kosten, die dat voor de overige deelnemers
met zich meebrengt, moeten betalen. Daarnaast zullen we
ook kosten moeten maken om naar een nieuwe ictinfrastructuur te gaan.
Duurzaamheidsvouchers. Hebben die een revolverend Nee, deze zijn niet revolverend.
karakter?
Vervanging en realisatie windmolens Auvergnepolder. 1. Op 22 februari 2019 bent u via brief U19-002304
1) Onderzoek alternatieve locaties is al uitgevoerd? 2)
geïnformeerd over de opwaardering van de windmolens
Is een Milieu-effect-rapportage nodig? (zie RvS mbt
in Halsteren. In deze brief is het afronden van het
Poortgebied). 3) Graag een toelichting op het inzicht in
alternatieven onderzoek gemeld.
de huidige ondergrondse infra.
2. Het college heeft besloten om drie windmolens op een
lijn aan de zuidelijke Bandijk als voorkeursscenario te
benoemen. Dit voorkeursscenario wordt op dit moment
verder uitgewerkt. Een onderzoek of een MER-procedure

5
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“Dit investeringsvolume, waarbij de besluiten zijn
genomen in de vorige raadsperiode,
valt buiten de moederkredieten en leidt tot een hogere
schuldenlast dan bij de Begroting 2019 ingeschat.”
Dat de besluiten uit de vorige raadsperiode leiden tot
een hogere schuldenlast dan zonder die besluiten is
helder. Maar de besluiten zijn genomen. In de vorige
raadsperiode. Ze zijn ook niet teruggedraaid. Hoe kan
het dan leiden tot een hogere schuldenlast dan bij de
begroting 2019 is ingeschat?
Welke mogelijkheden zijn er t.a.v. de genoemde
besluiten (bouwclubs, parkeergarage AGM, Eventum
en haven) nog wat betreft versobering?
Gronden. Grexen gaan van 4 mln (2019) 8 mln (2020)
en 5 mln (2021) naar -2 mln (2019), 3,5 mln (2020) en
11,1 mln (2021). Die -2 mln in 2019 zal wel. Maar een
absurde 11,1 mln aan positieve kasstromen in 2021,
gaan we echt met z’n allen doen dat dat een
realistische inschatting is? Kleren van de keizer?
Vraag: 1) waar is die 11,1 mln op gebaseerd; 2) wie
durft er z’n reputatie aan te verbinden dat dat
gerealiseerd gaat worden; 3) waarom is hier niet 100
miljoen gezet, zodat de schuldquote dan helemaal
goed lijkt?
6

Antwoord
uitgevoerd moet worden is een onderdeel van de verdere
uitwerking.
3. Er is al de nodige infra aanwezig omdat het gaat om een
opwaardering van de huidige windmolens. Met Enexis
wordt ook uitgewerkt wat er aangepast moet worden. In
het plangebied zijn geen ondergrondse pijpleidingen
aanwezig.
Het investeringsvolume voor 2018 en 2019 is te laag
ingeschat waarbij we tegelijkertijd zien dat uitvoering van
investering meer in lijn is gekomen met de geplande
tijdpaden waarbij we in het verleden vaak zagen dat
investeringen vaak met grote vertraging gerealiseerd werden.
Dit zijn verklaringen waarom de schuld vanuit dit onderdeel
verder is opgelopen dan voorzien.
Bij de uitvoering van de gerefereerde kredieten is versobering
al aan de orde (ook mede ingegeven door de gestegen
bouwkosten). Dit leidt echter niet tot een lager krediet omdat
we ondervinden dat het al erg lastig is om binnen de
geraamde bedragen de werkzaamheden plaats te laten
vinden.
1. Die € 11,1 mln is gebaseerd op de uitkomsten van de
herzieningen van alle grondexploitaties in het kader van
de jaarrekening 2018, waarbij de te maken opbrengsten
en kosten voor alle grondexploitaties meerjarig zijn
herzien. Dit levert verschuivingen op in tijd aan zowel de
opbrengsten- als aan de kostenkant waardoor een saldo
ontstaat aan kosten minus opbrengsten van € 11,1 mln.
2. Het betreft hier geen technische vraag.
3. Dat is niet gedaan omdat dat niet de uitkomst is van de
bij antwoord 1 genoemde herzieningen.
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verkoop vastgoed. Hoe reëel is dit? Lukt al jaren niet
of in beperkte mate. Wat is de aanpak die wordt
voorgestaan? Blijft dit een interne exercitie of gaan we
professionele makelaars met bijbehorende netwerken
inzetten?
Lokale lasten. Inderdaad staat in het coalitieakkoord
dat de lokale lasten voor inwoners niet meer stijgen
dan met het inflatiepercentage. Een uitgangspunt over
volledige kostendekking binnen het tarief voor riool en
afval heb ik daarin niet aangetroffen. Correct?
Moederkredieten. “Wanneer het moederkrediet 2019
ad € 8,5 milj niet geheel
in 2019 beschikbaar wordt gesteld, stellen wij voor om
het restant bedrag door te schuiven naar 2020. Dit
bedrag kan dan dienen ter dekking van de kredieten
die uit het uitvoeringsplan 2019-2022 doorgeschoven
zijn naar latere jaren.”
Graag toelichting op de betekenis hiervan. Stel dat de
8,5 mln van 2019 niet volledig wordt benut en er, bijv.,
2 mln over zou blijven. Wil het college dan in 2020
voor 10,5 mln aan ruimte? Vraag: Correct?
Wat is de onderbouwing hierbij? 2 mln niet benutten is
ook 2 mln tgv schuldenlastreductie. Daar schijnen ook
nog uitdagingen te liggen. Waarom die drang om geld
uit te geven?
Vraag: Als het in 2019 niet lukt om 8,5 mln te
investeren, waarom zou het dan in 2020 wel lukken
om 10,5 mln te investeren?
Tabel.

7

Antwoord
De afgelopen jaren is er wel degelijk vastgoed verkocht en
zijn de bijbehorende taakstellingen behaald. De
vervolgaanpak zal met het college en de raad afgestemd
worden.
Dit is correct.

Bij de Begroting 2020-2023 wordt het Uitvoeringsplan 20202023 aangeboden. Ook dit Uitvoeringsplan willen wij op basis
van een realistische planning opstellen.
Wanneer in 2019 niet de volledige € 8,5 mln aan
moederkredieten beschikbaar wordt gesteld, betekent dit dat
er projecten van 2019 naar latere jaren doorschuiven (bijv.
Halsterseweg Noord). Omdat de kredieten doorschuiven naar
latere jaren willen wij u vragen om ook de niet benutte
kredieten door te schuiven naar latere jaren. Hiervoor is een
afzonderlijk raadsbesluit nodig.

De raming voor het sociaal domein is niet meer gebaseerd op
“in=uit” maar op basis van een reële raming van de uitgaven.
De provincie heeft in haar Begrotingscirculaire 2019 ook
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Bijlage 1
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6

1
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Algemene reserve 1/1/2018: 46.328.737 euro en
1/1/2022: 28.103.506 euro. Kortom, we teren in deze
collegeperiode 18 miljoen euro in? Waarvan 15 mln
euro alleen al in 2018 en 2019? Correct?
Handhaving. Wat is de capaciteit in fte t.a.v. de
gemeentelijke handhaving. In hoeverre is dit passend
voor de uitvoering van de taken? Tevens: in welke
mate kan vanuit deze pool ook wijkgericht aan de slag
gegaan worden, met de een politie organisatie die zich
“terugtrekt” van openbare orde naar veiligheid?

8
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aangegeven dat zij de Begroting 2020 zal beoordelen of dit
ook heeft plaatsgevonden.
Wij zijn verplicht om in de begroting de bijdragen aan de
Verbonden Partijen op te nemen op basis van de laatste
begroting. Wanneer de conceptbegroting van een verbonden
partij op tijd bij ons bekend is en hierin een forse afwijking
van de bijdrage zit t.o.v. de vorige begroting dan nemen wij
dit mee in het beleidskader. Wanneer bij vaststelling van de
begroting van de verbonden partij nog een bijstelling op de
conceptbegroting plaatsvindt, dan verwerken wij dat in onze
begroting.
Het opnemen van een bijdrage aan een verbonden partij
conform hun conceptbegroting is een bestendige gedragslijn
en zegt dus niet dat wij akkoord zijn met deze
conceptbegroting.
Dit is correct.

Er is voor Bergen op Zoom 5,5 fte boa-capaciteit beschikbaar
in de boa-pool voor breed boa-toezicht (excl. 1 fte inhuur
Diftar-boa, 0,5 fte inhuur horeca-boa en 5 fte
parkeerhandhaving door Parkeerbeheer). Het is nooit
mogelijk om op alles toezicht te houden en alles te
handhaven. Dat noodzaakt tot het maken van keuzes en het
stellen van prioriteiten. Als gevolg van diverse trends en
ontwikkelingen (waaronder de politie die zich vooral richt op
de kerntaken) komt de beschikbare boa-capaciteit steeds
meer onder druk te staan. Voor 2019 is totaal 2380 uur voor
wijkgericht toezicht geraamd. Deze uren worden o.a. ingezet
voor Rent a Boa acties, aansluiten bij wijkspreekuren,
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CDA

Hoe gaat u de overschrijding van 275.000 euro
aan evenementen opvangen?

2

7

CDA

Er is een rapport “Aanpak Zorgfraude” aangeboden
aan de minister. Hoe heeft u de uitvoering van deze
aanpak in Bergen op Zoom geborgd (qua mens,
middelen en procedures) en ingepland?)

3

6

CDA

Bergen op Zoom zet in op communicatie en webcare.
Hoe maakt u de resultaten van deze aanpak
meetbaar?

2e kolom,
midden

9
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aansluiten bij acties van buurtpreventieteams en preventief
toezicht in de wijken.
De overschrijding van de post evenementenbeleid is het
gevolg van het tot 2018 decentraal boeken van kosten die
met de ondersteuning van evenementen te maken hebben. U
moet denken aan elektra, water, reiniging. Hiervoor werden
deze kosten her en der in de begroting geboekt en leidden
uiteindelijk ook tot overschrijding welke minder zichtbaar was.
Met het formuleren en besluiten over nieuw, geactualiseerd,
evenementenbeleid (gepland 3e kwartaal 2019) is het de
bedoeling beleidsopties voor te leggen die onder meer leiden
tot een goed overzicht op het benodigde budget.
De projectopdracht is op 17 mei jl. goedgekeurd door de
stuurgroep. In de aankomende 2 maanden wordt het
werkproces van het team Wmo in kaart gebracht. Daarnaast
worden de beleids- en juridische kaders onderzocht en
vastgesteld, zodat deze in het nieuwe werkproces kunnen
worden geïmplementeerd. Actuele fraudesignalen worden
voor nu opgepakt door de projectleider en t.z.t. overgedragen
aan (nog aan te stellen) toezichthouder Wmo.
Communicatie is een belangrijk instrument om contact te
onderhouden met inwoners, bedrijven en instellingen, met de
gemeenteraad en met medewerkers onderling. Met de
transformaties in het sociale en fysieke domein krijgt de rol en
de inzet van effectieve communicatie een nog groter belang.
Er is daarom al ingezet op de ontwikkeling van verschillende
communicatie-instrumenten om deze rol effectief en
adequaat te kunnen vervullen. De komende twee kwartalen in
2019 worden gebruikt om de verschillende instrumenten te
verbinden met de transformaties en om daarnaast de
benodigde infrastructuur te ontwikkelen, waaronder een
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U spreekt over een lokaal akkoord dat in
voorbereiding is. Wat voor afspraken heeft men in
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Er staat: “…en de Groene Serre worden de volgende
4 processtappen doorlopen “. Welke 4 stappen
worden bedoeld?

10
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nieuwe website. Er zijn al verschillende monitoren
beschikbaar die worden ingezet om de effectiviteit van de
gemeentelijke communicatie te meten. Binnen de nieuwe
website komen ook monitoren beschikbaar.
De besluitvorming hierover is nog niet afgerond. De beoogde
doelen bij dit akkoord zijn:
a.
Bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van alle
medewerkers.
b.
Positie op de krappe arbeidsmarkt verbeteren en
goed werkgeverschap bevorderen.
c.
Hoge werkdruk beheersen en ziekteverzuim
proberen terug te dringen.
d.
Huidige leeftijdsopbouw personeel positief
beïnvloeden.
Er komt een menukaart met mogelijkheden om de duurzame
inzetbaarheid te bevorderen. De voorstellen sluiten aan bij de
landelijke wensen van vakbonden en VNG.
Ja, de beoogde doelen en maatregelen worden SMART
vastgelegd, zodat hierop kan worden geëvalueerd.
De opmaak van de tekst in het Beleidskader is niet helemaal
goed overgenomen. Deze had als volgt moeten zijn:
In 2019 wordt voorrang gegeven aan het onderhoud van de
Groene Serre naar aanleiding van het onderzoek van het
team Vastgoed.
Voor de aanpak van de huisvesting van het Stadskantoor, het
BVG-gebouw en de groene Serre worden de volgende vier
processtappen doorlopen in 2020/2021.
Iedere processtap wordt afgerond met een collegebesluit.
a) Naar aanleiding van de vastgestelde organisatievisie de
vertaling maken naar een huisvestingsvisie voor de
ambtelijke organisatie;
b) Huisvestingsvisie vertalen naar een werkplekconcept
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waarin meegenomen de verduurzaming, het middelenbeslag
en de inverdieneffecten van de verschillende variabelen;
c) maken van een detail-ontwerp (bestek, planning) voor het
gehele verbeterproces huisvesting;
d) opdracht verlenen voor de uitvoering van het vastgestelde
detail-ontwerp huisvesting ambtelijke organisatie.
De vier stappen zijn hierboven genummerd van a t/m d.
U maakt melding van een zeer grote verhoging van de De gemeente is verplicht om de diensten van ICT WBW af te
jaarlijkse bijdrage (€400.000 per jaar). Dit klinkt
nemen. De genoemde aanbesteding kan niet zelf door onze
alarmerend. In hoeverre heeft de gemeente Bergen op gemeente op de markt worden gezet.
Zoom een afnameverplichting van de diensten van de
ICT WBW? En kan de genoemde ‘aanbesteding ictinfrastructuur’ door Bergen op Zoom voor haarzélf op
de markt gezet worden?
U spreekt over het indienen van zienswijzes. In
Definitieve besluiten omtrent de nieuwe infrastructuur en de
hoeverre heeft de Gemeente nu, al via deelname van huidige evaluatie worden op de bestuursvergadering van 8
haar portefeuillehouder aan het bestuur van de ICT
juli 2019 genomen. De portefeuillehouder heeft over beide
WBW, sturing doen uitgaan? Dergelijke grove
onderwerpen intensief contact met de bestuurders uit de
overschrijdingen zijn kennelijk niet voorzien: Wat zegt andere deelnemende gemeenten. Vanuit de evaluatie van de
dit over de competenties van de operationele leiding
GR zal ook meer duidelijk worden over de operationele
van de ICT WBW en heeft onze portefeuillehouder
sturing op ICT WBW. Binnen de evaluatie wordt ook gekeken
met onze staf al naar een ‘plan B’ gezocht?
naar mogelijke alternatieve samenwerkingen buiten ICT
WBW. De resultaten van de evaluatie worden op de
gezamenlijke raadsbijeenkomst op 28 mei, door het externe
bureau gepresenteerd.
De verandering van het BTW regime leidt ertoe dat we Ongeveer 1/3 is toe te schrijven aan de btw-verandering op
jaarlijks €100.000 minder aan BTW kunnen
sport.
declareren. De zin ‘...actualisatie en de verandering
van BTW op sport…’ geeft 2 oorzaken. Hoeveel van
dit bedrag is toe te schrijven aan de BTW verandering
op sport?

11
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Bedrijfsvoeringalgemeen

CDA

Soms blijkt in de realisatie van projecten dat
leveranciers onder de maat presteren en niet-accurate
schattingen produceren waardoor overschrijdingen
ontstaan. Vaak blijkt de gemeente dan aan
meerkosten vast te zitten en kan de Raad legaal niets
anders dan extra gelden voteren.
Hoe gaat u assertief borgen dat deze niet-goede
prestaties ook daadwerkelijk bij die leveranciers
worden teruggelegd? Vanaf start inkoopproces met de
inkoopvoorwaarden, met assertief
contractmanagement en -in uiterste geval- juridische
actie? Heeft de gemeente daar de juiste kennis al voor
in huis, of verdient dit extra aandacht?

De gemeente Bergen op Zoom maakt middels zorgvuldig
doorlopen inkoop- en aanbestedingsprocedures heldere
prestatieafspraken met leveranciers. Deze afspraken worden
vastgelegd in een gepaste overeenkomst. De
overeenkomsten worden waar nodig aangevuld met een
Service Level Agreement (SLA) en verder gedefinieerd in
(kern) prestatie indicatoren (KPI). Dit om het geheel aan
gemaakte afspraken en prestatieniveaus te borgen en
meetbaar te maken.
Wanneer een leverancier niet presteert conform de
overeengekomen afspraken, zal de gemeente Bergen op
Zoom daarop acteren en daarbij de leverancier houden aan
de gemaakte afspraken. U schetst, terecht, een assertieve en
proactieve houding bij dergelijke omissies. Hierbij wordt eerst
gekeken of het niet nakomen of niet presteren aan de
leverancier toegerekend kan worden. Wanneer dat het geval
is, wordt bepaald of er middels project- en of
relatiemanagement of direct met formele en juridische
stappen gesommeerd kan worden tot het alsnog presteren. In
beide gevallen, bij uitblijvende prestatie, worden verdere
juridische stappen ondernomen.
Bij inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente
Bergen op Zoom worden inderdaad de Algemene
Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Wanneer
andere paritaire / branche relevante voorwaarden beter
passend zijn, bijvoorbeeld voor werken of ICT gerelateerde
overeenkomsten, worden deze toegepast.
Op dit moment wordt een centrale contractbeheer en management oplossing geïmplementeerd. Decentraal werden
de contracten reeds beheerd en gemanaged en op de
verschillende domeinen zijn maatwerkoplossingen getroffen.
Een centrale oplossing biedt veel kansen op efficiëntie,

12
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De visie op regionale samenwerking wordt in 2020
herzien en vastgesteld. Op welke wijze wordt de raad
betrokken bij het herzien van de visie op regionale
samenwerking?
De incidentele middelen voor programma 1, ter
waarde van 75.000 euro, zijn bedoeld voor onder
andere lobby. Krijgt de gemeenteraad een overzicht
van alle lobbyactiviteiten van het college? Zo nee, op
welke wijze legt college verantwoording af aan de
raad voor haar lobbyactiviteiten?
‘Als de vraag naar maatwerk blijft groeien, dreigt
ondersteuning van kwetsbare mensen bij het
meedoen aan de samenleving onbetaalbaar te
worden.’ Wat is het college voornemens om hier aan
te doen? Wat heeft het college tot op heden gedaan
om dit te voorkomen?
Wat is het armoedebudget voor het beleidskader
2020-2023?

Het budget voor Wmo wordt met 2 miljoen euro
verhoogd. Voor welke doeleinden dient deze
verhoging? Hoe wordt in de toekomst voorkomen dat
het budget voor de Wmo niet nog verder stijgt? De
PvdA fractie ontvangt hier graag meer duidelijkheid
over.
13
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compliancy en organisatiebrede volwassenheid in
contractmanagementprocessen. Hier wordt nu veel aandacht
aan geschonken. Bijvoorbeeld door (decentraal)
contracteigenaren te trainen op het gebied van
contractmanagement.
Op dit moment is het proces rondom de herziening en
vaststelling van de visie op regionale samenwerking nog niet
vastgelegd. Wel kunnen wij aangegeven dat de raad, vanuit
haar rol, hierbij natuurlijk betrokken zal worden.
In alle facetten van de werkzaamheden van Bergen op Zoom,
zowel bestuurlijk als ambtelijk, komen aspecten van lobby
voor. Via de beleidscyclus leggen wij verantwoording af over
de resultaten op deze werkzaamheden, inclusief de lobby die
hierin heeft plaatsgevonden.
Om verdere stijging van de kosten te voorkomen werken we
aan een aantal maatschappelijke business cases dat moet
leiden tot eerdere uitstroom uit beschermd wonen,
ontwikkeling van efficiëntere en effectievere ondersteuning en
beter sturen op het behalen van resultaten waardoor we
eerder weten of ondersteuning kan worden afgeschaald.
Het beleidskader bevat de kaders / uitgangspunten op basis
waarvan de begroting wordt opgesteld. Reguliere budgetten
als dat voor het minimabeleid zijn - voor zover die geen forse
wijzigingen ondergaan - hierin niet opgenomen.
Het budget voor de Wmo wordt niet verhoogd. Er wordt een
overschrijding van € 2 mln verwacht van de in de begroting
geraamde budgetten. Dit is een gevolg van stijgende
cliëntaantallen en stijgende tarieven. Om verder stijging van
de kosten te voorkomen werken we aan een aantal
maatschappelijke business cases die moeten leiden tot
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6

9

4

PvdA

Voor 2019 wordt het gehele budget voor participatie
besteed. Waarom wordt nu het gehele budget
ingezet? Waarom wordt het budget niet gespreid over
de komende jaren? Wat zijn de beweegredenen van
het college?

7

10

3

PvdA

Wanneer wijst het college de 65 hectare binnen de
gemeentegrenzen aan? Deze afspraak is vastgelegd
in het coalitieakkoord

8

11

3

PvdA

Is er in het overlegorgaan Regionale Educatieve
Agenda (REA) gesproken over het aanbieden van
laagdrempelige huiswerkbegeleiding voor kinderen?
Zo nee, waarom is hier niet over gesproken? Zo ja,
hoe staat het REA tegenover het aanbieden van
laagdrempelige huiswerkbegeleiding? Hoe staat het

14

Antwoord
eerdere uitstroom uit beschermd wonen, ontwikkeling van
efficiëntere en effectievere ondersteuning en beter sturen op
het behalen van resultaten waardoor we eerder weten of
ondersteuning kan worden afgeschaald.
Er wordt vanaf 2019 - op basis van ervaringen uit de
voorgaande jaren - realistischer begroot. In het verleden
werden de kosten van in te zetten re-integratievoorzieningen
te hoog ingeschat, waardoor er na afloop van het jaar nog
middelen resteren. Door realistischer te begroten kunnen nu
jaarlijks meer mensen worden geholpen.
Jaarlijks ontvangt de gemeente vanuit de rijksoverheid
middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te
begeleiden naar werk, zowel voor de klassieke doelgroep
(mensen die we onder de WWB al kenden), als voor de
mensen die er onder de Participatiewet zijn bijgekomen
(voorheen Wajongers). Ook ontvangt een gemeente
middelen voor mensen met een indicatie voor een sociale
werkvoorziening (sw). Samen worden deze middelen ook wel
het Participatiebudget genoemd.
Kwalitatieve en kwantitatieve verkenning van lokale
ruimtevraag vindt plaats. In juli wordt de raad daarover
geïnformeerd (zie raadsbrief 21 maart 2019). De planning
van onze aanpak stemmen we af op regionaal proces
Prognose Bedrijventerreinen, dat momenteel in samenspraak
met provincie plaatsvindt.
In het REA is niet gesproken over het aanbieden van
laagdrempelige huiswerkbegeleiding, omdat dit onderwerp
niet is opgenomen in de Onderwijsagenda Brabantse Wal die
samen met onderwijspartners is opgesteld. Het is daarom
onbekend wat het standpunt van de REA is.
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college tegenover het aanbieden van laagdrempelige
huiswerkbegeleiding?

Het college heeft geen beleid op het aanbieden van
laagdrempelige huiswerkbegeleiding. Via de ‘Regeling ter
bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande
kinderen’ is het mogelijk om in de kosten van aanvullende
studiebegeleiding te voorzien.
Voor het onderwijshuisvestingsprogramma 2020 zijn
verschillende aanvragen van schoolbesturen binnen
gekomen. Deze aanvragen zijn geïnventariseerd met de
noodzakelijke uitgaven hierbij. Het gaat hier om o.a. de
volgende aanvragen:
• Herstel constructiefouten Kornalijn ca € 242.000;
• Herstel constructiefouten Aventurijn ca € 62.000;
• 1e inrichting OLP (onderwijsleerpakket) en meubilair vrije
school ca € 234.000;
• Uitbreiding met tijdelijke lokalen Grebbe ca € 255.000.

Voor onderwijshuisvesting wordt 800.000 euro aan
voorzieningen toegekend. Waarvoor wordt deze
voorziening specifiek voor gebruikt? De PvdA fractie
ontvangt hier graag meer duidelijkheid over.

Voor evenementenbeleid is in 2018 overschreden met
275.000 euro. In 2019 is hier geen extra budget voor
beschikbaar gesteld. Wordt er voor 2019 niet weer
een tekort verwacht voor het evenementenbeleid? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, is er sprake van een
structurele overschrijding?

15

Voor 31 december 2019 moet het college een beslissing
nemen over deze aanvragen. Vooruitlopend op deze
beslissing worden de verwachte noodzakelijke uitgaven al
geraamd in het beleidskader.
De overschrijding van de post evenementenbeleid is het
gevolg van het tot 2018 decentraal boeken van kosten die
met de ondersteuning van evenementen te maken hebben. U
moet denken aan elektra, water, reiniging. Hiervoor werden
deze kosten her en der in de begroting geboekt en leidden
uiteindelijk ook tot overschrijding welke minder zichtbaar was.
Met het formuleren en besluiten over nieuw, geactualiseerd,
evenementenbeleid (gepland 3e kwartaal 2019) is het de
bedoeling beleidsopties voor te leggen die onder meer leiden
tot een goed overzicht op het benodigde budget.
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12

19

6
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13

20

Schuldenlast

PvdA

Vraag
Heeft de businesscase (binnen)sport ook betrekking
op het eventueel schrappen of afstorten van
(binnen)sportaccommodaties? Zo ja, welke
(binnen)sportaccommodaties komen volgens het
college in aanmerking om afgestoten, geschrapt of
geprivatiseerd te worden? Welke beweegredenen
heeft het college hiervoor?
Tot op heden is 115.000 euro besteed aan
duurzaamheidsvouchers. Waaraan is dit bedrag
besteed? De PvdA fractie ontvangt graag hieronder
een inhoudelijke toelichting.

‘Er is meer onttrokken aan de reserves en
voorzieningen dan voorzien’. Wat wordt hiermee
bedoeld? Over wat voor reserves en voorzieningen
hebben we het dan? Graag ontvangt de PvdA fractie
een overzicht van de onttrokken reserves en
voorzieningen.

16

Antwoord
De businesscase geeft antwoord op de vraag hoe we in de
toekomst omgaan met onze binnensportaccommodaties en
hoe zich dat verhoudt tot de investeringsstaat. Schrappen,
afstoten of privatiseren zijn scenario’s. Er is echter geen
vooringenomen uitgangspunt met betrekking tot specifieke
accommodaties die hiervoor in aanmerking komen.
In het 1e concernbericht 2019 is een specificatie van de
aangewende middelen opgenomen. Inzet vouchers
(€ 150.000) in totaal gepland € 115.000 (budgettair neutraal,
past binnen begroot bedrag van de vouchers).
Realisatie RES (Regionaal Energie Samenwerking met 16
gemeenten) € 20.000.
Regionaal energieloket € 15.000.
Doe-agenda (realisatie webplatform) € 19.000.
Groene Pluim € 5.000 a € 10.000.
Natuur in de stad € 15.000.
Watt straks € 15.000.
Groene menukaart monumenten € 3.000.
Deelooto (continuering pilot initiatief) € 6.000.
Energiescan gemeentelijke energieverbruik € 15.000.
Onafhankelijke onderzoeken Windmolens/ gasloze
wijken/lokale incentives (nog pm).
Op pagina 26 van het beleidskader vindt u een gedetailleerd
overzicht van de stortingen en onttrekkingen in de algemene
reserve. Verder verwijzen wij u voor een nadere toelichting
van de onttrekkingen en stortingen naar pagina 182 t/m 185
van de jaarrekening 2018.
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Schuldenlast,
gronden

PvdA

15

21

Schuldenlast,
vastgoed

PvdA

Uit de laatste Bestuurlijke Voortgangsrapportage
(BVR) komt naar voren dat de geraamde opbrengsten
in 2018 niet gehaald zijn. Wat is hiervan de oorzaak?
‘Op dit moment zijn we verhandelbaar vastgoed aan
het heroverwegen’ Wat is verhandelbaar vastgoed?
Om welk vastgoed gaat het binnen de gemeente
Bergen op Zoom? Graag ontvangt de PvdA fractie een
overzicht van het verhandelbaar vastgoed binnen
onze gemeentegrenzen.

16

23

Financieel beeld

PvdA

Wat is het weerstandsvermogen op dit moment? Wat
is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen door
de jaren heen? Wat is de oorzaak van de stijging of
daling van het weerstandsvermogen?

1

7

Programma 1

Steunpunt
Bergen op
Zoom

In het stukje over veiligheid wordt in de een-voorlaatste alinea gesproken over ‘Duurzame
oplossingen’. De relatie met duurzaamheid is ons niet
geheel duidelijk, of wordt het hier anders bedoeld?

2

7

Programma 1

Steunpunt
Bergen op
Zoom

In dezelfde alinea is sprake van ‘de
veiligheidsfunctionaris nieuwe stijl’. Wat moeten we
hieronder verstaan?

17

Antwoord
De oorzaken hiervoor zijn beschreven in de BVR peildatum
1 juli 2018 en de BVR 1 januari 2019.
Verhandelbaar vastgoed is vastgoed wat verhandelbaar is
verklaard door het college, waarbij het niet noodzakelijk is dat
we als gemeente dergelijk vastgoed nog in eigendoom
hebben. Het college heeft nog geen besluit genomen over
welk panden er aanvullend verhandelbaar worden verklaard.
Momenteel vindt hierop een heroverweging plaats. Deze
heroverweging maakt onderdeel uit van het in 2019 nog te
formuleren en vast te stellen Vastgoedbeleid.
Op pagina 27 van het beleidskader vindt u een gedetailleerd
overzicht van de berekening van het weerstandsvermogen
(€ 15,3 mln eind 2018) en de ratio t/m 2022.
De weerstandsratio wordt berekend door de omvang van de
algemene reserve (met uitzondering van een aantal posten,
de zogenaamde blokkeringen) te delen op de omvang van de
berekende risico’s. Mutaties in deze posten zijn dus de
oorzaak van een stijging of een daling van de
weerstandsvermogen en de ratio.
Met duurzame oplossingen worden oplossingen bedoeld die
daadwerkelijk effect hebben en die ook ‘langdurig’ effect
hebben. Het gaat hier dus om de letterlijke betekenis van het
woord duurzaam en niet om de lading die dit woord in de
afgelopen jaren gekregen heeft in de context van milieu en
klimaat.
De functie van Veiligheidsfunctionaris is met interne en
externe betrokkenen geëvalueerd. Op basis van die evaluatie
wordt de functie aangepast. Het accent voor de
veiligheidsfunctionaris Nieuwe Stijl ligt meer in de regierol
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In de 2e alinea staat bij onderwijshuisvesting dat het
totaal aan voorzieningen dat moet worden toegekend
zoals het er nu uitziet 800.000 euro bedraagt.
1 februari is reeds een poos geleden. De vraag is dus
of dat bedrag nog groter kan worden en waarom?
In de alinea Binnensport staat dat de bouwtechnische
schouw is afgerond. Toch is de overeenkomst met de
beschikbare financiële middelen onduidelijk. Hoe kan
dat nog onduidelijk zijn?

3

12

Programma 3

Steunpunt
Bergen op
Zoom

4

12

Programma 3

Steunpunt
Bergen op
Zoom

5

12

Programma 3

Steunpunt
Bergen op
Zoom

In de alinea m.b.t. de waterkwaliteit van de
Binnenschelde staat dat het resterende budget
‘waarschijnlijk niet toereikend’ zal zijn. Waarop is dat
gebaseerd als het onderzoek nog moet plaatsvinden
en om welk bedrag gaat het?

6

13

Programma 3

Steunpunt
Bergen op
Zoom

Als overgegaan wordt op de uitvoeringsagenda BW
dan zijn de daarmee gemoeide extra kosten nog
onbekend. Waarom kan dat niet zinnig ingeschat
worden?

18
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dan in een uitvoerende rol ten opzichte van de huidige
veiligheidsfunctionaris
De aanvragen in het kader van de Verordening
Onderwijshuisvesting moesten voor 1 februari worden
ingediend. Deze aanvragen zijn geïnventariseerd. Het bedrag
kan derhalve voor deze aanvragen niet hoger worden.
De huidige MJOP’s sluiten niet aan bij de praktijksituaties
m.b.t. de onderhoudsstaat. De uitgevoerde bouwtechnische
schouw geeft inzicht in de staat van het onderhoud en biedt
de basis voor een nieuw MJOP. Deze exercitie dient nog
uitgevoerd te worden.
In navolging op de watersysteemanalyse hebben
laboratoriumonderzoeken plaats gevonden m.b.t. het
toepassen van PAC (polyaluminiumchloride). De
onderzoeken gaven geen bevredigende resultaten. Deze
zomer worden enclosures geplaatst in de Binnenschelde met
verschillende doseringen van PAC en Phoslock. Behandeling
met Phoslock maakt de totale behandeling van de
Binnenschelde aanmerkelijk duurder. Noch het bedrag, noch
de verdeling van kosten is bekend omdat dit afhankelijk is
van de bevindingen met de enclosures, veldproeven.
Vele uitvoeringstaken zijn going concern activiteiten die door
gemeenten en externe partijen doorlopend worden
uitgevoerd. Het extra beschikbaar stellen voor deze
activiteiten is dus niet nodig. Voor nieuwe activiteiten en
producten worden er momenteel diverse onderzoeken en
scans uitgevoerd om uitvoeringskosten inzichtelijk te maken.
Daarbij wordt ook meegenomen op welke wijze externe
partijen bij kunnen dragen aan de uitvoering. We verwachten
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Programma 3

Steunpunt
Bergen op
Zoom

Ook v.w.b. de exploitatiekosten van de nieuwe
erfgoedlocaties. Die zijn nog niet meegenomen. Kan
dat wellicht ingeschat worden?

8

21

Schuldenlast

Steunpunt
Bergen op
Zoom

1

9

2

D66

2

11

3

D66

Onder alinea 2b staat te lezen: ‘dit risico bestaat voor
2019 ook’. Heeft deze opmerking betrekking op:
- Dit betreffen de grote bedragen die uit de
onderhoudsvoorziening voor De Schelp zijn
gehaald.
- De éénmalige middelen die zijn opgenomen
in de begroting 2019
- Het negatieve jaarresultaat 2018 dat t.l.v. de
algemene reserve is gebracht.
Dus op welke van deze argumenten de opmerking
t.a.v. het risico 2019, betrekking en hoe hoog schat u
dat risico in?
We ramen nu bij het beleidskader voor de jaren 2020
t/m 2023 een tekort van minimaal €2,5 miljoen voor
het sociaal domein
- 2,5 miljoen per jaar of totaal van 2020 t/m
2023?
Vrijetijdseconomie
De visie betreft zowel het beleid, de
sportaccommodaties, de bedrijfsvoering en kansrijke
crossovers met het sociaal domein.
- Graag toelichten wat u met de kansrijke
crossovers mee bedoelt en hoe hiermee
besparing wilt realiseren.

19

Antwoord
dat vele uitkomsten in het derde kwartaal afgerond zijn en dat
wij deze daarna met u kunnen delen.
De exploitatiekosten van de cultuurhistorische erfgoedlocaties worden op dit moment in beeld gebracht door middel
van de business case erfgoedlocaties Bergen op Zoom. Het
is nu niet zinvol om op inschattingen in te gaan.
Concernberichten met een negatief saldo komen ten laste
van de Algemene Reserve. De uitkomst van het 1e
Concernbericht 2019 is bekend en zal dus leiden tot een
onttrekking aan de Algemene Reserve. Daarnaast staat het
vast dat in 2019 bedragen aan de Algemene Reserve zullen
worden onttrokken i.v.m. verbouwing zwembad en de
ontwikkelbudgetten (zie ook overzicht op pagina 26).

Het tekort in het sociaal domein bedraagt naar verwachting
€ 2,5 miljoen op jaarbasis.

Met kansrijke crossovers wordt onder meer de samenwerking
met andere beleidsafdelingen bedoeld om d.m.v. sport en
bewegen (nog meer/ effectiever) maatschappelijke effecten te
realiseren. Dit geldt eveneens voor de samenwerking met
commerciële- en maatschappelijke partners. Of we hiermee
een financiële besparing realiseren is niet bekend.
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3

12

3

D66

Onderwijs
Dit betekent een extra investering voor de gemeente
bovenop de nu geraamde investering
- Kunt bij benadering aangeven om hoeveel
extra investering verwacht mag worden?

4

5

Inleiding

D66

Schuldquote: staat nu op 100% en u verwcht dat die
nog verder zal toenemen. Tot welk percentage? U
zegt 93%. Hoe betrouwbaar is die voorspelling?

5

5

Inleiding

D66

Voorstel college voor bedrag tot 5 miljn om tot een
sluitende begroting te komen voor 2020-2023:
1) waarop is die 5 miljn gebaseerd? Hoe
verhoudt dit zich tot het beleidskader wat hier
nu voor ligt? M.a.w.: waarover kunnen we nu
nog praten?
2) Hoe verhoudt dit bedrag van 5 miljn zich tot
het aandeel wettelijke taken?

20

Antwoord
In het verleden zijn geen investeringen geraamd bij het
beleidskader voor de onderwijshuisvesting. Voor het jaar
2020 worden voor het eerst deze investeringen geraamd. Het
gaat hierbij om honorering van aanvragen in het kader van de
Verordening Onderwijshuisvesting (ca € 800.000) en een
raming van de verwachte kosten voor het beleidsrijke IHP
(€ 500.000).
Zoals in het Beleidskader is aangegeven zijn de cijfers m.b.t.
de ontwikkeling van de schuldquote nog met veel
onzekerheden omgeven. Op basis van de cijfers zoals ze zijn
opgenomen in het Beleidskader stijgt de schuldquote in 2020
door tot 111,5%. Daarna neemt de schuldquote af.
Een voorspelling die een periode van bijna 8 jaar bestrijkt is
normaal gesproken minder betrouwbaar dan een voorspelling
voor een kortere periode.
De geschatte hoogte van de schuldquote in 2026 is het
resultaat van beleidsvoornemens die voor een deel ook
afhankelijk zijn van hoe marktomstandigheden zich
ontwikkelen (denk aan de verkoop van vastgoed en de
grondexploitaties). Die kunnen slechter maar ook beter
uitvallen dan de huidige prognoses.
1. Het bedrag is gebaseerd op het tekort van € 3,4 mln.
Het Beleidskader geeft de beleidsmatige koers aan voor
de komende jaren. Het beleid dat de komende jaren door
het college wordt uitgevoerd kan dus worden besproken.
2. Het totaalbedrag aan lasten van de niet wettelijke taken
is ruim € 30 mln. Het overige deel van de begroting zijn
dus wettelijke taken (€ 210 mln). Hier is nog wel vaak
een keuze in het niveau van uitvoering mogelijk (bijv. het
onderhoudsniveau in de openbare ruimte).
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12

Economie etc.

D66

17

17

Pr. 5

D66

ICT WBW: er wacht ons een forse stijging van de
bijdrage.(7 ton). Wat zouden de financiele
consequenties zijn van het opheffen van deze
samenwerking?

18

5

Inleiding

D66

19

5

Inleiding

D66

1

6

Progr. 1

GBWP

Schuldpositie:
U meldt dat de quote in 2019 nog verder zal oplopen.
Wat staat ons op dit punt te wachten?
Kunt u aangeven wat het deel van de begroting is dat
voor rekening komt voor wettelijke en niet wettelijke
taken?
Newsroom, issue analyses en verbetering webcare
klinkt erg digitaal. We kampen nog steeds met een
grote groep ouderen die minder digitaal vaardig zijn

1) Binnenschelde, extra onderzoek: wat behelst
dit? Hoe moeten we de mededeling dat het
extra budget van 225 miljn niet toereikend zal
zijn lezen? Wat is hier te verwachten?
2) Hoe staat het met Boulevard in beweging???

21

Antwoord
Na de watersysteemanalyse van Binnenschelde en
Markiezaatsmeer heeft een laboratoriumonderzoek plaats
gevonden m.b.t. de toepassing van polyaluminiumchloride
(PAC) om het fosfaat in het water te binden. Dit heeft niet tot
een bevredigend resultaat geleid. Onderzoeksinstelling BWare stelt voor om in dit seizoen een veldproef (enclosures)
uit te voeren met PAC, Phoslock en de combinatie van beide.
Als Phoslock later op de hele Binnenschelde toegepast moet
worden, is dit duurder dan de toepassing van PAC alleen. Na
de veldproef kan een begroting gemaakt worden. Er zijn nog
geen afspraken over de verdeling van kosten tussen onder
meer waterschap, gemeente en provincie.
Indien we als gemeente uit de GR stappen, dan zullen wij als
gemeente alle kosten, die dat voor de overige deelnemers
met zich meebrengt, moeten betalen. Daarnaast zullen we
ook kosten moeten maken om naar een nieuwe ictinfrastructuur te gaan. De kosten van alternatieven daarna,
zoals zelfstandig verder of aansluiting bij een ander
samenwerkingsverband, zijn bovendien niet lager dan de
genoemde kosten bij voortzetting van de huidige
samenwerking.
Uit de grafiek op pag. 22 van het Beleidskader blijkt dat ten
aanzien van de schuldquote na 2020 de dalende lijn wordt
ingezet.
Het totaalbedrag aan lasten van de niet wettelijke taken
bedraagt € 30 mln en de wettelijke taken zijn € 210 mln.
Dat klinkt digitaal en dat is ook hoofdzakelijk digitaal, maar
dan vooral binnen het interne werkproces van de gemeente.
De Newsroom is de plaats in de organisatie waar we digitale,
sociale en traditionele media monitoren en waar we dagelijks
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dan wij denken. Hoe doen we een inzet op kwaliteit
van berichtgeving in begrijpelijke taal?
Wat houdt de factor C in ?

2

7

Prog 1.

GBWP

Asbestdaken worden verboden per 31 december 2024
Op voorbereiding op die datum is er sprake van
voorlichting en faciliteren. Wat zijn nu de kosten en de
gevolgen voor bewoners die dat willen verwijderen en
hoe wordt dat richting 2024? Veel oudere panden zijn
in bezit van minder kapitaalkrachtigen.

22

Antwoord
een overzicht van het belangrijkste nieuws en -naar behoefte
- issueanalyses (online analyses op specifieke onderwerpen)
maken.
Webcare is het beleid van de gemeente om actief te reageren
op uitlatingen op social media, blogs en fora over de
gemeente, onze producten en onze diensten.
Om de uitingen van de gemeente begrijpelijk te laten zijn,
bieden we onze medewerkers een aantal keer per jaar
schrijftrainingen aan. Daarnaast monitoren we de uitingen
van het Klant Contact Centrum en controleren we
steekproefsgewijs brieven aan inwoners en bedrijven. We
proberen vaktaal en jargon en zoveel als mogelijk is te
vermijden.
Factor C is de leidende communicatiemethode bij de
overheid. Met Factor C heeft communicatie een rol in het hart
van het beleid. Zo kan er in iedere fase van nieuw of
hernieuwd beleid aan de slag worden gegaan met
communicatie. Op ieder moment komt de vraag naar voren:
wat willen we bereiken, wie is daarbij nodig en hoe gaan we
dat doen? Factor C is zeer geschikt bij projecten en
programma’s waar we omgevingsgericht en opgavegericht
werken. Beleidsmedewerkers worden door deze methode
geholpen meer omgevingsbewust te werken.
De kosten verschillen (sterk) per geval. Over het algemeen
zal het gaan om asbestgolfplaten als dakbedekking bij
schuren met een oppervlakte van maximaal 50 m2. Het
overgrote deel daarvan betreft particuliere daken die door de
bewoners zelf gesaneerd kunnen worden (<35 m2). Het
asbest mag in dat geval kosteloos naar de milieustraat
worden gebracht. Indien een gespecialiseerd bedrijf wordt
c.q. moet worden ingeschakeld dan worden de kosten door
Milieu Centraal geschat op ongeveer € 4.500 voor een dak
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3.

7

Prog 1

GBWP

Is er inzet van Wij zijn traverse in Lepelstraat en
Halsteren?
Iedereen kan een verkennend onderzoek laten doen
in de nabije toekomst. Hoe is dat nu en hoe gaat de
procedure worden? Brengt dit kosten met zich mee?

4.

7

Prog. 1

GBWP

5.

8

Prog. 2

GBWP

Snelheid en omvang vermindering budget loopt niet
de pas met de opbrengsten van de formatie. Dit is
zorg uitgedrukt in geld en niet in kwaliteit. Gaat deze
onbalans ten koste van de kwaliteit?

6.

8

Prog. 2

GBWP

Is maatwerk per definitie duurder? Graag een
concreter voorbeeld.
23
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van 50 m2. Het is aannemelijk dat de kosten de komende
jaren zullen gaan stijgen omdat er grotere vraag op de markt
voor saneringen ontstaat. Er zijn op dit moment geen
aanwijzingen dat een groot deel van de gebouwen met
asbestdaken in het bezit zouden zijn bij minder
kapitaalkrachtige inwoners.
Ja, er zijn in de gemeente 6 sociale teams. In Lepelstraat is
dit het sociale team: Halsteren / Lepelstraat.
Iedereen kan t.z.t. een melding doen bij de gemeente als hij
of zij denkt dat iemand verplichte GGZ nodig heeft. De
gemeente bepaalt dan of er een verkennend onderzoek
gedaan wordt. Het betreft een nieuwe wet met daarin een
nieuwe taak. Dit bestaat dus ook nu nog niet. In het
aanstaande half jaar wordt uitgewerkt hoe deze procedure
gaat lopen. Dit zal kosten met zich meebrengen, hoeveel dit
is, is nog niet duidelijk. Ook krijgen we vanuit het Rijk budget
voor het uitvoeren van de Wet Verplichte GGZ. In de
meicirculaire wordt duidelijk hoeveel dit zal worden.
Nee, op dit moment gaat dit niet ten koste van de kwaliteit
van de ondersteuning. Gemeenten zijn op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor het
bieden van passende ondersteuning. De ondersteuning zal
dan ook voldoende van kwaliteit moeten zijn, zodat de
inwoner hiermee daadwerkelijk wordt ondersteund. Ook is in
de Wet maatschappelijke ondersteuning opgenomen dat
gemeenten reële tarieven moeten betalen voor de
ondersteuning die zij inkopen. Echter omdat de budgetten
fors worden overschreden, moeten we wel op zoek naar
efficiëntere en effectievere vormen van ondersteuning.
Een maatwerkvoorziening is (bijna) altijd duurder dan een
algemene voorziening. Een voorbeeld van een algemene
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7.

9

Prog 2

GBWP

Voorkomen van dure zorg, maar wat als dure zorg
nodig is om tot het gewenste resultaat te komen?

8.

12

Prog. 3

GBWP

9.

12

Prog 3

GBWP

Onderhoud buitensport attributen loopt niet meer
middels kredieten sinds 2017 en moet meer in lijn
komen van de aanpak onderhoud gebouwen en
openbare ruimte. Er wordt gewerkt aan een MJOP.
Wat zijn de gevolgen daarvan voor sportverenigingen
(fysiek en financieel)?
Wie doet het veldonderzoek naar de waterkwaliteit en
door wie wordt het uitgevoerd ( 50.000 euro met
25.0000 voor de gemeente)? Zijn dergelijke
onderzoeken al eens uitgevoerd of zijn dit
vernieuwende methoden?

10

13

Prog 3

GBWP

In 2018 is meer geld uitgegeven aan evenementen
dan het beschikbare budget. Waaraan is dat
uitgegeven? In 2019 is er geen extra budget
opgenomen. Wat dat niet nodig of zijn de zaken uit
2018 meegenomen/ opgelost?

24
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voorziening is de boodschappendienst, waarbij vrijwilligers
met inwoners boodschappen doen. Dit wordt gecoördineerd
door WijZijn. In het verleden werd het doen van
boodschappen door huishoudelijke hulpen gedaan.
Er wordt altijd, samen met de cliënt, gekeken naar wat nodig
is om tot het gewenste resultaat te komen. Als dat een
(duurdere) maatwerkvoorziening is, dan wordt deze
voorziening ingezet. Maar onze overtuiging is dat in veel
gevallen vormen van duurdere zorg voorkomen (of uitgesteld)
kan worden door in een eerder stadium (preventief) andere
middelen in te zetten.
De uitvoering van het grootonderhoud (renovaties toplagen
ect) is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De
voorschriften van de BBV hebben invloed op het uitgave- en
investeringspatroon van de gemeente. In hoeverre dit kan
leiden tot gevolgen voor de verenigingen wordt nog
onderzocht.
Het veldonderzoek (enclosures) wordt uitgevoerd door
Waterschap Brabantse Delta. Mogelijk neemt de provincie
aandeel in de kosten als deze onevenredig zijn t.a.v. de
zwemwaterkwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door BWare onder auspiciën van het waterschap.
Toepassing van Phoslock/PAC is vaker toegepast, maar de
toediening/dosering is water-specifiek.
De overschrijding van de post evenementenbeleid is het
gevolg van het tot 2018 decentraal boeken van kosten die
met de ondersteuning van evenementen te maken hebben. U
moet denken aan elektra, water, reiniging. Hiervoor werden
deze kosten her en der in de begroting geboekt en leidden
uiteindelijk ook tot overschrijding welke minder zichtbaar was.
Met het formuleren en besluiten over nieuw, geactualiseerd,
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11

17

Prog 5

GBWP

Wat zijn de gevolgen van gaan naar M3 naar M2?
Plan is gestart in 2019 en loopt door tot 2022? Waar
staan we momenteel?

12

17

Prog 5

GBWP

Bij procesoptimalisatie gaan we eerst voor het
laaghangend fruit. Dat wil dus ook zeggen dat er
hooghangend fruit is, wat gebeurt daarmee (later
oogsten of …..)?

25
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evenementenbeleid (gepland 3e kwartaal 2019) is het de
bedoeling beleidsopties voor te leggen die onder meer leiden
tot een goed overzicht op het benodigde budget.
De omrekening van m3 naar m2 is gebaseerd op een
wettelijke verplichting.
Het plan van aanpak is opgesteld. Dit plan bevat twee delen:
1) de digitalisering van alle bouwvergunningen; De
aanbesteding is hiervan doorlopen. We doen dit samen met
de gemeenten Woensdrecht en Halderberge. De uitvoering
van dit traject loopt in samenwerking met het West Brabants
Archief. Op dit moment loopt de digitalisering voor de
gemeente Woensdrecht. Vervolgens start de gemeente
Halderberge en per oktober zal de digitalisering voor onze
gemeente worden opgepakt.
2) de daadwerkelijk omrekening naar m2. Deze stap wordt
uitgevoerd nadat de digitalisering van de bouwvergunningen
heeft plaatsgevonden. Hierbij werken we samen met de
gemeente Woensdrecht. We beginnen met de gemeente
Woensdrecht, daarna worden de omrekeningen gestart voor
onze gemeente.
Er is bewust voor gekozen om als laatste gemeente te
starten. Wij leren dan van de ervaringen bij de andere
gemeenten, zodat we sneller en tegen lagere kosten ons
eigen gemeentelijke traject kunnen afronden. De afronding
van het project is eind van het jaar 2021. Daarna heeft de
belastingsamenwerking nog een jaar om op basis van de
bepaalde m2 tot een nieuwe woz-waardering te komen.
Voor het hooghangend fruit maken we gebruik van de Plan B
methodiek, waarin we in 16 weken op basis van de Leanprincipes een proces optimaliseren van klant tot klant. Beide
oogsten lopen gelijktijdig op.
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13

19

Prog 5

GBWP

Er is 150.000 aan duurzaamheidsvouchers ingezet en
al 115.000 uitgegeven. Waaraan?

14

21

Schuldenlast

GBWP

Verhandelbaar Vastgoed in heroverweging: over welk
vastgoed hebben we het, wat overwegen we ( wel of
niet verkopen/ prijsstelling (vraagprijs en
verkoopprijs)? Wat is er in 2018 verkocht (vraagprijs
en daadwerkelijke verkoopprijs)?

15

5

inleiding

GBWP

Wat zijn de verwachte inkomsten vanuit het rijk (
waaronder de algemene uitkeringen )?

In het 1e Concernbericht 2019 is een specificatie van de
aangewende middelen opgenomen. Inzet vouchers
(€ 150.000) in totaal gepland € 115.000 (budgettair neutraal,
past binnen begroot bedrag van de vouchers)
Realisatie RES (Regionaal Energie Samenwerking met 16
gemeenten) € 20.000.
Regionaal energieloket € 15.000.
Doe-agenda (realisatie webplatform) € 19.000.
Groene Pluim € 5.000 a € 10.000.
Natuur in de stad € 15.000.
Watt straks € 15.000.
Groene menukaart monumenten € 3.000.
Deelooto (continuering pilot initiatief) € 6.000.
Energiescan gemeentelijke energieverbruik € 15.000.
Onafhankelijke onderzoeken Windmolens/ gasloze
wijken/lokale incentives (nog pm).
Het college heeft nog geen besluit genomen over welke
panden er aanvullend verhandelbaar worden verklaard.
Momenteel vindt hier een heroverweging over plaats. Deze
heroverweging maakt onderdeel uit van het in 2019 nog te
formuleren en vast te stellen Vastgoedbeleid. In de
jaarstukken 2018 is verantwoord welke panden zijn verkocht
en wat de verkoopprijs is geweest. Bij een verkoop wordt
altijd getoetst op marktconformiteit door middel van taxatie.
De bijdragen van het Rijk bedragen ongeveer 65% van het
totaal van onze inkomsten (€ 240 mln).

16

9

Prog 2

GBWP

Risico is deels afgedekt bij beschermd wonen. Welk
deel is nog niet afgedekt? Welke financiële gevolgen
heeft het?

26

Op basis van de huidige prognoses zouden de middelen die
we voor 2019 en 2020 ontvangen van het Rijk (inclusief de
middelen die zijn voortgekomen uit de lobby) en de LVBmiddelen (licht verstandelijk beperkt) die we ontvangen van
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17

9

Prog 2

GBWP

Wmo; verwachten we nog een stijging van de aantal
cliënten?

18

9

Prog 2

GBWP

Waar is de inschatting van 4 miljoen tekort die terug
zal lopen op gebaseerd ?

19

12

Prog 3

GBWP

Het totaal aan voorzieningen bedraagt nu 800.000. in
2020 500.000 zijn. Is dit een inschatting ? omdat de
ihp nog niet is vastgesteld.

20

17

Prog 5

GBWP

Wat zijn de gevolgen van minder btw kunnen
declareren bij het BTW compensatiefonds op termijn?

27
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de andere regiogemeenten voldoende moeten zijn om de
maatwerkvoorziening Beschermd wonen uit te voeren.
Echter, het aantal en verloop van cliënten blijkt voor deze
voorziening moeilijk te voorspellen, waardoor er een risico is
dat de prognose bijgesteld moet worden.
Ja, in het begin van dit jaar is er een forse stijging van het
aantal cliënten geweest. Dit is het gevolg van de verlaging
van de eigen bijdragen. Daarnaast is de verwachting dat het
aantal cliënten zal blijven stijgen als gevolg van de vergrijzing
en de extramuralisering. Om deze reden zullen we als we de
ondersteuning betaalbaar willen houden, het
ondersteuningsaanbod efficiënter en effectiever moeten
maken.
De inschatting van het tekort is gebaseerd op een berekening
van het verwachte aantal cliënten maal de tarieven van de
ondersteuning en de ervaringscijfers over het jaar 2018.
De aanvragen die voor 1 februari 2019 zijn ontvangen voor
het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2020 zijn
geïnventariseerd. Hiervoor is naar schatting € 800.000
benodigd. Daarnaast is een bedrag van € 500.000
gereserveerd voor uitvoering van het beleidsrijke IHP in 2020.
Dit is een inschatting, aangezien het IHP nog niet is
vastgesteld en de definitieve bedragen nog niet bekend zijn.
De uitgavenbudgetten worden netto geraamd, dat wil zeggen
na aftrek van de BTW die wij kunnen terugvragen. Als wij
minder BTW kunnen terugvragen, zullen de uitgavenbudgetten moeten worden verhoogd.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Netto schuld
Huidige situatie
Saldo (Investeren/Afschrijven) Riolen
Saldo (Investeren/Afschrijven) Investeringen
Saldo (Ontrekkingen/Reserveringen)Reserves
Grondbedrijf
Vastgoed

-240,6
-7,5
-11,0
-10,0
-2,0
1,0

-270,1
-4,0
-3,7
-4,0
3,6
1,0

-277,2
-4,0
-1,6
-1,0
12,1
1,0

-270,7
-4,0
0,0
-1,0
5,8
1,0

-268,9
-4,1
0,0
0,0
4,0
1,0

-268,0
-4,1
0,0
0,0
4,5
1,0

-266,6
-4,1
0,0
0,0
5,3
3,0

-262,4
-4,2
0,0
0,0
5,3
1,0

Netto schuld

-270,1

-277,2

-270,7

-268,9

-268,0

-266,6

-262,4

-260,3

Schuldquote

110,8%

111,5%

106,7%

103,9%

101,6%

99,1%

95,6%

93,0%

