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   BEGROTING 2017 - 2020 

 
 
Voorzitter, 
 
De financieel magere jaren liggen bijna achter ons. In de door u gepresenteerde begroting en in de 
meerjarenraming kunnen we zien dat we de reserves weer kunnen aanvullen en dat het op alle terreinen 
weer beter gaat.  
 
Het jaar 2017 vraagt nog enige voorzichtigheid van ons allen. Slechts een mager overschot is wat we 
hebben. Daarom zal alles op alles gezet moeten worden om het positieve uitgangspunt te behouden. 
Het CDA heeft bij het overschot wel een dubbel gevoel, want we moeten ons goed realiseren dat de 
dotatie aan het wegenfonds met € 800.000 is verminderd. Dit zou ons extra lucht moeten geven, maar 
de lucht is helemaal weg.  
 
De nieuwe wijze van Begroten en Verantwoorden is een verrijking. Het inzicht, dat daar mee verkregen 
wordt, is goed. Zo zagen we de beleidsindicatoren in het programma ‘bestuur en veiligheid’. En daar 
maakte wij ons toch wel zorgen. De verwijzing naar bureau Halt en zeker de geweldsmisdrijven liggen in 
onze gemeente hoger dan in gelijkwaardige gemeenten. Welke inspanningen gaat u leveren om dit cijfer 
aanzienlijk naar beneden te laten gaan? Wij willen een gemeente zijn waar het veilig wonen is. 
 
Voorzitter, wij zeiden het al dat wij tevreden zijn met de vermelde benchmarkcijfers. Maar kunnen we er 
wel voor zorgen dat de benchmarking actueel is en niet zoals vermeld op pagina 36 het jaar 2012. Daar 
kunnen we nu niets meer mee. 
 
Voorzitter, bij de behandeling van de perspectiefnota heeft het CDA 2 moties ingediend. U heeft ze 
beiden overgenomen, waarvoor dank.  
 
Sinds 1 januari 2015 is er door velen veel werk verzet voor de invoering van de transities. Inmiddels is het 
duidelijk welke kant de kosten op gaan en het gevoel heerst dat u grip heeft op de uitgaven. Het CDA 
blijft nauwgezet de processen volgen en wij zullen – daar waar nodig – bij u aankloppen als blijkt dat dat 
nodig is. Onze vraag richting de toekomst is: Is er voldoende geld beschikbaar om de kwaliteit te 
handhaven voor het sociaal domein, de wmo en de jeugdzorg?  
 
Met elkaar moeten we nog bekijken welke onderwerpen er geschikt zijn voor de beeldvormende 
vergaderingen. Het CDA ziet graag onderwerpen die dicht bij de burgers liggen en waarvan de 
doorlooptijd niet extreem lang is.  Als je kijkt naar bijvoorbeeld het centrumplan Welberg, dan mag je 
constateren dat er ruim een jaar geleden een beeldvormende vergadering is geweest en daarna is het 
relatief stil geworden. Hetzelfde geldt voor de reconstructie van de havenkom van Dinteloord. Om 
mensen enthousiast te houden willen we wel voorstellen om de processen – indien mogelijk – snel te 
laten verlopen en wij hebben behoefte aan tussenrapportages van deze grote projecten. Uiteraard mag 
een versnelling van het proces niet ten koste gaan van de kwaliteit. Zo zien wij uit naar het vervolg over 
het cultureel erfgoed.  
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Over het cultureel erfgoed willen wij vanavond toch een opmerking maken. Het cultureel erfgoed vertelt 
het verhaal over het verleden van de stad en haar kernen. Een belangrijk onderwerp, zeker nu gebouwen 
worden afgestoten. De beeldbepalende gebouwen dienen in de ogen van het CDA behouden te blijven, 
mits het kan binnen de door de raad gestelde kaders. 
 
Waar het CDA grote waarde aan hecht is dat iedereen in onze maatschappij mee kan doen. Daarom zijn 
wij enthousiast over Sjors Sportief en Sjors Creatief. Het samenbrengen van verenigingsaanbod, zodat 
iedereen laagdrempelig kennis kan maken met het aanbod van sport.  Zo wordt de mogelijkheid 
geschapen op gebied van sport en beweging om in ieder geval mee te kunnen doen. 
 
De invoering van de wijkteams is een grote aanwinst voor de gemeenschap. De rol van de gemeente 
verandert en daar moet je op inspringen. De participatiewet is ingevoerd, de rol van het 
werkvoorzieningsschap is veranderd. Deze wijkteams staan dicht bij de burgers. Efficiëntie komt 
daarmee hoger in het vaandel en – heel belangrijk – mensen die langer zonder werk zitten krijgen de 
kans om ervaring op te doen binnen het team. En wat is dan nog mooier dat de landelijke overheid de 
gemeente Steenbergen beloont met ruim € 643.000. Voorzitter, komen deze gelden ten behoeve van de 
participatiewet of voegen we dit straks toe aan de algemene reserves? En wat heeft die bijdrage voor 
een gevolg van het jaar 2017? 
 
Het CDA heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in onze gemeente. Bent u bereid om samen met de regio en organisaties binnen de 
Steenbergse gemeenschap gezamenlijk op te trekken om er voor te zorgen dat hier zo snel mogelijk van 
start gegaan kan worden met de aanleg? En bent u bereid om de aanleg zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, wat betreft de legesheffing en richtlijnen voor de diepte van de bekabeling? 
 
Voorzitter, het CDA dankt u voor de duidelijk opgestelde begroting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


