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Het doet ons allereerst deugd dat de begroting en het meerjarenperspectief op 

orde zijn. Er zijn geen tekorten dus financieel gezien staan we er goed voor. 

We merken wel dat de gemeentelijke organisatie op onderdelen aan het 

maximum zit van zijn capaciteit. We maken ons zorgen dat dit ten koste zou 

kunnen gaan van leefbaarheid en welzijn binnen onze gemeente. Wij vernemen 

graag waar eventueel extra capaciteit nodig is zodat de kwaliteit gewaarborgd 

blijft. 

 

Programma bestuur en veiligheid. 

De jeugddebatten van de basisscholen en het Ravelijn zijn succesvol, Gewoon 

Lokaal! is blij dat deze projecten worden voortgezet, we hopen dat veel collega 

raadsleden zich hiervoor opgeven want de energie moet wel geleverd worden 

door raadsleden die vaak toch al het nodige op hun bordje hebben. Ook 

burgerleden kunnen hieraan meedoen. Nieuw is dat er geld beschikbaar is 

gesteld om de winnende projecten uit te voeren. Wij doen een oproep! 

 

Programma dienstverlening. 

http://www.gewoonlokaal.com/


Het doel bij dienstverlening zoals u schetst in de begroting is dat burgers inzicht 

hebben in en begrip hebben van de uitgangspunten die de gemeente hanteert 

bij de levering van diensten en producten. 

En daar schort het nogal eens aan, meermalen hebben we hier aandacht voor 

gevraagd en dan gaat het vooral om informatieavonden die worden gehouden 

bij de reconstructie van straten of wegen. Wij merken dat het 

verwachtingspatroon van burgers niet strookt met de levering van diensten 

door de gemeente. De informatieavonden worden vaak meer dan 1 jaar van 

tevoren gehouden, soms nog langer en er wordt niets meer teruggekoppeld 

naar de burgers. De info avonden zelf lopen ook lang niet vlekkeloos. Wij 

vragen het college zich te verdiepen in mogelijkheden over hoe het beter zou 

kunnen en verwachten hiervoor een duidelijk verbeterplan bij de 

perspectiefnota. Als wij uw toezegging niet voldoende vinden dienen we 

hierover een motie in. 

In de optiek van GewoonLokaal! ontbreekt in onze gemeente een duidelijk en 

krachtige communicatiestrategie. Hoe staat het college hierin en wat zijn de 

actiepunten en op welke termijn om dit te verbeteren? 

Op alle mogelijke manieren kunnen burgers meldingen doen bij de gemeente, 

de beleving van de terugkoppeling van deze meldingen is niet positief. Wij 

vragen u of het mogelijk is om dit te digitaliseren zoals bijvoorbeeld een track 

en trace systeem waar iedereen kan teruglezen wat de status is van de 

melding? 

 

Sport en cultuur. 

Volgens Gewoon Lokaal! zijn we m.b.t. sport goed op weg. De bezuinigingen 

worden gehaald met medewerking van de diverse verenigingen en gaat de 

kwaliteit er niet op achteruit. 

Cultureel erfgoed. 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een inventarisatie inde vorm van een 

erfgoedkaart.  Vaststelling van de geactualiseerde nota staat pas voor mei 2017 

gepland. Wij van gewoon Lokaal! willen weleens weten wat de uitgevoerde 

inventarisatie van cultuurhistorie en archeologie heeft opgeleverd, wij willen 

daar niet tot mei 2017 op wachten. 

Bent u bereid de raad daarvan eerder op de hoogte te stellen? 



 

Programma WMO en jeugd. 

Langer zelfstandig wonen. 

Jammer dat de gemeente gaat zitten wachten op initiatiefnemers terwijl de 

huizennood hoog is. Waarom neemt de gemeente niet zelf het initiatief om 

met partners te bekijken wat de mogelijkheden zijn? 

Transformatie jeugdzorg. 

Vanuit de media bereiken ons berichten dat de problemen in de jeugdzorg 

groter worden. Hoe staat Steenbergen er voor? 

 

Programma recreatie, economie en participatie. 

Gewoon Lokaal! vindt dat de programma’s recreatie en economie goed op 

koers liggen en ook zichtbaar zijn, de acquisitie die extra wordt gepleegd levert 

resultaten op. De uitbreiding van lokale werkgelegenheid moet nog resultaat 

opleveren, het plan “lokale arbeidsmarkt” werpt hopelijk ook zijn vruchten af. 

We lezen dat de bezuiniging bij de ISD niet haalbaar is, waar wordt deze 

bezuiniging van 22.000 euro nu gerealiseerd? 

Binnen het project Waterlinie wordt aangegeven dat in 2016 een aantal 

deeltrajecten zal worden gerealiseerd. Ook geeft u aan dat niet het hele project 

gerealiseerd kan worden met de beschikbare subsidie. Welke onderdelen 

vallen af? En kunnen de aangegeven deelprojecten wel geheel betaald worden 

door middel van subsidie? 

 

Programma milieu en ruimtelijke ontwikkeling. 

Uw spreekt over de woningmarkt in beweging brengen door open te staan 

voor… maar in het programma wmo schrijft u dat u gaat zitten wachten op 

initiatiefnemers. Hoe zit het nou? Afwachten of in beweging brengen? 

 

Uw plannen voor de ontwikkeling van een natuurbeleidsplan zien er ambitieus 

uit, dat schept verwachtingen, we hopen dat deze worden waargemaakt. 

Herinrichting centrum Welberg. 



Op 9 april 2015 heeft er een beeldvormende vergadering op Welberg 

plaatsgevonden, we nemen aan dat ook daarna de nodige activiteiten zijn 

ontwikkeld? 

Afvalstoffenbeleidsplan. 

Dit jaar is ook een beeldvormende vergadering over afval belegd, wat zijn 

daarvan de resultaten? 

 

Beheer openbare ruimte. 

 

Programma financiering. 

Paragraaf duurzaamheid is leeg, het uitvoeringsprogramma moet nog dit jaar 

worden vastgesteld.! 

 

 

 

 

 

 

 

 


