De begroting 2021-2014 is door het college, daarbij ondersteund door onze ambtenaren, opgesteld
in een periode van crisis. Dit heeft zijn weerslag op de mogelijkheden en met name ook op de risico’s
waar wij als gemeentebestuur voor staan. Dank zij een verstandig besluit om de mogelijkheden van
het verkrijgen van goedkope financiering af € 15.000.000,00 als gevolg van de lage rentestand is dat
op dit moment goed ondervangen. Dat neemt niet weg dat zorgvuldig besturen noodzaak is en dat
uitgaven alleen mogen plaats vinden in het algemeen belang van onze inwoners en ondernemers en
niet er uitvoering van hobbyachtige onderwerpen en voorkeuren van bestuurders of andere
overheden. Dat overdadig uitgeven leid tot onoverkomelijke financiële en bestuurlijke problemen is
heel dichtbij zichtbaar geworden. Ons college heeft getoond deze weg niet te volgen en heeft aan de
raad een zorgvuldige en behoedzame begroting gepresenteerd die niettemin ruimte geeft voor
ambitie. De huidige coalitie maakt intussen vorderingen; zo kan worden besloten de hondenbelasting
eindelijk af te schaffen. Er zijn echter ook aandachtpunten, waarop hieronder wordt ingegaan.
Corona legt een zware schaduw over de samenleving. De begroting is daar op meerdere plaatsen op
aangepast. Met name de hoge kosten in het sociaal domein, de uitvoering van de WMO en de
gevolgen voor kleinere ondernemers en zelfstandigen in onze lokale samenleving zijn ernstig. Het is
onze taak als gemeentebestuur pal te staan voor onze inwoners die hulp behoeven.
Niet denken in problemen maar in oplossingen is de enige manier om mensen in echte nood
tegemoet te komen. Dat betekent niet dat het geld over de balk moet worden gegooid, maar dat
maatwerk dient te worden geleverd. Onnodige uitgaven dienen te worden beëindigd en voorkomen.
De kosten van jeugdzorg rijzen de pan uit. De Volkspartij ondersteunt het college bij de terugdringing
van kosten, waarbij niet wordt vermeden om ook “out of the box” te denken. Jeugdzorg is
verworden tot een geldverslindend verdienmodel voor zorgmanagers, terwijl het belang van
jongeren voorop dient te staan. Welke initiatieven hanteert of ondersteunt u om dit tegen te gaan?
De Volkspartij ondersteunt het belang van behoud van cultuur-historisch erfgoed en historische
gebouwen. Dit dient onder meer tot uiting te komen in het overleg met de woningcorporaties waar
onder het mom van energiemaatregelen te snel wordt overgegaan tot sloop van karakteristieke
young-timers, woningen vanaf de jaren veertig. Het streven om de Gummaruskerk te behouden is
daarom goed, maar de gemeente Steenbergen is geen pin-automaat. Bekostiging dient voor rekening
te komen van de eigenaar. Huisvesting van de VVV dient nader overwogen te worden waartoe een
kostenberekening moet worden gemaakt De loodsen aan de Schansdijk zijn een onverantwoorde
miskoop en dienen zo snel mogelijk van de hand gedaan worden. Wat gaat het college hier aan
doen?
Op het gebied van hernieuwbare elektriciteit ligt de gemeente Steenbergen ver voor op het landelijk
gemiddelde. De Volkspartij is daarom ernstig terughoudend nog meer medewerking te verlenen aan
plannen die leiden tot overlast voor onze inwoners.
De gemiddelde woonlasten liggen ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Twintig jaar geleden
waren wij een van de goedkoopste gemeenten. Welvaart en luxe zijn mooi, maar de overheid is niet
opgericht om alles dicht te regelen. Primair moete de basisvoorzieningen in orde zijn, tegen zo laag
mogelijke lasten.
Er worden ca. 75 nieuwe woningen per jaar gebouwd. De Volkspartij pleit om met name betaalbare
huur- en koopwoningen te realiseren ten behoeve van starters en inwoners met een laag inkomen in
onze gemeente te realiseren. Sloop van karakteristieke woningen waarvan de bewoners in
meerderheid wensen dat die worden behouden dient te worden vermeden. Typisch voorbeeld zijn
bijvoorbeeld de woningen in het Doktersdreefje.

Als het aan de woningstichting had gelegen waren een kleine dertig jaar geleden de panden in de
Kromme Elleboog ook verdwenen maar dank zij een pleidooi van een raadslid is dat toen voorkomen.
Dit dient een voorbeeld te zijn voor ons gemeentebestuur. Wilt u dit opnemen in het
uitvoeringsbeleid en de gesprekken met de woningcorporaties?
80 De kosten van afvalstoffenheffing dienen zo laag mogelijk te zijn. Omgekeerd inzamelen heeft
geleid tot een ongewenste kostenstijging en het te behalen resultaat blijft achter. De Volkspartij
roept college en raad op terughoudend te zijn bij invoering van nieuwe maatregelen. Onderschrijft u
dit standpunt en hoe gaat u hiervoor zorgen?
De Volkspartij heeft ingestemd met de nieuwe organisatieontwikkeling. Wij constateren dat nog te
veel capaciteit wordt ingehuurd, met name voor het opstellen van visies en toekomstig beleid. Hier
wil de Volkspartij een halt aan toeroepen. Er dient onderscheid te zijn tussen de taken van college en
raad, maar in dit langlopend dossier is de raad het overzicht kwijt. De rol van de algemeen directeur/
gemeentesecretaris is onduidelijk en onzichtbaar. Onttrekkingen uit de algemene reserve Transitie
Organisatie vinden plaats buiten waarneming van de raad. Inzicht in de omvang van afbouw van
externen en inverdieneffecten ontbreken. Is het college bereid een informatiebijeenkomst over dit
onderwerp te beleggen? Wilt u de raad vooraf de relevante documentatie ter voorbereiding
beschikbaar stellen en met name de monitor welke voor intern gebruik is opgesteld te delen met de
raad en de raad in staat te stellen daar tijdens de informatiebijeenkomst haar mening over te doen
geven?
De Volkspartij is aangesproken over een stijgende gevoel bij burgers dat de veiligheid in onze
plattelandsgemeente achteruit holt. Vrijwel iedereen heeft te maken gehad met misdrijven of
iemand in de omgeving die dat overkomen is, waarbij de politie in de eerste plaats volledig
onzichtbaar is en vervolgens heel goed bruikbare sporen volledig negeert. De politiemensen zijn naar
we best wel weten van goede wil, maar het heilige vuur om zaken op te lossen is niet merkbaar.
Mogelijk blijft dat hangen bij de gemeentegrens met Bergen op Zoom. De Volkspartij pleit daarom
noodgedwongen tot versterking van de BOA’s-capaciteit, niet op gebied van parkeertoezicht
overdag, maar als ondersteuning voor het leefbaar houden van de samenleving met oog voor
openbare orde en veiligheid, waar de politie het heel zichtbaar laat liggen. Wat is de mening van het
college hierover?
Invoering van toezicht op de bedrijventerreinen is daar onderdeel van; het gaat niet aan dat
ondernemers op de Reinierpolders hun eigen veiligheid moeten kopen omdat de overheid de
politiezorg heeft afgeschaald. Stap 2 is een pleidooi om in de Veiligheidsregio de mogelijkheden te
onderzoeken om in het overleg met de minister de BOA’s onder te brengen in de laagste rangen bij
de nationale politie en uitsluitend te werk te stellen in de gemeente die dat bekostigt. Is het college
bereid hierover in dialoog te gaan met de ondernemers en op korte termijn oplossingsmogelijkheden
te bespreken met de raad? Is het college bereid de organisatievorm van de BOA’s aan de orde te
stellen in de Veiligheidsregio?
Het college heeft een huzarenstukje geleverd door het opmaken van de gepresenteerde begroting
welke is voorgelegd in deze moeilijke Coronatijd. De fractie van de Volkspartij is over het gevoerde
beleid van het college op heel veel punten content met de gepleegde inzet en behaalde resultaten.
Wij pleiten voor lage lasten en een zorgvuldig beleid ten behoeve van onze burgers. De Volkspartij zal
voorstellen voor dit beleid steeds kritisch met een positieve grondhouding beoordelen.
Steenbergen, 5 november 2020.
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