
Begroting 2017 StAn 

Vandaag bespreken we de programmabegroting van 2017. Voordat we de inhoud induiken is een 

compliment op zijn plaats. Het college heeft vele suggesties en opmerkingen van StAn verwerkt in 

deze begroting.  

Een van deze toezeggingen was over de Infographic: u weet wel voorzitter, een informatieve 

illustratie die een informatieve weergave heeft van verschillende objecten in combinatie van tekst en 

beeld. Het college zei hier volmondig ja op. Onze vraag is: wanneer kunnen we deze ontvangen? 

Wordt deze dan eerst aangeboden aan de Audit? De begroting wordt hierdoor overzichtelijk en 

daardoor leesbaar voor onze inwoners! Niemand gaat een boekwerk van 171 bladzijdes lezen!  

De meerjarenbegroting ziet er volgens StAn goed uit! De komende jaren, zelf met een klein verschil 

in 2017, zijn er positieve resultaten begroot, kortom een sluitende begroting. 

Voor de inwoners van de gemeente Steenbergen betekent dit dat de gemeentelijke lasten gelijk 

zullen blijven. Het gaat dan ook goed met onze gemeente. 

In de Perspectiefnota hebben wij aandacht gevraagd voor de Dinteloordse haven. Wij nemen dan 

ook geen voorschot op de discussie die over een kleine week wordt gehouden. De fractie van Stan wil 

wel aandacht vragen voor het kunst in onze gemeente. In de Perspectiefnota vroegen wij ons af of 

het project 'kunst in de binnenstad' kan worden uitgebreid naar 'kunst in alle kernen'. Wij vinden het 

van belang dat er in alle kernen, waar leeg staande winkelruimte is, kunst wordt gehangen. Dit om 

dezelfde reden dat het college alleen in de kern Steenbergen wil. Graag hier uw visie op.  

Normaal zou een eerste termijn veel langer duren dan nu. Veel wensen van StAn zijn dan ook 

gehonoreerd. Ik kan uiteraard nog wel een grappig verhaal over pokemons en frisdrank vertellen 

maar ik denk niet dat u voorzitter, de raadsleden en de mensen op de publieke tribune en thuis 

daarop zitten te wachten.  

Daardoor, tot zover eerste termijn.  

 

 

 

 


