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Algemene beschouwing D66 

Voorzitter,  

Voor de raad en het college is het een laatste stap naar het examen, de scriptie is in concept klaar. 

Nu de goedkeuring nog om er mee verder te gaan en af te ronden. Voorzitter, we hebben nog een 

jaar om de zaken die in ontwikkeling zijn te realiseren. Vanavond beslist de raad of u wel of niet door 

mag voor het examen, de verkiezingen in maart 2022. We gaan afwachten wat de behandeling 

brengen zal. 

 

Wat ons allemaal bezig houdt is corona,  de administratieve rompslomp en de kosten blijven komen. 

Los daarvan hebben we samen nog een lange weg te gaan en laten we hopen dat we dit, virus 

gezond er onder kunnen krijgen.  

Voorzitter,  namens D66 wil ik graag ingaan op de programma’s in de begroting.   

Mens en Samenleving  

U geeft pag. 31 aan dat de kosten voor het sociaal domein fors op gaan lopen en de verwachting is 

dat dit door zal zetten. U geeft aan dat onorthodox beleid en bijsturing nodig zal zijn om in 2021 de 

kosten te beperken. Waar denkt u dan aan bij onorthodox bijsturen, graag een verhelderend 

antwoord?  

Bent u bereid om na te denken om de Huishoudelijke hulp onder te brengen in bijzondere bijstand, 

het VNG initiatief wat momenteel actueel is en om ondersteuning vraagt kan hier ruimte in brengen. 

Hierdoor kan de gemeente blijven voldoen aan de huishoudelijke hulp vraag, zodat ieder die recht 

heeft op hulp heeft deze ook  krijgt.…. Bent u daartoe bereid?  

Door de beperkte 2e corona Lockdown loopt de financiële nood bij sportverenigingen die door een 

gesloten accommodatie geen kantine inkomsten, minder sponsorgelden en afhakende of 

opzeggende leden hebben, langzaam op. De redenen is, dat er niet meer gesport mag worden op de 

accommodatie. De verenigingen betalen wel de afgesproken huurprijs voor de velden en 

accommodatie welke zij huren van de gemeente.   

Door de niet actieve houding van het College van uitstel  heeft D66 vernomen dat het lijkt of het niet 

duidelijk is in het gemeentehuis hoe hoog de problemen zijn.  

D66 kan stellen dat het water voor sommige verenigingen aan de lippen staat. Buiten omzetdaling 

van de kantine- en sponsoropbrengsten, zien de verenigingen dat de huurkosten zwaar op hun 

begroting gaan drukken. D66 stelt daarom voor om in kalenderjaar 2021 géén huur te innen van die 

verenigingen die een maatschappelijk vastgoed huren.  Let wel: wij luiden de noodklok voor onze  

verenigingen in onze gemeente. College stop met deze afwachtende houding, ga er mee aan de slag 

en ondersteun de verenigingen.  Bent u daartoe bereid?       
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Voorzitter, op pag 32. geeft u aan dat met het vaststellen van het nieuwe beleid Maatschappelijk 

Vastgoed eind 2020 de raad de kaders kan bepalen voor een pragmatische doorontwikkeling van 

beheer van ons maatschappelijk vastgoed.  

 

Ook geeft u aan dat het beleidskader Maatschappelijk Vastgoed uitgangspunten biedt om de 

maatschappelijke kosten-batenafweging te maken. U zet in op de vertaling en uitvoering van het 

nieuwe beleid en wil rekening houden met de haalbaarheid en betaalbaarheid in verhouding tot 

doelmatig en efficiënt gebruik van maatschappelijk vastgoed. Voorzitter begrijpt u het nog?  

Voorz. lopen we met het nog vast te stellen beleid Maatschappelijk Vastgoed, niet vooruit op de nog 

te nemen besluiten, of had er moeten staan, we streven ernaar om….. graag duidelijk antwoord?  

Zowel voor Steenbergen-stad als voor Dinteloord stellen we een ‘streefbeeld’ voor voorzieningen en 

het bijbehorend vastgoed op.  Maar gaat er in de kernen Kruisland, N. Vossemeer, de Heen en de 

Welberg dan niets gedaan worden aan verduurzamen en past verduurzamen niet beter onder 

leefomgeving en duurzaamheid? Uw antwoord en overweging horen we graag? 

 

Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 

Voorzitter, het gevoel van binding met de eigen omgeving en historie (identiteit), het gevoel van 

trots en een aantrekkelijke gemeente, te willen zijn, wil D66 zeker onderschrijven. Ja, er gebeurt al 

best veel, maar we moeten naar meer, de uitdagingen zijn er.   

Wat we vaak missen en ook nu weer is: visie, inzet op het proces en de voortgang. Bv. de 

gebiedsontwikkeling rond FORT HENRICKUS in 2021. Hoe staat het hier mee, kan de spade dit 

voorjaar de grond in, kunt u dat toezeggen?  

 

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 

Voorzitter, in programma 3, Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid, gaat u door met het nemen van  
Voornemens, en groot aantal zaken schuiven weer op omdat er nog onderzoek of anders) naar 
verricht moet De realisatie huisvesting arbeidsmigranten en de opdracht energietransitie en 
duurzaamheid laat voor 2012 weer op zich wachten.  
 
Jammer, wederom een gemiste kans en de tijd gaat dringen. Graag vernemen wij van u wanneer de 
concept beleidsstukken in 2021 aangeboden gaan worden aan de raad?  
 
Voorzitter, D66 mist bij duurzaamheid maar ook bij Economie, toerisme en recreatie, aandacht voor 

De Groene Pluim. De groene pluim is voor bedrijven die serieus werk maken van de Global Goals en 

om deze bedrijven stevig te positioneren. Is de Groene Pluim een onderscheiding die duidelijk maakt 

dat er een voorbeeldfunctie is om (nog) bewuster te gaan ondernemen en een positieve beweging 
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kan op gang komen. Het bedrijfsleven is de katalysator van verandering, zij het bedrijfsleven is in 

staat om mondiale doelen te verwezenlijken op lokaal niveau en als rolmodel te fungeren. 

Voorzitter bent u bereid om de Groene Pluim op te nemen onder uw doelen in programma 3 en 4, bij 

wat u wil bereiken, en deze pluim samen met VNO-NCW en OPS  (RPS, winkeliersvereniging 

Dinteloord, ZLTO) in gemeente Steenbergen op de agenda te gaan zetten,? zo ja, dan horen wij dat 

graag, zo nee overweegt D66 een motie? 

Het op te stellen nieuw uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, is voor de periode 2021 – 2022.  

D66 wil opteren voor een langere termijn en wel dat het uitvoeringsprogramma minimaal tot 2026 

van toepassing is. Dit om te voorkomen dat na het opstellen van de eerste versie, een 2e druk die al 

weer ingehaald heeft. Bent u daartoe bereid?  

Met de ondersteuning van energie coöperatie Duurzaam Steenbergen, waarbij we inzetten op 

bewustwording van afval en gedrag, met het optimaliseren van de voorziening, hoopt u het 

bewustzijn al op jonge leeftijd bij onze jeugd aan te wakkeren en te ontwikkelen.  

Het bijbrengen van en ontwikkelen voor bewust zijn omvat ook de omgeving buiten de scholen, : 

thuis, op straat en bij de sport- verenigingen. Bent u bereid om mee te denken aan en ontwikkelen 

van een programma wat ook inpas- en uitvoerbaar is door sport- en andere verenigingen waar de 

jongere ook in/bij participeren? 

U schrijft op pag. 47 onder Wat willen we bereiken, met het  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

dat Steenbergen een verkeersveilige en prettige leefomgeving moet zijn met veilige en comfortabele 

recreatieve route netwerken en dat de bedrijven goed bereikbaar zijn. Wegen in het buitengebied 

zijn goed toegankelijk voor landbouwverkeer. En de kernen hebben een goede verbinding met de 

omliggend de steden en dorpen. Een voor iedereen toegankelijk mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat 

iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij.  

Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem met ruimte voor innovatieve mobiliteitsoplossingen, 

onder meer voor een emissie loze mobiliteit. Dit is een prachtige tekst en een mond vol kretologie, 

D66 is benieuwd naar de vertaling en dan in de praktijk, als we het echt gaan doen. College wat gaat 

u doen en wanneer kunnen we de resultaten verwachten?  

De Vervanging van toplaag sportpark Dinteloord, pag. 51 investering in 2021,.  

Voorzitter,  D66 adviseert om goed na te denken over alleen het vervangen van de toplaag van beide 

kunstvelden. Klachten over de harde ondergrond, die het risico alleen maar vergroten en de kans op 

blessures toe laat nemen. Bij de aanleg van deze kunstvelden in 2010/11 stond de techniek nog in de 

kinderschoenen. D66 opteert dan ook nu niet alleen voor onderhoud van de toplaag, maar ook  de 

ondergrond ook aan pakken.  D66 gaat voor deze oplossing en niet alleen conform de 

investeringsstaat na 10 jaar, de toplaag vervangen. Dat dit een win-win situatie voor gemeente en 

vereniging oplevert is wel duidelijk. Bent u daartoe bereid? Uw antwoord vernemen we.  
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Programma Economie, Toerisme en recreatie 

Voorzitter  D66 heeft kennis genomen van het programma Economie, toerisme en recreatie en in 

tegenstelling tot wat je bij zo’n  belangrijk onderdeel zou mogen verwachten koste het ons geen 

enkele moeite voor dit onderwerp kort te zijn.  

We begrijpen dit eigenlijk wel een beetje het is allemaal bestaand beleid of eerder aangenomen 

voornemens om in 2021 uit te voeren of is het in deze onzekere tijden proberen koers te houden.  

Wat we gaan doen in 2021 is een vervolg van zetten, kunnen we lezen vanaf pag. 55 in de begroting.  

Eigenlijk dus allemaal:  oude wijn in nieuwe zakken of weinig nieuws onder de zon  terwijl er echt 

nieuwe impulsen nodig zijn om onze gemeente economisch levensvatbaar te houden. We zetten in 

op Agro en food, Bio industrie en willen een sterke landbouwgemeente zijn en blijven. Het AFC en 

bestaande Westland lopen zo langzamerhand vol, dus het wordt tijd voor nieuwe plannen en 

ontwikkelingen. Wanneer gaan we daar mee aan de slag?  

Niet alleen op deze terreinen maar ook op andere gebieden moet meer naar nieuwe bedrijvigheid 

gekeken worden. Immers, alleen voldoende werkgelegenheid zorgt voor een goede leefklimaat in 

een gemeente, immers een goed, economisch klimaat stimuleert, woningbouw, koopkracht en 

andere bestedingspatronen. 

Laat ook eens wat verder kijken dan genoemde speerpunten, er dagen grote bouwplannen op, denk 

aan de geprognotiseerde woningbouw. Onze Gemeente kent een aantal goede en mooie 

aannemersbedrijven en installatiebedrijven maar niet echt grote bedrijven. Probeer er hier een paar 

van naar Steenbergen te halen en zo zijn er vast nog meer voor het voetlicht te brengen… 

Opvallend in deze begroting is dat er weer diverse onderzoeken worden aangekondigd. D66 heeft al 

vaak zijn zorgen uitgesproken over de hoge kosten aan uitbestede onderzoeken en doet dat nu weer.  

Ook willen we zo langzamerhand wel eens de vruchten gaan zien van de organisatie reorganisatie. 

We willen dus 2-ledig tweeledig pleiten, voor minder onderzoek maar meer direct doen en 

onderzoek eigen huis te houden. Kunt u toezeggen hiertoe bereid te zijn?  

 

Financiële stand 

In 2021 bestaat de Buitelstee 40 jaar, en u schrijft pag. 16 dat het leuk zou zijn om hier wat extra 

aandacht aan te besteden. Het organiseren van een feest brengt risico’s met zich mee.  Aan de 

sporthal exploitant is voorgesteld om hieraan vanuit de gemeente een geldelijke bijdrage te leveren 

zodat de risico’s worden gespreid. Ook gaat u College met de exploitant meedenken met het 

organiseren van specifieke activiteiten om de sporthal in het zonnetje te zetten. (Citaat uit 

programmabegroting 2021)  

Voorzitter. zeker is het leuk om extra aandacht te besteden en de Buitelstee zijn feest te geven. Maar 

voorzitter president werking ligt hier op de loer. 40 jaar is geen gemeentelijk jubileum. En niet 
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onbelangrijk, de / het horeca gedeelte in de Buitelstee is toch geprivatiseerd…. wie gaan we 

sponsoren. Meten we niet met twee maten in deze……….Graag uitleg.   

In de nota aan de slag! 2019-2022 pag. 78 onder ontwikkelingen van de lokale lasten, schrijft u dat de 

totale belastingdruk maximaal wordt verhoogd met loon- en prijsstijgingen (inflatievolgend). Bij de 

begroting 2021 is voor de OZB uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,6%. Voor de 

afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking. Hiermee komt gemeente 

Steenbergen voor haar burgers met een lasten verhoging die eigenlijk onhoudbaar is. M.n. de 

afvalstoffenheffing, waar de burgers veel inzet voor geven door hun afval gescheiden aan te bieden, 

gaat wederom omhoog. D66 wil de burgers belonen en zet in op gelijke kosten t.o.v. 2020. D66 

verwacht van het college dat zij vasthouden aan de afspraak en de lokale lasten niet verhogen,  Kunt 

u dat toezeggen? 

Voorzitter tot zover in eerste termijn.      

 

 


