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Inleiding 

Hierbij bieden wij u het document “Van raadsprogramma naar programmabegroting” aan. In dit 
document geven wij aan hoe wij het coalitieakkoord/raadsprogramma willen verwerken in de 
programmabegroting 2015.  

Op 24 april jl heeft de coalitie van Gewoon Lokaal, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders haar 
coalitieakkoord aan uw raad aangeboden. In deze raadsvergadering zijn ook de wethouders benoemd 
en is het nieuwe college van start gegaan. 

In de raadsvergadering van 24 april is ook afgesproken om het coalitieakkoord in de raadsvergadering 
van 15 mei te behandelen. In deze raadsvergadering hebben alle partijen in eerste termijn op het 
coalitieakkoord kunnen reageren. In de vergadering van 22 mei is verder gesproken over het 
coalitieakkoord en zijn er amendementen ingediend en behandeld. Wij gaan ervan uit dat in de 
raadsvergadering van 5 juni de raad het raadsprogramma zal vaststellen. 
Bij het opstellen van dit document zijn wij ervan uitgegaan dat het raadsprogramma de tekst is van het 
coalitieakkoord en de 2 amendementen die aangenomen zijn in de vergadering van 22 mei. 

Omdat op 24 april het opstellen van de perspectiefnota al in een ver gevorderd stadium was, was het 
voor ons niet meer mogelijk om nieuwe projecten op basis van het raadsprogramma in de perspectief-
nota op te nemen. Wij hebben daarom gekozen om voor de vertaling van het raadsprogramma een 
apart document op te stellen.  

Het management team heeft een notitie opgesteld hoe het raadsprogramma een basis te laten zijn 
voor de P&C-documenten voor de komende raadsperiode. In het auditcommittee van 15 mei is deze 
notitie toegelicht. 
Het uitgangspunt is dat we de beleidsdoelstellingen uit het raadsprogramma opnemen in de 
programmabegroting onder de W-vraag “Wat willen we bereiken”. De acties/projecten welke in het 
raadsprogramma staan en welke wij voorstaan om de beoogde doelstellingen te bereiken hebben we 
opgenomen onder de W-vraag “Wat gaan we daar voor doen”. 

Programma-indeling 

We hebben gekeken of de programma-indeling van de begroting aanpassing behoeft en wij stellen de 
volgende wijzigingen voor: 

 Het programma WMO en Jeugd. Omdat het programma onderwijs nog maar weinig 
producten bevat, zeker nadat het onderhoud aan de basisscholen per 1 januari 2015 
overgaat naar de schoolbesturen, stellen wij voor om dit programma op te heffen en een 
nieuw programma Jeugd en WMO te maken waarin met name de 2 decentralisaties 
Jeugd en WMO onderdeel van uit maken en waaraan ook onderwijs is toegevoegd. 

 Het programma Recreatie, Economie en Participatie. Wij willen nadrukkelijk een relatie 
leggen tussen economie en de Participatiewet. Dit doen wij omdat het probleem van de 
stijgende kaartenbak naar onze mening opgelost kan worden door het onderbrengen van 
deze mensen in het reguliere bedrijfsleven. Door een koppeling van deze onderdelen 
willen wij de relatie extra benadrukken. Hierom stellen wij voor om alle onderdelen mbt de 
Participatiewet uit het oude programma Zorg te halen en over te hevelen naar het 
programma Recreatie en Economie.  

 Het programma Milieu en Ruimtelijke Ordening. Wij willen duurzaamheid / milieu een 
prominentere plaats geven in het beleid. Daarom stellen wij voor om een programma 
Milieu en Ruimtelijke Ordening te maken, waarvan ook de afvalverwijdering onderdeel 
uitmaakt. Voorheen werd dit verantwoord op het programma Beheer Openbare Ruimte. 

Een apart programma Duurzaamheid stellen wij niet voor. Wij willen gaan werken met de 
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI). Deze GDI bevat indicatoren die door de gehele begroting 
heen voortkomen, bijvoorbeeld minima, onderwijs, sport, veiligheid en jeugdwerkloosheid. Wij zijn van 
mening dat het volgen van de voortgang van de verschillende indicatoren uit de GDI beter tot zijn 
recht komt in een aparte paragraaf Duurzaamheid in de begroting. Daarnaast willen wij in de digitale 
begroting, die wij vanaf de begroting 2015 willen presenteren, bijzondere aandacht besteden aan het 
presenteren van de voortgang van de GDI. 
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Wij stellen voor om vanaf de programmabegroting 2015 met de volgende programma’s te gaan 
werken: 

 Bestuur en Veiligheid 

 Dienstverlening 

 Sport en Cultuur 

 Jeugd en WMO 

 Recreatie, Economie en Participatie 

 Milieu en Ruimtelijk Ordening 

 Beheer Openbare Ruimte 

 Financiering 

De W-vragen 

Vervolgens hebben wij per programma opnieuw de W-vraag "Wat willen we bereiken" vastgesteld.  
We hebben ons daarbij laten leiden door het raadsprogramma. Het beleid van de verschillende 
programma's is breder dan de tekst van het raadsprogramma en daarom zijn er ook doelstellingen 
benoemd die niet direct terug te vinden zijn in het raadsprogramma.  
Bij de W-vraag "Wat willen we bereiken" hebben we aangegeven waaraan we de komende  
4 jaar gaan werken.  

Op basis van de W-vraag "Wat willen we bereiken" hebben we de W-vraag "Wat gaan we daarvoor 
doen" vastgesteld. Dit zijn de projecten/acties die we de komende 4 jaren gaan uitvoeren om de 
doelstellingen (Wat willen we bereiken) in deze raadsperiode te realiseren.  
De nummering voor de acties bij de W-vraag “Wat gaan we daarvoor doen” verwijst naar de 
doelstelling opgenomen onder de W-vraag “Wat willen we bereiken”. Zo hebben we aangegeven 
welke projecten horen bij welke doelstellingen. 

Behandeling  

Op 10 juli tijdens de behandeling van de perspectiefnota stellen wij voor ook dit document te 
behandelen. Graag horen wij van uw raad of u kunt instemmen met de voorgestelde doelstellingen 
(Wat willen we bereiken) en de daaraan gekoppelde projecten/acties (Wat gaan we daarvoor doen) en 
vernemen graag uw eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.  

Daarna gaan we de beide W-vragen verder uitwerken. Een doorrekening van de projecten op 
capaciteit en geld heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal in de voorbereiding op de begroting 2015 
gebeuren. In de begroting 2015 zullen we dan aangeven welke projecten we wanneer willen/kunnen 
gaan uitvoeren. 

 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
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Programma Bestuur en Veiligheid 
 

Wat willen we bereiken? 

Bestuur 
1. Van gemeente naar Gemeenschap. Overheid, ondernemers en inwoners in de 

gemeente Steenbergen voelen ieder de verantwoordelijkheid om samen de 
gemeenschap Steenbergen vorm te geven. Daarbij staan ze open voor elkaars 
meningen en betrekken elkaar bij plannen en ontwikkelingen,  waarbij de gemeente een 
faciliterende rol heeft. 

 
2. Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen zien het gemeentebestuur en 

de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare en transparante partner.  
 

3. Een zelfstandige gemeente blijven die gestructureerd regionaal samenwerkt. 
 

4. Steenbergen is een plaats waar het goed  wonen, werken en recreëren is 

Veiligheid 
5. In de gemeente Steenbergen is het veilig en  voelt iedereen zich veilig. 

 
6. Gemeente, politie/justitie en bewoners zien veiligheid als een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1 Van Gemeente naar Gemeenschap gaan wij realiseren door de komende 4 jaar de volgende 
zaken op te pakken: 

a. Bij de perspectiefnota wordt voorgesteld over welke onderwerpen beeldvormend 
wordt vergaderd door de raad 

b. Jaarlijks wordt een beeldvormend overleg tussen het college en de dorpsraden 
georganiseerd.  

c. Het college bezoekt bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
d. Het organiseren van een laagdrempelige toegang tot collegeleden 

2  
a. Een notitie opstellen hoe we de rol van kernwethouder willen invullen 
b. Onderzoeken hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het opstellen van 

gemeentelijk beleid. 
3  

a. Het opstellen van een visie op samenwerken 
b. Een nota verbonden partijen opstellen, waarbij ingegaan wordt op de invloed van de 

gemeenteraad op samenwerkingsverbanden 
 

4  
a. Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm 

 
5  

a. Een meerjaren integraal veiligheidsbeleid opstellen voor de jaren 2016 – 2020 
met daarin speciale aandacht voor drugsoverlast en –criminaliteit en overlast 
door jongeren. 

b. Inventariseren van “enge plekken” in de openbare ruimte 
6  

a. Jaarlijks overleg met dorpsraden, toezichthouders, deskundigen en politie over het 
thema veiligheid.  

b. Ondersteunen van buurtpreventieteams 
c. Opzetten van voorlichtingsprogramma’s “veiligheid” op scholen 
d. Een gezamenlijke districtelijke organisatie opzetten ter voorbereiding en aanpak 

van lokale rampen en crises 
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Programma Dienstverlening 
 

Wat willen we bereiken? 

Dienstverlening 
1. De gemeente levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier 

aan burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen 
blijven als alternatief beschikbaar. 

 
 

2. Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen hebben inzicht in en begrijpen de 
uitgangspunten die de gemeente Steenbergen hanteert bij de levering van haar diensten en 
producten, waarbij de regels en kaders zoveel als mogelijk in een oplossingsgerichte manier 
worden toegepast.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 
1.  

a. Onderzoek doen naar de interne en externe procedures van de dienstverlening en 
waar nodig aanpassingen doorvoeren. 

b. Stimuleren van de afname van digitale producten door:  
i. Meer digitale producten aan te bieden; 
ii. Onderhouden van een actuele website; 
iii. Een promotiecampagne e-dienstverlening; 
iv. Opzetten van het ondernemersdossier. 

c. Een klantvraaganalyse uitvoeren om de behoefte van de ondernemers en burgers in 
beeld te brengen.  

d. De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS).  
e. Het via mijn overheid/persoonlijke internetpagina informatie aan burgers/bedrijven 

beschikbaar stellen. 
 
2.  

a. Het instellen van een taskforce dienstverlening en daarvoor en plan van aanpak 
opstellen.   
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Programma Sport en Cultuur 
 

Wat willen we bereiken? 

Sport 
1. Bestaande sportvoorzieningen blijven zo veel mogelijk behouden en hebben een 

efficiëntere bedrijfsvoering. Bezuinigingen worden samen met de sportverenigingen 
uitgewerkt.  
 

2. Inwoners van de gemeente Steenbergen leveren zelf een actieve bijdrage aan het 
behoud van sportvoorzieningen. De gemeente Steenbergen faciliteert initiatieven van 
inwoners en verenigingen waar mogelijk en brengt ondernemers, particulieren en 
instellingen bij elkaar als dat aan het behoud van voorzieningen kan bijdragen.  
 

3. Via de sportverenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen 
versterken 
 

4. Meer inwoners van de gemeente Steenbergen sporten en bewegen.  

Cultuur 
5. De gemeente Steenbergen wil de culturele voorzieningen zo veel mogelijk behouden en 

met de culturele verenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen 
versterken 
 

6. Er is een heldere visie op de plaats die materieel cultureel erfgoed inneemt in de 
gemeente Steenbergen  
 

7. Meer inwoners van de gemeente Steenbergen, met name jongeren, hebben kennis van 
de lokale cultuur en historie en nemen deel aan het culturele leven in de gemeente 
Steenbergen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Het overleg met de verenigingen continueren om daarmee het beoogde doel t en 
aanzien van de kostenreductie te bereiken.  
 

2. Met de verenigingen onderzoeken op welke wijze het onderhoud in gezamenlijkheid kan 
worden opgepakt.  
 

3. Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen. Uitgangspunten daarbij 
zijn de gemeente als  faciliterende overheid en hoe kunnen verenigingen de sociale 
samenhang binnen de samenleving vergroten 
 

4. Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de 
sportcoaches. 
 

5.  
a. In samenspraak met de inwoners en gebruikers van culturele voorzieningen 

onderzoeken hoe culturele voorzieningen behouden kunnen worden en hoe het 
gebruik ervan gestimuleerd kan worden.  

b. Samen met de bibliotheek een voor de gemeente Steenbergen passend 
bibliotheekvoorzieningenniveau realiseren. 
 

6. Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld de 
kerken. 

7.  
a. Doorgaan met cultuureducatie op scholen. 
b. Opzetten van een Cultuurpromotiecampagne om meer mensen te interesseren voor 

cultuur. 
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Programma Jeugd en WMO 
 

Wat willen we bereiken? 

WMO en Jeugd 
1. De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de 

drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een 
ondersteunende en faciliterende rol 

 
2. Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is 

van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip 
vallen. 

 

Onderwijs 
3. Scholen zijn veilig en goed bereikbaar. 

 
4. Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan bij de regionale economie en de behoeften 

van het bedrijfsleven in de gemeente Steenbergen. Gemeente, onderwijsinstellingen en 
ondernemers realiseren gezamenlijk voldoende leer- en werkervaringsplekken voor 
leerlingen en studenten op alle opleidingsniveaus. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
1.  

a. Onderzoeken op welke wijze vrijwilligers en mantelzorgondersteuning kan worden 
gestimuleerd. 

b. Een prijsvraag uitschrijven waarbij inwoners, instellingen en andere geïnteresseerden 
uitgenodigd worden om op een vernieuwende wijze de uitgangspunten van de 
transities tot zijn recht te laten komen. 

2.  
a. Vraagwijzer Steenbergen door te ontwikkelen zodat dit loket als integrale toegang 

voor de transities gebruikt kan worden. 
b. Indicatoren ontwikkelen waardoor er inzicht is in de financiële stand van zaken en de 

risico´s is met betrekking tot de decentralisaties. 
c. Opstellen van een kadernota om stimuleringssubsidies te verstrekken om de 

samenwerking tussen ondernemers, particulieren en (welzijns)instellingen te 
vergroten 

 
3.  

a. Organiseren van samenwerking en afstemming van het leerlingenvervoer in de 
regio. 

b. Middels regionaal overleg de beschikbaarheid van het busvervoer op peil 
houden. 

c. Continuering van de ondersteuning voor het project Veilig Honk. 
 

4.  
a. Onderzoeken hoe wij de afstemming tussen vraag en aanbod van stageplaatsen van 

lokale ondernemers en het onderwijs kunnen verbeteren. 
b. De mogelijkheid met de schoolbesturen bespreken voor een instroompunt zodat 

de eerste 3 jaar HAVO in Steenbergen gevolgd kan worden. 
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Programma Recreatie, Economie en Participatie 
 

Wat willen we bereiken? 

Recreatie 
1. Versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Steenbergen, door middel 

van het vergroten van de nationale en internationale bekendheid van de Brabantse Wal en 
Waterpoort als recreatiegebied. 
 

2. Meer recreanten bezoeken de gemeente Steenbergen en weten wat de gemeente 
Steenbergen op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft. 
 

3. Stimuleren dat, binnen de planologische mogelijkheden, het aantal horecagelegenheden en 
overnachtingsmogelijkheden wordt vergroot, met name in het buitengebied. 

Economie 
4. De gemeente Steenbergen is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en hun 

werknemers, waarbij initiatieven op het gebied van welness en zorgeconomie worden 
gestimuleerd. 
 

5. Versterking van de Steenbergse lokale (productie)economie waarin biobased en 
landbouw de dragers zijn. 
 

6.  We hebben attractieve winkelcentra. 

Participatie 
7. De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de 

drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een 
ondersteunende en faciliterende rol 
 

8. Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is 
van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip 
mogen vallen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 
1.  

a. De komende vier jaar blijvend investeren wat betreft ambtelijke capaciteit als middelen in 
de projecten Waterpoort, Brabantse Wal en Landschappen van Allure. 

b. Onderzoeken hoe dmv samenwerkings- en ontwikkelingsmogelijkheden nieuwe impulsen 
en initiatieven gecreëerd kunnen worden voor de toegangspoorten voor recreatie en 
toerisme. 

2.  
a. De ingezette ontwikkeling van de haven Steenbergen afronden, zodat deze een 

aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt. 
b. Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord. 

3.  
a. Ontwikkelen van een recreatieve kansenkaart. 
b. Onderzoek naar de mogelijkheden van de combinatie zorg en toerisme en de 

ontwikkelmogelijkheden voor deze sector. 
c. Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd worden. 

 
4.  

a. Actualiseren van het economisch beleidsplan. 
b. De samenwerking in de regio  met Rewin, BOM, Strategic Board en AFC intensiveren. 

Daarnaast ondersteunen  wij een actieve acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken 
die werkgelegenheid met zich meebrengen.  

c. Een groene en stijlvolle inpassing van de uitbreiding Reinierpolder I realiseren.    
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5.  
a. Samen met ondernemers onderzoeken en ontwikkelen hoe het lokale ondernemerschap 

versterkt kan worden. 
b. Zorgen voor voldoende en kwalitatief goed zoet water voor de agrarische sector. 
c. Samen met de agrarische sector onderzoeken hoe nieuwe agrarische activiteiten in 

combinatie met zorg, recreatie en duurzame energie gestimuleerd kunnen worden. 
6.  

a. Samen met de branche-organisaties het concept “Het Nieuwe Winkelen” uitwerken. 
7  

a. Het oprichten van een `ontwikkelbedrijf` voor alle doelgroepen onder de participatiewet 
dat gebruik maakt van het lokale Brabantse Wal netwerk en bij voorkeur gebruik maakt 
van dat netwerk. 

b. Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. 
8  

a. Er wordt een breed programma opgezet waarbij elke burger kansen krijgt. 
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Programma Milieu en Ruimtelijke Ordening 
 

Wat willen we bereiken? 

Milieu 
1. Duurzaamheid wordt in de meest brede zin van het woord nagestreefd.  

 
2. Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen 

 
3. Er wordt meer gebruikt gemaakt van zonne-energie in de gemeente Steenbergen, ook 

als nieuw verdienmodel 
 

4. Er is een heldere visie op de plaats die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen 
 

5. Zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min 
mogelijk restafval, waarbij  de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn . 

Ruimtelijke Ordening 
6. De woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig maken, zowel in 

hoeveelheid als wat betreft de soorten woningen 
 

7. De woningmarkt in beweging brengen door open te staan voor nieuwe 
exploitatievormen, nieuwe vormen van gronduitgifte en het heroverwegen van  de 
grondprijs. 

   
8. In de hele gemeente Steenbergen ligt een modern glasvezelnetwerk  

 
9. Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd. 

 
10. Zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor economisch gebonden 

arbeidsmigranten 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
1.  

a. We gaan een jaarprogramma duurzaamheid opstellen waarbij we de gemeentelijke 
duurzaamheidindex  (gdi index) als basis hanteren voor het meten van de voortgang. 

b. De GDI gebruiken om de komende vier jaar binnen de top 100 gemeenten  te komen. 
3.  

a. Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie worden actief 
ondersteund.  

b. Gemeentelijke accommodaties verder voorzien van zonnecollectoren. 
4.  

a. Opstellen van een natuurbeleidsplan, waarbij natuurrecreatie (economie) en 
natuurzorg (ecologie) optimaal samen gaan en elkaar versterken. 

5.  
a. Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan met als doel de hoeveelheid restafval te 

verminderen. 
b. We gaan een heroverweging maken ten aanzien van de inzameling van oud papier en 

kunststof. 
6  

a. Opstellen van een integrale woonvisie, met daarin ook aandacht voor 
toekomstbestendig wonen en de combinatie zorg en wonen. 

b. Maken van prestatieafspraken per kern en generiek met de in onze gemeente 
aanwezige woningbouwverenigingen waardoor de leefbaarheid in de kernen minimaal 
op niveau wordt gehouden en bij voorkeur wordt verbeterd. Hierbij ook meer ruimte 
bieden voor zelfbouw van koopwoningen. 

c. Het in overleg met de dorpsraden en stadsraad actueel maken en houden van de 
leefbaarheidagenda’s. 
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7  
a. In de 2

e
 helft 2014 wordt een inventarisatie opgesteld van methodieken die het 

mogelijk maken om grondprijzen te heroverwegen. 
b. Onderzoeken welke varianten er mogelijk en haalbaar zijn voor het centrum Welberg. 

8  
a. Een onderzoek doen naar de mogelijkheden realisatie van glasvezel in geheel onze 

gemeente. 
9  

a. Bestemmingsplannen worden tijdig geactualiseerd. 
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Programma Beheer Openbare Ruimte 
 

Wat willen we bereiken? 

Openbare ruimte 
 

1. De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en 
onderhouden, met oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden. 
 

2. Het wegennet in Steenbergen wordt sober maar doelmatig beheerd , waarbij 
verkeersonveilige situaties voorkomen worden. 
 

3. Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte . 
 

4. Het veiliger maken van schoolroutes wordt continue nagestreefd.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1.  
a. Herinrichting en duurzaam veilig maken van de N257 in combinatie met de openbare 

infra Haven Steenbergen. 
b. In een breed opgezet voorbereidingstraject (incl een beeldvormende vergadering) de 

herinrichting N259 inclusief fietsverbinding Dinteloord- Bergen op Zoom oppakken. 
c. Voorbereiding groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie 

met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom (zie 
programma Recreatie). 

2.  
a. De beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting worden 

geactualiseerd met  input van actuele inspecties. 
b. Vanuit de beheerplannen wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt voor 

onderhoud wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen,  riolering en verkeer. 
c. Monitoring  verkeerstromen in Dinteloord (gevolgen Symbiose, Molendijk en A4) en 

Steenbergen(gevolgen A4). 
3.  

a. Met een quick scan van het openbaar groen gaan we vergelijken hoe we er bij staan 
ten opzichte van het vastgestelde groenbeheerplan 2010 en in beeld brengen waar 
we quick wins kunnen behalen..  

b. Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door 
de burgers wordt gedaan. 

c. In een breed opgezet voorbereidingstraject (incl een beeldvormende vergadering) de 
revitalisering Stadspark Steenbergen oppakken. 

4.  
a. Het lopende project veilige schoolroutes wordt gecontinueerd. 
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Programma Financiering 
 

Wat willen we bereiken? 

Financiering 
1. De gemiddelde lastendruk per huishouden stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage 
2. De heffingen en leges zijn 100% kostendekkend 
3. Een structureel sluitende (meerjaren)begroting 
4. Maximaliseren externe geldstromen 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 
1.  

a. In de begroting, in de paragraaf lokale heffingen, wordt jaarlijks een overzicht van de 
lokale lasten druk voor de huishoudens opgenomen. 

2.  
a. In de begroting, in de paragraaf lokale heffingen, wordt jaarlijks aangegeven wat de 

tariefsontwikkeling is per belastingsoort/heffing.  
3.  

a. Bij de perspectiefnota zullen we een sluitende meerjarenbegroting aanbieden. 
b. Invoeren toeristenbelasting 
c. De Financiële Verordening ex art. 212 Gemeentewet en de daarmee samenhangende  

beleidsnotities actualiseren. 
4.  

a. Bij ontwikkelingen nagaan of er externe financieringsmogelijkheden en/of 
verdienmodellen zijn.  

 


