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 1e TERMIJN BEGROTINGSVERGADERING 2016 

 
Voorzitter, 
 
Dank voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019. Wij kunnen ons voor een 
belangrijk deel vinden maar u zult begrijpen dat wij ook enkele kanttekeningen zullen plaatsen 
en uiteraard een aantal vragen hebben. 
 
Door de hele begroting heen komen we overal de afgesproken bezuinigingen tegen. Deze 
bezuinigingen heeft de raad in juni 2013 vastgesteld en deze komen langzamerhand ten 
uitvoer. Delen van de bezuinigingen worden gehaald, andere weer niet, of deels. Onze vraag 
aan het college is: Kunt u aangeven – met de wetenschap en kennis van vandaag – of alle 
bezuinigingen zoals ze nu zijn ingeboekt worden gehaald. U gaat er in de gepresenteerde 
begroting van uit dat ze worden gehaald, maar welke financiële risico’s lopen we als ze niet 
worden gehaald. Kunt u dat getalsmatig aangeven. 
 
U heeft de ingediende moties bij de behandeling van de perspectiefnota toegelicht bij deze 
begroting. Van het CDA bleven nog 2 moties over. De eerste gaat over de uitbreiding van de 
parkeertijd blauwe zone. Wij hebben deze bewust in de zomer ingediend omdat wij hoopten 
dat dit met de komende feestmaanden geregeld zou zijn. Gaat dat nog lukken of wordt dit het 
jaar over getild? Onze tweede motie ging over de openstelling van de markt. U geeft aan dat er 
een afspraak ligt om dit te laten tot 2018. Afspraken zijn afspraken, maar waar het ons om gaat 
is dat de markt er vaak verlaten bij ligt, een stille puist in hartje van de stad. Gelukkig komt er 
een groots winterspektakel en wij hopen dat dit het begin is om de markt in onze stad 
veelvuldiger te gebruiken en daardoor levendiger te maken. Maar als blijkt dat de markt het 
grootste gedeelte van het jaar er stil bijligt dan zullen we er ongetwijfeld op termijn bij u op 
terugkomen. 
 
Wat wij missen in het document is de voetbalkooi te Dinteloord. Dit gaat lang duren en volgens 
onze bescheiden mening had deze kooi er al kunnen staan. Voorzitter, wanneer is de 
voetbalkooi in Dinteloord klaar om in gebruik te nemen. 
 
Wat de fractie van de CDA tegenvalt is dat er met geen woord gesproken wordt over de 
arceenvervuiling in Nieuw-Vossemeer. Hoe zit het nu? Al tijden worden de omwonenden in het 
ongewisse gelaten en keer op keer schuift het op. Wij zijn van mening dat er nu moet worden 
doorgezet en dat er voor iedereen duidelijkheid komt. Langer wachten is voor velen niet 
acceptabel. Voorzitter, wij willen vanavond horen wat de huidige stand van zaken is en 
wanneer er nu echt eens zichtbaar begonnen gaat worden. 
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Op pagina 46 van dit begrotingsdocument schrijft u slechts twee regels over het 
hotel/wegrestaurant/conferentiecentrum A4 afslag Steenbergen. Zo’n hotel biedt grote kansen, 
veel werkgelegenheid voor Steenbergen. Wat is de actuele gang van zaken en welke 
zekerheden zijn er op dit ogenblik? 
 
De decentralisaties lopen op dit ogenblik en uiteraard is het CDA erg nieuwsgiering naar de 
eerste evaluaties. Graag vernemen wij van het college welke obstakels zij op korte termijn 
verwachten of loopt alles zoals vooraf was verwacht. 
 
Op de huishoudelijke zorg is de laatste jaren – omwille van de aangepaste wet- en regelgeving 
vanuit Den Haag – flink financieel gekort. De fractie van het CDA is van mening dat de 
ondergrens zo langzamerhand wel is bereikt. We verzoeken het college dan ook dringend om 
zich tegen eventuele verdere bezuinigingen te verzetten opdat een ieder die huishoudelijke 
zorg nodig heeft dat ook naar menselijke maatstaven mag krijgen.  
 
Een goede ontwikkeling van deze tijd is de vorming van wijkteams. Teams bestaande uit 
mensen vanuit de Werkvoorzieningsschap en onze gemeente aangevuld met 
participatieplaatsen. Dat laatste vinden wij een waardevolle aanvulling. Op die manier kunnen 
mensen terugkeren naar een reguliere arbeidsplaats. Hoe staat het college hier tegenover. 
Hebben ze de indruk dat  hiervan gebruik wordt gemaakt en kunt u hier ook eventueel 
dwingend tegen optreden? 
 
Voorzitter, slechts een aantal vragen van het CDA. Nogmaals complimenteren wij u met deze 
begroting en wij zien uit naar de antwoorden op onze vragen. 
 
Tot zover in eerste termijn. 
 
 
 


