BEGROTINGSBEHANDELING 5 NOVEMBER 2020
Voorzitter, het uitgangspunt voor de behandeling van de begroting is de perspectiefnota. Bij de
behandeling van de perspectiefnota op 9 juli jongstleden hebben wij voor diverse punten aandacht
gevraagd. Vanavond willen wij ook bekijken of u deze punten hebt meegenomen in de begroting
2021 – 2024.
We leven, voorzitter, in een vreemde en onvoorspelbare tijd. Het afgelopen jaar hebben wij met
elkaar een noodfonds van 1 miljoen euro vastgesteld en vooralsnog blijkt het voldoende te zijn. De
resultaten voor de komende jaren, zoals u ze aangaf in de perspectiefnota, worden inmiddels ruim
verbeterd. Daaruit blijkt dat u de financiële toekomst positief inziet. In deze tijd een mooie opsteker.
De komende jaren zien er financieel gezond uit, al blijven we zeggen dat de toekomst onzeker is.
Dit brengt ons naar de reservepositie van onze gemeente. De vrije ruimte van onze algemene reserve
blijft steken op iets boven de 2 miljoen euro. Maar wij missen de toevoeging van de resultaten van
de boekjaren. Deze dienen toch ook grotendeels of in het geheel naar de reserve te vloeien? Graag
uw reactie hierop. De reserve Economische Ontwikkeling blijft groeien. Van 4,6 miljoen eind 2020 tot
6 miljoen in 2024. Maar voorzitter, gaan we op de zak geld zitten of gaan we deze reserve ook
besteden? Volgens ons worden er – gezien de reservecijfers – geen uitgaven gedaan. Klopt dat en zo
ja, waarom blijft het daarmee stil tot eind 2024? Nee toch, laten we vooral blijven investeren. Laten
we ons industrieterrein aantrekkelijker maken, of wellicht een deel van deze reserve gebruiken tbv
het GVVP, daar zijn ook economische belangen mee te behalen.
Dan nog een opmerking over de staat van reserves en voorzieningen op blz 149 van de
meerjarenbegroting. Daar staat uiteraard het steunfonds vermeld. Op 31 december 2020 staat
hierbij 1 miljoen euro en op 31 december 2024 staat daar nog steeds 1 miljoen euro. Dat kan niet.
Graag uw verklaring waarom deze voorziening niet muteert in de cijfers. Overigens blijven alle
reserves van een gelijk niveau. Graag ook hierop uw reactie.
Met elkaar hebben we een bezuinigingsopdracht afgesproken van € 350.000. U geeft overzichtelijk
aan hoe u aan deze doelstelling bent gekomen. Graag willen wij van u een toelichting hebben op de
verbetering van het openbaar groen. Is het zo dat u de jaarlijkse uitgaven gaat activeren, want we
lezen dat u de jaarlijkse exploitatiebudgetten gaat omzetten naar jaarlijkse vervangingsinvesteringen.
Voorzitter, graag geven we waar nodig opmerkingen bij de programma’s.
MENS EN SAMENLEVING
Eindelijk! U geeft aan dit met ingang van 2021 meer uren beschikbaar worden gesteld voor de
kerncoördinatoren. Diverse keren heeft het CDA de mogelijkheid gepakt om hiervoor te pleiten en
het is nu gelukt. Steeds meer bewijzen onze kerncoördinatoren hun nut en noodzaak en zijn de
geluiden uit de samenleving en met name van de dorpsraden veelal lovend.
Wat ons blijft verbazen is de houding van de landelijke overheid in de compensatieregelingen naar
de gemeentes inzake het sociale domein. Zoals wij het vorige week bij de behandeling van de
tussenrapportage al zeiden: alles wordt maar over de welbekende schutting gegooid en beste
gemeentes: Its’s yours. Veel plezier en succes, de uitdaging is voor u. Een groot deel van ons
gemeentelijk kapitaal gaat op aan het Sociaal Domein. Wij vragen het college wederom om iedere
mogelijkheid aan te pakken om de landelijke overheid te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
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KUNST, CULTUUR EN ERFGOED
U geeft hier terecht aan het zichtbaar maken van erfgoed zoals bijvoorbeeld in het Stadspark.
Erfgoed in het middelpunt van onze stad. Dat waarderen we, maar graag wijzen wij u op onze
opmerkingen uit de perspectiefnota. Probeer dit zoveel mogelijk te realiseren met plaatselijke
ondernemers. Juist in deze tijd moeten ze ook op deze manier op ons kunnen rekenen. Wij zullen
hier kritisch bij de nota over de stadspark over zijn.
FYSIEKE LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID
U heeft de huidige huisvesters van arbeidsmigranten tot eind januari 2021 de tijd gegeven om hun
plannen voor de huisvesting van deze werknemers in te dienen. Wij zijn benieuwd of u al innovatieve
plannen heeft ontvangen. Daarnaast horen wij regelmatig geluiden over het ontwikkelen van
grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. Bent u nog steeds met ontwikkelaars
in gesprek en hoe concreet zijn de plannen en locaties?
U streeft er naar dat er jaarlijks 75 woningen worden gebouwd. Uiteraard steunen wij dat, maar het
is belangrijk om te bouwen naar behoefte. Voor starters, doorstromers en senioren. Wij vinden het
belangrijk dat onze jongeren in onze gemeente blijven wonen, maar dat ook de senioren niet op
gevorderde leeftijd wegens woningtekort onze gemeente noodgedwongen moeten verlaten. Graag
vernemen wij van het college hoe zij hier tegenover staan. Kunt u ook aangeven of in iedere kern
voldoende woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad om bovenstaande problematiek te
voorkomen?
ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE
Op het gebied van agrofood en de biobased economy vinden wij het de afgelopen periode nogal stil.
Kunt u ons bijpraten over de actuele ontwikkelingen op dit vlak en nutten wij onze relatie met Cosun
wel genoeg uit en trekken wij voldoende samen op?
BESTUUR EN DIENSTVERLENING
U geeft aan bij de effectindicatoren dat u voor de algemene dienstverlening van een 6,72 in 2017 wilt
opschroeven naar 7.00 in 2022, slecht 0,28 hoger in 5 jaar. Sorry, dat is mager. We dagen u uit om dit
te verhogen naar 7,5. Voorzitter, wilt het college deze uitdaging aangaan? Maar dan voorzitter, want
ons vreselijk raakt zijn de doorverwijzingen naar Halt. Vorige meting 159, huidige meting 201 en
landelijk 132. Hoe kan het in Steenbergen zo uit de hand lopen? Welke aanpak heeft u voor ogen om
dit getal in no-time te laten dalen? Wij weten dat schoolverzuim en vuurwerkoverlast meetellen in
deze cijfers. We hebben de laatste jaren goed geïnvesteerd in onze jongerenwerkers. Welke taak
kunnen zij op zich nemen door dit cijfer spoedig en blijvend te laten dalen. Waar wij wel tevreden
over zijn is het geringe aantal werkeloze jongeren ten opzicht van het landelijke cijfer. We zitten
precies op de helft van dit cijfer, al zien we graag dat dit nog verder daalt.
TOT SLOT
Voorzitter, een inwoner van onze gemeente kijkt veelal met andere ogen naar de begroting dan dat
wij deze bekijken. Voor de gemiddelde inwoner is belangrijk dat wij onze begroting sluitend hebben
en geen jaarlijkse financiële tekorten en zij kijken naar wat zij moeten betalen. Volgende maand
zullen we in de raadsvergadering onze belastingtarieven 2021 vaststellen. Wij spreken vanavond hier
de wens uit dat zeker in deze financieel onzekere tijd de lasten voor de inwoners niet meer zullen
stijgen dat het inflatiecijfer, al zou een daling van de totale belastingheffing in deze tijd een zeer
welkome gunst zijn.
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