Besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van dinsdag 24 september 2019, nummer 38
Openbaar
Aanwezig:
Mevrouw W.A.M. Baartmans
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De heer J.H. van den Hof
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Afwezig:
De heer R.P. van den Belt, MBA
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: burgemeester

Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van 17 september 2019, nummer 37, openbaar

Conform besloten.

Besluitenlijst van de vergadering (schriftelijke consultatie) van het college
van burgemeester en wethouders van 19 september 2019, nummer 37a,
openbaar.

De openbare besluitenlijst van de vergadering (schriftelijke consultatie) van het
college van burgemeester en wethouders van 19 september 2019, nummer 37a,
vastgesteld incl raadsmededeling en brieven aan Gedeputeerde en Provinciale
Staten.

Beëindigen eigenrisicodragerschap WGA en ZW

1. Met ingang van 1 januari 2020 het eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW
beëindigen en teruggaan naar het publieke bestel/UWV;
2. Vóór 1 oktober 2019 bij de Belastingdienst melden dat de gemeente
Steenbergen het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de ZW wil beëindigen
door het insturen van de daarvoor bestemde formulieren aan de
Belastingdienst;
3, Vóór 1 oktober 2019 aan Loyalis (huidige verzekeraar voor de WGA en ZW)
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mededelen dat de gemeente Steenbergen de polis wil beëindigen per 1 januari
2020;
4. Met ingang van 1 januari 2020 met Aon de dienstverleningsovereenkomst “WIA
schadelastbeheersing Publiek” aangaan.
5. Een afschrift van deze nota/collegebesluit ter informatie naar de OR sturen.
Transitie bibliotheek

1. Een eenmalige subsidie te verlenen van € 167.000 in 2020 aan Bibliotheek Het
Markiezaat om de Bibliotheek op School in te richten op de zes basisscholen in
Steenbergen, Kruisland, Welberg en Nieuw-Vossemeer. De financiele gevolgen
van deze eenmalige subsidie zijn in de begroting voor 2020 opgenomen.
2. Een tijdelijk huurcontract aan te gaan met de bibliotheek voor het pand aan
Blauwstraat 30 te Steenbergen van 1 januari 2020 tot 1 augustus 2020 voor een
bedrag van € 1.

Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed

De bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed vast te stellen, en de bijbehorende
raadsmededeling aan te bieden aan de raad.

Raadsmededeling voortgang normalisatie woonwagencentra

Raadsmededeling 'voortgang normalisatie woonwagencentra' (BM 1904172) wordt
vastgesteld en aan de raad aangenboden.

Tussenrapportage 2019

1. Instemmen met de mutaties die u nog niet middels een afzonderlijk b&w
voorstel zijn voorgelegd;
2. De raad voorstellen € 41.000 voor het onderzoek naar
evenementenvergunningen en ontwikkeling van het e-formulier te dekken uit
de post onvoorzien;
3. De raad voorstellen € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het
investeringsbudget mobiele camera’s in de wijk Steenbergen-Zuid;
4. De raad voorstellen € 70.000,- beschikbaar te stellen voor het
investeringsbudget BGS-pad te Nieuw-Vossemeer;
5. De raad voorstellen € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het
investeringsbudget herinrichting van het gemeentehuis;
6. De raad voorstellen om de bestemmingsreserve Transitie organisatie te vormen
en het saldo van € 2.261.250 te storten in deze bestemmingsreserve vanuit een
overheveling uit de Algemene Reserve.
7. De raad voorstellen om de bestemmingsreserve Centrumfonds Steenbergen te
vormen en het saldo van € 21.531 te storten in deze bestemmingsreserve
vanuit een overheveling uit de Algemene Reserve.
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8. De raad voorstellen om de voorziening onderhoud gebouwen en
sportaccommodaties per 31-12-2019 opheffen en het saldo storten in een
bestemmingsreserve onderhoud gebouwen c.q. een bestemmingsreserve
onderhoud sportaccommodaties;
9. De raad voorstellen in te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
Programma Mens & Samenleving
a. Onttrekking € 170.800,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van het project
Kerngericht werken, het initiatievenfonds, de doorcentralisatie huisvesting
primair onderwijs en de monitoring/sturing sociaal domein lokaal/regionaal;
Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed
b. Onttrekking € 57.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Kunstwerken
per kern en het Canon van Steenbergen;
Programma Fysieke leefomgeving en duurzaamheid
c. Onttrekking € 366.200,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Handhaving
en het onderzoek toekomst van Sunclass, Visie energie en ruimte, de realisatie
energiebesparing en duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen,
ruimtelijk kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven, het opstellen
landschapkaart, de uitwerking vesting Steenbergen, het
haalbaarheidsonderzoek milieustraat, Centrumhaven Dinteloord, de
bestuurlijke opdracht GVVP, het onderzoek klimaatadaptatie, het plan van
aanpak/schetsontwerp stadspark Steenbergen;
d. Onttrekking € 88.396,- uit de reserve Beheer openbare ruimte ten behoeve van
het centrumplan Welberg en het restantkrediet openbaar groen;
Programma Economie, Toerisme en Recreatie
e. Onttrekking € 217.500,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de
streekorganisatie Brabantse Wal, de vesting Steenbergen/expeditie Nassau, de
realisatie fietspad benedensas, het projectbudget landschappen van Allure, het
projectbudget centrummanagement, de bestuursopdracht Agrofood, het
onderzoek koopstromen en de ondernemersenquête en de AFC adviezen;
f. Onttrekking € 17.266,- uit de bestemmingreserve Centrumfonds Steenbergen
ten behoeve voor het sfeerverlichtingplan;
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Programma Bestuur Dienstverlening
g. Onttrekking € 95.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor het opstellen
toekomstvisie, de tijdelijke uitbreiding applicatiebeheer, het aanpassen dak
torentje gemeentehuis, de evaluatie communicatiebeleid en inhuur bepaling
gebruiksoppervlakte woningen;
h. Onttrekking € 404.250,- uit de Reserve transitie organisatie ten behoeve van de
frictiekosten a.g.v. strategisch P-Beleid en incidentele knelpunten organisatie
2019;
10. De raad voorstellen de Tussenrapportage 2019 vast te stellen
(raadsvergadering van 31 oktober 2019);
11. De raad voorstellen de begroting dienovereenkomstig te wijzigen door
vaststelling van de 8e begrotingswijziging 2019.
Vaststellen belastingverordeningen 2020

1. In te stemmen met de Verordening onroerende zaakbelasting Steenbergen
2020, de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Steenbergen 2020, de Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2020, de
Verordening rioolheffing Steenbergen 2020, de Verordening hondenbelasting
Steenbergen 2020, de Verordening marktgeld Steenbergen 2020, de
Verordening reclamebelasting Steenbergen 2020, de Verordening
lijkbezorgingrechten Steenbergen 2020 inclusief tarieventabel, de Verordening
forensenbelasting Steenbergen 2020, de Verordening toeristenbelasting
Steenbergen 2020, de Legesverordening Steenbergen 2020 inclusief
bijbehorende tarieventabel en eenheidsprijzenlijst.
2. De raad op 7 november 2019 voor te stellen de belastingverordeningen 2020
vast te stellen.
3. Na vaststelling de belastingverordeningen 2020 bekend te maken in het
elektronisch gemeenteblad.

Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023

De programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 goedgekeurd
en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Portefeuillehouder krijgt
mandaat raadsvoorstel te redigeren (en zal dit voor verspreiding doen circuleren
langs de andere collegeleden)

Windpark Karolinapolder

De raad voorstellen om het volgende te besluiten:
1. Dat naar mening van de gemeenteraad de aanvraag omgevingsvergunning van
innogy voor Windpark Karolinapolder in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening, het door de provincie geaccepteerde regiobod voor de realisatie van
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windenergie, de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie en het raadsakkoord
van 16 mei 2019;
2. Het college van burgemeester en wethouders opdragen om gebruik te maken
van het adviesrecht ex. artikel 6.1, eerste lid Bor voor de besluitvorming van
Gedeputeerde Staten over Windpark Karolinapolder;
3. Instemmen met de aangeboden basisinhoud voor het advies ex artikel 6.1,
eerste lid Bor door het college van burgemeester en wethouders aan de
Gedeputeerde Staten. De basisinhoud bestaat uit de volgende onderdelen:
- de argumentatie uit het raadsvoorstel van 9 juli 2019 (kenmerk BM1903088) die
onderbouwd waarom de aanvraag omgevingsvergunning van innogy voor
Windpark Karolinapolder in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
- de opgenomen argumentatie in het document 'Nota van beantwoording
zienswijzen, Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord Gemeente Steenbergen,
versie 9 juli 2019 (BBM1900814)’;
- de inhoudelijke argumentatie van de door ons verzonden brief van 19
september 2019 (kenmerk UM1906322) aan Gedeputeerde Staten;
4. Het college van burgemeester en wethouders de ruimte bieden om het advies
ex. artikel 6.1, eerste lid Bor naar eigen inzicht aan te vullen.
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12:40 uur.
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Vorenstaande besluiten van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen zijn vastgesteld door he t college van
burgemeester en wethouders in de vergadering van 1 oktober 2019.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

drs. H.C. de Korte, MCM

R.P. van den Belt, MBA
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