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Voorzitter, 

 

Als eerste wil d66 het college en de ambtenaren bedanken voor het schrijven van dit heldere 

stuk. De bezuinigingen die in het verleden zijn ingezet werpen nu hun vruchten af. Natuurlijk, 

er zijn meevallers vanuit den haag maar het lukt ons als gemeente ook om de drie 

decentralisaties in het sociaal domein op een goede manier en met het geld dat we ervoor 

gekregen hebben uit te voeren. Voorzitter, een begroting is altijd bedoeld om zo nauwkeurig 

mogelijk na te komen, maar gaandeweg kom je altijd wel voor verrassingen en onverwachte 

zaken te staan. In zijn totaliteit kunnen we stellen dat de Gemeente Steenbergen financieel 

goed gezond is. Mede komt dit door de bezuinigingen, van uiterst klein tot soms fors. Of alles 

de komende jaren haalbaar is, zal moeten blijken maar zonder stuur is het moeilijk sturen. 

D66 zal aandacht blijven vragen voor het groen en onderhoud. Dit leeft ook onder onze 

burgers, wij horen hier steeds meer opmerkingen over. Voor de ontwikkeling zou hier meer 

geld voor moeten komen, dit is ons aller belang. Gelukkig lezen wij dat het natuurbeleidsplan 

eindelijk gestalte gaat krijgen.  

 

Voorzitter, ik zal nu kort de verschillende programma's langs lopen en er voor D66 toedoende 

onderwerpen uitlichten.  

 

Bij de verwerking van de moties uit de perspectiefnota leest D66 dat de Motie 750 jaar 

steenbergen niet door het college wordt overgenomen. We kunnen de redenatie van het 

college volgen, echter waar het college spreekt van de kern steenbergen, vindt D66 dat deze 

viering niet alleen in de kern steenbergen gevierd moet worden maar juist in alle kernen om 

zo het belang voor heel de gemeente uit te drukken. Daarom zouden we graag zien dat er voor 

de subsidie niet alleen naar het inwonertal van de kern wordt gekeken maar naar het totale 

aantal inwoners van onze gemeente. 

Aan de andere kant is D66 blij dat haar motie unaniem aangenomen door de raad voor een 

herdenkingsfonds in het kader van de Slag om de Schelde door het college wordt 

overgenomen.  

 

Bij de 3 decentralisaties leest D66 dat de gemeente sinds lange tijd nagenoeg budgettair 

neutraal lijkt uit te kunnen komen met de kosten voor de uitvoering van de huishoudelijke 

zorg, onze vraag daarbij is: Voldoen we dan ook nog aan de afspraken? 

 

In het kader van de transities Jeugd, Zorg en Participatie vind op grote lijnen onderzoek plaats 

naar een andere inrichting van zorg en jeugdhulpverlening, de inzet van vrijwilligers en 

mantelzorg om zo, zeg maar globaal, de zorgvragers in hun eigen kracht te zetten. In hetzelfde 

kader wordt gesproken over het versterken van de leefbaarheid in de kernen. 

Vraag: kan in dit onderzoekskader meegenomen worden dat er een stimulans uitgaat naar de 

dorpsraden en stadsraad om tot ontwikkeling van (zorg)coöperaties te komen? Om een 

werkelijke omslag te kunnen realiseren? 

 

In de programma bestuur en veiligheid ziet D66 dat er voor het scholenproject 5000,- euro is 

uitgetrokken om daadwerkelijk een idee van een klas te verwezenlijken. Dit vormt volgens 

ons een stimulans voor kinderen om zo ook echt iets voor hun school te bereiken. 

 



Verder in programma dienstverlening vindt D66 het goed dat er gezocht wordt naar betere 

dienstverlening dmv project beter contact. Burgers vinden het fijn als hun gemeente op de 

gestelde vragen reageert en zij weten ook: Nee is ook een antwoord. 

 

Wat d66 in het programma sport en cultuur opvalt is dat in deze begrotingsperioden geen 

investeringen op onderwijsgebied zijn gepland.  

Strookt dit wel met de ambities zoals b.v. op het AFC Nieuw Prinsenland en de mogelijke 

ontwikkeling van een Campus?  

 

Gezien de signalen die D66 krijgt vanuit de gemeenschap over het beheer van 

binnensportaccommodaties hebben wij een vraag over de monitoring van deze 

accommodaties,  

Hoe vind de monitoring plaats en hoe vaak zijn er al gesprekken geweest? En wat zijn 

daarvan de uitkomsten?  

 

In de programma Recreatie, economie, participatie lezen we gelukkig dat er eindelijk 

ontwikkelingen plaats vinden op het AFC. Dit plan heeft lang genoeg stil gestaan. Het AFC 

Nieuw Prinsenland heeft de potentie om in deze regio een van de belangrijkste locaties voor 

de Agrofood en Biobased economie te worden. Natuurlijk moet het nog wel waargemaakt 

worden maar de tekenen zijn er. D66 ziet ook dat er op het recreatieve vlak aan de weg wordt 

getimmerd zoals het herstel van Fort henricus en de aanleg van een uitkijkpunt benedensas. 

Het college heeft zich ook uitgesproken om met de andere Brabantse Wal gemeenten de Slag 

om de Schelde op de kaart te zetten. Zo is er de Liberation Route waarin onze gemeente plaats 

heeft met drie zogenaamde hot spots ofwel luisterpalen. De Slag om de Schelde kan volgens 

D66 net als andere ook een toeristisch-economische drager worden voor onze gemeente. In 

die zin wordt dit onderwerp dan ook gemist bij het programmaonderdeel recreatie, economie 

en participatie. De volgende vraag heeft D66 hier dan ook bij. 

Hoe kijkt het college hiernaar en kan dit meegenomen worden bij het vermarkten van 

toeristische steenbergen? 

 

In de programma milieu en ruimtelijke ordening wil D66 even ingaan op de 

afvalstoffenscheiding. Zoals de vlag er nu bij hangt is steenbergen 1 van de vuilste jongentjes 

van de West-Brabantse klas. Gelukkig zien we dat het college plannen heeft om vanaf 

volgend uit deze positie te komen. Wat D66 betreft is dat een goed iets want wij vinden 

Duurzaamheid moet je voelen, duurzaamheid moet je doen. De slogan van jaren geleden gaat 

ons inziens dan ook nog steeds op. Een beter milieu begint bij jezelf.  

In de aanpak van afvalscheiding zal volgens D66 ook een taak voor de gemeente liggen, niet 

alleen het verminderen van de totale hoeveelheid restafval maar ook het, voor onze inwoners, 

zo makkelijk mogelijk maken om hun afval goed mogelijk te scheiden. Ook goede 

communicatie van hieronder zoals bijvoorbeeld het duidelijk maken waar een drinkkarton van 

melk of yoghurt in mag of juist wat voor besparing het onze inwoners op levert. Daarom de 

volgende vraag. 

Op welke manier wil het college naar onze inwoners communiceren om zo het duurzaamheids 

gevoel bij onze inwoners te stimuleren? 

 

  



Voorzitter. Een ander punt van aandacht van D66 is en blijft het groen. Het groen in 

steenbergen loopt niet over van kwaliteit. Er  is zoals u waarschijnlijk ook bekend, sinds 2009 

een groenplan zonder vast budget. Gelukkig, zoals onze inleiding ook al aangegeven, lezen 

wij in de begroting dat de beeldvormende vergadering over het natuurbeleidsplan gepland 

staat voor het 1ste kwartaal van 2016. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar deze 

gebeurtenis.  

 

Voorzitter. Een laatste opmerking wil ik nog even maken over de beeldvormende 

vergaderingen. Al een aantal keer is ons opgevallen dat onze inwoners een ander 

verwachtingpatroon hadden over de uikomst van zo'n vergadering. D66 vindt daarom het van 

het grootste belang dat het doel van de vergadering én de spelregels, zowel van de 

vergadering als van de raad als van burgers duidelijk gemaakt worden aan onze inwoners. 

 

Voorzitter. De programma begroting en de meerjarenbegroting sluiten positief. Zeker een 

begroting is een begroting, er kan nog veel veranderen maar D66 ziet de toekomst van onze 

prachtige gemeente met veel vertrouwen tegemoet. 

 

Voorzitter tot zover in 1
ste

 termijn. 


