
1e termijn begroting 2017 
 
 
Wij zijn hier om de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 vast 
te stellen. Een duidelijk en heldere weergave die goed aansluit op de 
perspectiefnota, daarvoor onze dank. 
De VVD is verheugd dat er wederom een sluitende begroting is vastgesteld en dat 
ook de meerjarenbegroting er positief uit ziet. Onze ambities worden gehaald en 
onze gemeente gaat steeds meer naar Gemeenschap.  
Een verdienste van ons college en het ambtelijk apparaat enerzijds, zeker ook een 
verdienste van onze inwoners, vrijwilligers en verenigingen anderzijds. 
Qua uitvoering, investeringen en bezuinigingen zit de gemeente Steenbergen goed 
op koers. Wel wordt er in de begroting voor de volgende jaren uitgegaan van een 
toenemende bijdrage vanuit de Algemene Uitkering.  
Uiteraard gaat de VVD er vanuit dat deze aannames zo reëel mogelijk zijn, maar 
heeft zij ook bepaalde reserves met name door de verandering van het kabinet na de 
Tweede Kamerverkiezingen voor volgend jaar. Ook een veranderende formule voor 
de bijdrage in de Voorjaarscirculaire en Najaarscirculaire kunnen grote verschillen 
opleveren zoals wij nu ook al regelmatig zien. 
Ook zien wij net als altijd en net als in iedere bedrijfsvoering ook binnen onze 
gemeente een aantal andere onzekerheden, bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom 
kunstgras en de opvang van statushouders. Daarom is verstandig investeren en niet 
teveel extra uitgeven verstandig zodat onze reserves op peil blijven en ook de 
financiële ratio’s in orde zijn. 
Wat vorig jaar al is ingezet, de economische groei, zien wij ook in onze gemeente 
terug wel met een aantal kanttekeningen.. 
De VVD vindt het goed dat er binnen de programma’s beleidsindicatoren 
aangegeven zijn maar zou graag een verdere uitbreiding naar een aantal onderdelen 
maar ook naar een aantal jaren zien zodat wij de voortgang van bepaalde 
onderdelen in relatie tot het raadsprogramma kunnen volgen. 
 
Programma bestuur en veiligheid. 
 
Chapeau, een goed initiatief om Steenbergen en haar inwoners positief op de kaart 
te zetten. Wel vraagt de VVD zich af of dit een jaarlijks terugkerend gebeuren moet 
zijn.  Het verder uitwerken van de Samenwerking Brabantse Wal en Veerkrachtig 
Bestuur vinden wij belangrijk en wij gaan er dan ook vanuit dat het aangegeven 
tijdspad gehaald wordt. Wel vinden wij het belangrijk dat er een goede fundering is 
voordat er met de verdere bouw doorgegaan wordt.  
Met het oog op de toekomstige samenwerking vindt de VVD het belangrijk dat op ICT 
gebied alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen gedaan worden.  
Ook vindt de VVD het belangrijk dat met het oog op deze samenwerking 
investeringen in ICT zodanig op elkaar afgestemd dienen te worden dat deze 
gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden in een toekomstige gezamenlijke 
bedrijfsvoering.  
 
Wij hebben hier dan ook de volgende vraag over, wordt bij het aangaan van deze 
investeringen overleg gepleegd met de  buurtgemeentes? 
 
 



 
Programma Dienstverlening 
 
Service naar de burgers is erg belangrijk is, dienstverlening moet goed en 
betrouwbaar zijn. Regelmatig bereiken ons geluiden dat de service niet altijd 
voldoende is, vooral over de terugkoppeling en reactiesnelheid wordt regelmatig 
geklaagd. 
Wij hopen dan ook dat de evaluatie van het communicatiebeleidsplan hierin 
verbetering zullen brengen.  
Vooral de ontwikkelingen rondom het nieuwe stelsel bouwtoezicht is een 
zorgenpuntje. 
Wij vinden de deelname van onze gemeente in de Pilot Private Kwaliteitsborging een 
goede zaak, waarmee onze gemeente alvast ervaring kan opdoen. 
 
Programma Sport en Cultuur 
 
De VVD kan instemmen met het programma sport en cultuur.  
Onlangs heeft de portefeuillehouder aangegeven dat voor wat betreft de 
bezuinigingen de rek er bij de sportverenigingen uit is. Op bladzijde 30 lezen wij dat 
bezuinigingen samen met de sportverenigingen worden uitgewerkt. 
Wij zouden dan ook graag van het College willen weten of zij van dit standpunt zijn 
afgestapt en waar zij nog ruimte tot bezuinigingen ziet? 
 
Programma Jeugd en WMO 
 
Als VVD zijn wij positief over de uitvoering van de decentralisaties en de uitvoering 
van de Huishoudelijke Zorg.  
 
Zowel qua uitvoering en implementatie maar ook financieel lijken wij op de goede 
weg te zijn. Voortdurend monitoren en waar nodig bijsturen is het devies. De VVD is 
ook tevreden over de financiële en inhoudelijke evaluatie die wij op de afgesproken 
termijnen ontvangen.   
 
Als wij terug kijken naar wat allemaal al bereikt is en  vooruit kijken naar het totale 
pakket dat moet worden uitgevoerd, kunnen wij niet anders dan het College een 
compliment maken voor het werk dat verzet is om niemand buiten de boot te laten 
vallen en daarnaast de kosten te beheersen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma Recreatie, Economie en Participatie  
                                                                                
Op het gebied van recreatie biedt Steenbergen volop kansen en de VVD is dan ook 
verheugd dat er door de ontwikkeling van de Recreatieve kansenkaart nog meer 
mogelijkheden in beeld gekomen zijn. Ook de verdere ontwikkeling van onze 
jachthavens zal hier zeker een rol in spelen. Daarnaast wordt er vanuit de Retail en 
via het centrumplan gewerkt aan het aantrekkelijker maken van onze winkelcentra 
wat naar wij hopen ook bij zal dragen aan onze ambities. Wat betreft verdere 
economische ontwikkelingen zien we wel wat beweging. Maar in vergelijking met 
onze grote buren Bergen op Zoom en Roosendaal lijkt het er wel op dat wij zeker niet 
tot de kopgroep behoren. Door de ligging aan de A4 maar ook door de 
mogelijkheden en de ruimte voor vestiging voor voor Biobased bedrijven hopen wij 
wel dat er zich op korte termijn meer bedrijven vestigen en de werkgelegenheid ook 
binnen onze gemeente nog verder aantrekt en dat ook onze industrieterreinen weer 
een goede bezetting krijgen.  
 
 
Programma: Milieu en Ruimtelijke Ordening: 
 
De VVD heeft natuur en milieu hoog in het vaandel staan. Wij onderschrijven dan 
ook de plannen om duurzaamheid in Steenbergen te stimuleren en verder uit te 
bouwen. Bij duurzaamheid hoort ook de ontwikkelingen met betrekking tot duurzame 
energieproductie en het sluiten van kringlopen, ook binnen Steenbergen zijn 
bedrijven die hier zeker hun bijdrage aan kunnen leveren en vinden wij dat onze 
gemeente deze ontwikkelingen moet faciliteren en stimuleren. 
Ook de ontwikkeling van een natuurbeleidsplan juicht de VVD toe. De VVD vindt dat 
ook de  ondernemers in het buitengebied hierin een belangrijke rol kunnen spelen. 
De VVD onderstreept het belang van het betrekken van andere betrokken 
organisaties daarin. Hierdoor zal dit plan breed worden gedragen en zal het effect 
van deze ontwikkeling alleen maar sterker zijn. 
Bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en de actualisatie van 
andere ruimtelijke plannen dringt de VVD aan om een duidelijk standpunt in te 
nemen over de Vrijkomende Agrarische Bebouwing en in samenwerking met de 
provincies en de brancheorganisaties oplossingen te zoeken voor dit groeiend 
probleem. 
Verder mogen aanpassingen in landelijke kaders geen belemmering vormen voor 
bedrijfsvoering en ontwikkeling. 
 
De laatste tijd bereiken ons verschillende berichten over de ontwikkeling van het 
glasvezelnet in het buitengebied. Enerzijds over de aanleg, anderzijds over de 
financiering en het traject rond onderhandelingen tussen gemeentes en 
aannemers/uitvoerders. 
In de begroting wordt gesproken over een separaat raadsvoorstel maken op het 
moment dat de aanleg in  zicht komt. 
Naar het idee van de VVD vergt het teveel tijd om een separaat raadsvoorstel te 
maken voor het instap klaar maken en menen wij dan ook dat het proces van instap 
klaar maken nu al gestart moet worden De VVD is van mening dat door de vertraging 
in Oost-Brabant een reële kans ligt om het proces in West-Brabant te versnellen. 
Daarom zijn wij ook van mening dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk proactief 
gehandeld moet worden en met grote snelheid. 



Beschikking over snel dataverkeer is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van onze 
gemeenschap, het is een nutsvoorziening waar ook het buitengebied niet zonder 
kan. Ondernemen, wonen, recreëren en van je oude dag genieten, zonder de 
beschikking over snel dataverkeer wordt dit in de toekomst moeilijk en kun je niet 
meer op een normale manier deel uitmaken van onze samenleving. 
Wij hopen dan ook dat besluitvorming over medewerking aan dit proces dan ook met 
dezelfde snelheid gaat als berichten via de glasvezel. 
. 
 
 
Volgende vragen: 
 

- Is het College de mening toegedaan dat door de vertraging in Oost-Brabant 
ook de aanleg in West-Brabant vertraging gaat oplopen?  

- Waarop baseert u deze mening die u ook verwoordt op bladzijde 13 van de 
begroting? 

-  Welke inspanningen is het College van plan te verrichten om deze vertraging 
te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken? 

- Kan het College ons op de hoogte stellen van het standpunt in de regio West-
Brabant tav graafdieptes, leges en degeneratiekosten? 

- En wat is het standpunt van de gemeente Steenbergen hierin? 
- Hoe groot acht u de kans dat de RVOI aangepast moet worden en wat is de 

termijn van het proces van een dergelijke aanpassing? 
- Welke bezwaren en problemen ziet het College wanneer er nu al gestart zou 

worden met het instap klaarmaken immers bij motie van 14 juli 2016 M5 is 
besloten dat onze gemeente per 1 januari 2017 instap klaar moet zijn?  

- Betekent dit dat u de motie waarin besloten wordt Steenbergen per 2016 
instap klaar te maken niet uitvoert? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma: Beheer openbare ruimte 
 
De VVD volgt met interesse de ontwikkelingen rond de herinrichting van de N259. Wij 
zijn van ook verheugd dat hier binnenkort een besluit over genomen gaat worden. 
Communicatie met de burgers over de inrichting tijdens de voorbereiding maar ook 
terugkoppeling tijdens planvorming en uitvoering vinden wij belangrijk zeker als wij de 
ontwikkelingen rond de herinrichting van de Burgemeester van Loonstraat in 
ogenschouw nemen. 
Naar de mening van de VVD zou de samenvoeging van taken op het gebied van 
overhead en uitvoering mbt tot de openbare ruimte en het groenbeheerplan onder 
één centrale regie voordelen op kunnen leveren. Naar onze mening zullen de 
problemen en de kosten door het chemieloos onderhoud alleen maar blijven stijgen 
en is hier een strakke regie op nodig.  
Ook gaat onze zorg zoals ook vorig jaar al gesteld uit naar bijvoorbeeld de staat van 
onderhoud van de rotondes, de entrees van onze gemeente. Wij hopen dat hier snel 
een goede oplossing voor komt. Goede voorbeelden zijn in onze omringende 
gemeentes meer dan voldoende te vinden. 
Wij gaan er nog steeds vanuit dat in navolging van het project Cruislandse Kreken 1, 
het project Cruislandse Kreken 2 een vervolg gaat krijgen. 
Een mooi stuk samenwerking tussen overheden en grondeigenaren, hoewel wel 
gesteld mag worden dat door de traagheid van het proces bij sommige partijen de 
animo om mee te doen snel afneemt. 
 
Programma financiering 
 
 
Akkoord met het programma financiering. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                      


