
Voorzitter 

In crisistijden weet ons college “koers te houden”. Ondanks de Corona, stijgende 

werkloosheid en tegenvallende economische resultaten wordt er een sluitende 

meerjarenbegroting gepresenteerd met behoud van ambities voor de toekomst. Dat 

hebben we als gehele gemeente goed gedaan. Maar om deze degelijkheid erin te 

houden vraagt het voor de nabije toekomst veel creativiteit en organisatievermogen. 

Wethouder Krook verwoordde het op treffende wijze als volgt: “Hoewel het 

huishoudboekje keurig op orde is, kunnen er de komende tijd nog wel wat donkere 

wolken over Steenbergen drijven. “En dat komt niet alleen door de coronacrisis. De 

uitgaven voor de zorg stijgen steeds verder, er wordt steeds meer beroep gedaan op 

de zorgvoorzieningen en er wordt verder gesleuteld aan de verdeling van het 

gemeentefonds, de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het college heeft 

daarbij zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen en naast het door laten gaan van 

ambities en investeringen ook bezuinigingen gezocht en doorgevoerd van ad € 

350.000.  Echter begint de rek wel uit de begroting te raken, raken we uitbezuinigd 

en bereiken de reserves hun minimale posities. 

In de optiek van Gewoon Lokaal! dienen we nu verder door te pakken hoe we de 

financiën voor de komende jaren op orde kunnen houden en waar mogelijk kunnen 

versterken en de  lokale lasten voor onze burger beheersbaar kunnen houden. Wat 

dit betreft zijn wij als Gewoon Lokaal trots dat onze motie “onderzoek lokale lasten” 

de eerste aanzet heeft gegeven om daadwerkelijk te komen tot een andere verdeling 

van de lokale lasten met wellicht daadwerkelijk lagere lasten voor onze inwoners 

aankomend jaar. 

Maar hier zijn we er volgens Gewoon Lokaal! nog niet mee! in gezamenlijkheid 

dienen we na te gaan denken hoe we als Gemeente Steenbergen, verder geld 

kunnen gaan verdienen? Hoe blijven we aantrekkelijk, kunnen we blijven investeren, 

kunnen we onze burgers beleving en maatschappelijk welzijn bieden zonder 

financieel leeg te lopen! Voorbeelden hiervan zijn in onze optiek: 

1. dienen we de Gemeente Steenbergen in al zijn kernen harder te laten groeien kwa 

inwoners? Immers meer inwoners meer huizen, meer lokale belastingen, meer 

inkomen vanuit het gemeentefonds etc..? De huidige coronacrisis geeft dit groei 

scenario wel goede kansen vanwege het massale thuiswerken waardoor 

waarschijnlijk structureel minder woon-werkverkeer gaat ontstaan  en vanwege het 

langer ‘thuis’ blijven wonen van scholieren en studenten. . Kortom ipv krimp naar 

groei. Nu is de groei 100 huizen per jaar. Kunnen we dit niet verder ophogen naar 

een ambitieuzer groeimodel? Vanzelfsprekend dient deze groei op basis te gaan van 

duurzaamheid en in evenwicht met natuur & milieu (planet, people, profit). 

 



2. Verdere verhoging van de bedrijvigheid. Ook hiervoor heeft Gewoon Lokaal! reeds 

de nodige moties ingediend zoals: aquisitieplan bedrijvigheid, marketing- en 

promotieplan alsook innovatie. We weten dat het college volop bezig is met de 

uitvoer van deze moties en vertrouwen erop dat ze spoedig krachtig tot uitvoer 

worden gebracht. Ook hierbij willen wij als Gewoon Lokaal graag de sterke link 

leggen met duurzaamheid en het Duurzaamheidspark, agro en in evenwicht met 

mens, natuur & milieu. 

3. Versterken van de pijler recreatie & toerisme. Het is goed om uit deze begroting te 

lezen dat deze  pijler sterker aandacht verkrijgt vanuit de gemeente. Meer 

investeringen zodoende we Steenbergen met al haar kernen nog aantrekkelijker 

maken en meetbaar meer recreanten en toeristen aan gaan trekken. Juist structurele 

investeringen in deze sector van recreatie & toerisme kunnen wat ons betreft 

gefinancierd worden uit het financieringsfonds van ad € 15 mln. Het verhoogt de 

ruimtelijke kwaliteit, is niet ten kosten van de algemene reserve en verdient zich terug 

in meer recreanten en toeristen. Als Gewoon Lokaal! zijn we dan ook benieuwd naar 

de concrete projecten vanuit de recreatieve kansenkaart. Wij hebben het sterke 

vermoeden dat met de juiste investeringen, binnen recreatie en toerisme nog een 

sterk verdienmodel te behalen valt. Vanzelfsprekend dienen ook deze investeringen 

hand in hand te gaan met duurzaamheid, mens, natuur en milieu.   

Volgens Gewoon Lokaal! worden er stevige stappen gezet op weg naar een nog 

plezierigere leefomgeving waarin veiligheid, klimaataanpassing, en ook natuur en 

gezondheid een belangrijke rol spelen. Dit maakt het leven en werken in onze 

gemeente ook voor de generaties Steenbergenaren na ons aantrekkelijk. 

‘Groene Duurzaamheid, planet, people en profit” wordt meer leidend. We kijken uit 

naar de aanplant van meer bomen, niet alleen in een levensbos. De natuur verdient 

een impuls. Ook vanwege schone lucht en verlichten van hittestress en andere 

klimaatproblemen. 

Op het vlak van energietransitie zien we eveneens verbeteringen aankomen, denk 

aan de vergroting van het aandeel hernieuwbare energie (zon en wind; ex visie 

energie en ruimte). Opvallend in dit verband is wel dat in de programmabegroting van 

vorig jaar nog als beleidskader de Gemeentelijke Duurzaamheids Index was 

opgenomen. Waarom is dat nu verdwenen ? (p. 48) In de begroting lezen we dat op 

het vlak van Duurzaamheid 3 beleidsindicatoren zijn geselecteerd. Wij verwachten 

binnenkort RKC advies over Duurzaamheid en zijn alvast benieuwd naar de 

aanbevelingen. 

Gewoon Lokaal! verwacht de komende jaren wel meer initiatieven van de gemeente 

om ook de gewone burger meer te betrekken bij de energietransitie. Dat is vooral ook 

om prijsstijgingen in de toekomst voor hen in de hand te houden (m.n. duurder 

aardgas). Wanneer intensiveert de gemeente het faciliteren van onze inwoners op dit 

vlak? Denk aan promoten van maatregelen als  woningisolatie, zonnepanelen, 

elektrisch koken. Benut svp ook de diverse extra Subsidies vanuit andere overheden. 



Het gunstig effect zien we terug in de beleidsindicatoren, maar we willen ook dat 

onze inwoners echt kunnen profiteren van de bestaande en toekomstige 

mogelijkheden en kansen. Denk ook aan meer woningwaarde en woongenot. We zijn 

bang voor het ontstaan van een energiekloof en energiearmoede: waarbij een deel 

van de inwoners niet kan profiteren van overstapvoordelen en 

belastingverschuivingen en steeds meer gaat betalen voor hun gasrekening. 

Het energieverbruik van ons bedrijfsleven is vele malen hoger dan dat van onze 

10.000 huishoudens, er zijn nogal wat energie-intensieve ondernemingen binnen 

onze gemeentegrens. De gekozen beleidsindicatoren brengen echter alleen de 

particuliere huishoudens in kaart: ziet u mogelijkheden om de ontwikkelingen naar 

een circulaire economie in het bedrijfsleven cijfermatig te kunnen volgen? 

(programma 4 Economie) 

Nog in 2019 zijn ongevallenstatistieken gebruikt als “Verplichte indicatoren”. Waarom 

zijn die sturingsmiddelen nu verdwenen ? Wij zijn er benieuwd naar, bv om ze te 

betrekken bij de ontwikkeling van het GVVP. Wij zijn altijd benieuwd naar objectieve 

feiten en meetgegevens. Waar leveren de investeringen in mobiliteitsmaatregelen de 

meeste veiligheids- en ‘gezondheids’winst op? 

 

 

 

Mens en Samenleving. 

De hoge kosten voor de WMO en de Jeugdzorg in de begroting van 2021 blijven 

oplopen. Ondanks dat het college niet aan alle kosten iets kan veranderen, zet het 

college zich in om de kosten te verlagen, daar waar het mogelijk is. Gewoon Lokaal! 

steunt het college in de weg die zij ingeslagen zijn en dat de zorg voor onze inwoners 

betaalbaar moet blijven.  

Door de coronacrisis zijn andere vormen van dienstverlening nodig! Een goed 

voorbeeld hiervan is dat door de inzet van de kernteams van WijZijnTraverse onze 

inwoners, wekelijks in de kernen worden opgezocht. Wij zijn van mening, dat, door 

naar de mensen toe te gaan, je beter hoort wat er leeft en je veel sneller kan 

reageren.  

Speciale aandacht vraag Gewoon Lokaal voor de jeugd. Want kinderen die 

opgroeien in armoede, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens 

van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later 

zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen. Gewoon Lokaal! ondersteunt 

het Sportakkoord dan ook van harte. Waar Sportverenigingen, scholen, 

kinderopvang, de GGD welzijnsinstellingen en ook TaalSteenbergen met elkaar 

samen werken en kinderen met hulpvragen eerder in beeld komen.  



Gewoon Lokaal wil hierbij nog wel extra aandacht vragen voor het eenvoudiger 

maken van de aanvraagformulieren van de ISD. Door te ingewikkelde formulieren en 

brieven die niet begrepen worden, verkrijgen groepen burgers niet die ondersteuning 

die ze nodig hebben. Gewoon Lokaal! heeft deze vraag reeds eerder voorgelegd aan 

het college en vraagt of er reeds een update gegeven kan worden? 

Gewoon Lokaal! wil zoals bekend het behoud van de Gummaruskerk in 

Steenbergen. Deze discussie is al eerder genoemd en zal nog meer gevoerd 

worden. Echter we zijn benieuwd naar de status van de motie Verlichting 

beeldbepalende gebouwen kleine kernen, destijds ingediend door onze fractie. Wat 

is de status? (bijgevoegd de motie). 

Het VVV informatiepunt wordt verder uitgebouwd als uithangbord van de gemeente. 

De samenwerking wordt nog meer versterkt met de openstelling van de 

Gummaruskerk. Dit vinden wij een goed plan, echter willen wij het breder trekken, om 

ook WEER informatiepunten in al onze kernen te herbergen. Enkele jaren geleden 

was er in iedere kern een informatiepunt gehuisvest, bijv. in horecazaken en winkels. 

Waarom is dit gestopt? Gewoon Lokaal! wil onderzoeken of dit tegen een gering 

budget weer mogelijk is om zo optimaal gebruik te maken en onze toeristen en zelf 

onze inwoners warm te maken voor onze mooie gemeente (MOTIE?). 

Gewoon Lokaal! kijkt reikhalzend uit naar dat de entrees van Kruisland in 2020 

aangepakt worden. Het wordt echt tijd, na diverse beloftes en vooruit schuiven. Kan 

de wethouder hier een update over geven? Het kerkdorp heeft al het minste groen in 

de kern en verdient daarom nette bloemrijke en groene entrees. Tevens vraagt 

Gewoon Lokaal! wederom aandacht om mogelijkheden te bekijken voor bomenplant 

in de kern Kruisland. Als bomenplant niet mogelijk is, dan in de vorm van grote 

demontabele bomenbakken. 

 

 


