
Begrotingsbehandeling Spreektekst PvdA 
 
Voorzitter, 
 
Voor ons ligt de 1e echte begroting van dit college.  
 
Eerst wat opmerkingen bij de tekst. Ik begin met een aanbeveling. De Leesbaarheid van de tabellen 
met warte letters op een donkergroene achtergrond laat namelijk te wensen over. Het verdient 
aanbeveling om de lay-out voor toekomstige produkties op dit punt te herzien. Dan toch een punt 
van kritiek. De PvdA-fractie mist bij een flink aantal posten de toelichting op het verschil met het 
voorgaande jaar. Dat maakt het moeilijk om de veranderingen in de begroting ten volle te 
doorgronden. Dat kan in volgende edities écht beter.  
 
Maar nu inhoudelijk. U geeft aan dat u erg tevreden bent omdat de uitvoering van het 
raadsprogramma binnen de financiële mogelijkheden past en U klopt zich op de borst dat de stijging 
van de woonlasten desondanks beperkt is gebleven. Op zich is dat natuurlijk mooi, maar de PvdA-
fractie is meer geïnteresseerd in de vraag of met deze begroting wordt voorzien in de behoeften van 
de inwoners van Steenbergen. En daar zegt u niets over. Enig inzicht in hoe de dienstverlening in de 
breedte door de inwoners wordt beleefd ontbreekt. Het zou helpen als we hier periodiek inzicht in 
zouden krijgen, bijvoorbeeld bij de behandeling van de perspectiefnota. De PvdA geeft in overweging 
om jaarlijks voorafgaand aan de totstandkoming van de perspectiefnota een enquête onder de 
bewoners uit te zetten, waarmee zij aan kunnen geven op welke punten onze dienstverlening kan 
worden verbeterd. Zijn de prioriteiten van het stadsbestuur wel de prioriteiten van onze inwoners? 
Graag hoort de PvdA-fractie hierover de mening van de andere fracties.  
 
De PvdA-fractie heeft deze begroting vooral bekeken vanuit het perspectief van de gewone 
Steenbergenaar. 
 
Dan zien we t.a.v. de 3 decentralisaties dat in de toelichting het gevoel van het stadsbestuur bij wat 
wordt aangericht wordt gemist. De toelichting gaat over cijfers en niet over wat dit voor de mensen 
die ondersteuning nodig hebben betekent. Het ontbeert daarmee op een gevoelig punt een hart. De 
PvdA had graag meer inzicht gekregen in de gevolgen van de veranderingen op het welbevinden van 
de Steenbergenaren. 
Daar moeten toch beelden van bestaan. Pas als we dat weten kunnen we beoordelen of wat nu 
wordt voorgesteld past bij de behoefte. 
De PvdA blijft moeite hebben met de wijze waarop de huishoudelijke hulp is ingekocht. We zijn wel 
blij dat het er is, maar het is voor de Steenbergenaren die hierop zijn aangewezen volstrekt 
oncontroleerbaar of zij de hulp krijgen waar zij recht op hebben. Het lijkt zo simpel: u heeft recht op 
een schoon huis. Maar hoe schoon is schoon? Het is niet goed controleerbaar. Daar komt bij dat in 
het contract met de leverancier een perverse prikkel zit doordat, zonder dat de gebruiker daar 
invloed op uit kan oefenen, met de uren mag worden geschoven. Op papier klinkt dat goed, hier wat 
minder als het kan, daar wat meer als het moet, maar in werkelijkheid zal de commerciele 
organisatie waar dit werk is ondergebracht minder doen, want dat is goed voor de winst.  
De PvdA blijft hier moeite mee houden en wil graag van de andere fracties weten of zij hier nu achter 
kunnen staan. 
 
Een ander aspect is dat -voor de zekerheid- de uitgaven op dit onderdeel van de begroting 
kunstmatig met ruim een half miljoen worden opgehoogd. De PvdA verbaast zich hierover want dit 
strookt niet met de begrotingsdicipline zoals die in deze raad is afgesproken. Uw college dient de 
kosten zo goed mogelijk te begroten. Als dan blijkt dat de bijdrage die u voor dit doel van het Rijk 
krijgt hoger is dan kennelijk noodzakelijk, dan vervalt dit naar de algemene middelen. Het is dan wel 



terecht om in de berekening van de post risicoreserve een post op te nemen ter grootte van het 
gedachte risico, zoals hier aan de orde voor de Jeugdzorg. 

1. De PvdA-fractie wil graag van het college weten waarom het risico op een tegenvaller op de 
Jeugdzorg op afwijkende wijze van de begrotingsdiscipline in de begroting is verwerkt. 

2. Verder vraagt de PvdA aan het college wanneer zij een evaluatie van de drie decentralisaties 
tegemoet kan zien. De PvdA is dan met name benieuwd naar de gevolgen die dit voor de 
leefsituatie van degenen die hiervan afhankelijk zijn heeft. 

 
De PvdA is verheugd met de toegenomen aandacht voor het beheer van de openbare ruimte, 
blijkend uit de vorming van Wijkteams. De PvdA juicht de vorming van Wijkteams toe. Vooral de 
samenwerking met WVS gecombineerd met werkervaringsplaatsen kan op instemming van de PvdA-
fractie rekenen. De PvdA-fractie maakt zich echter wel zorgen over het effect dat kan ontstaan op de 
reguliere werkgelegenheid. 

3. De PvdA wil van het college weten wat de bezoldigingspositie is van zowel de WVS-
medewerker als de werkervaringsplaats alsook hoe het college de verdringing van regulier 
betaalde arbeid kan/wil voorkomen.  

 
De Partij van de Arbeid is van mening dat arbeid volwaardig beloond moet worden. 
De PvdA betreurt het wel dat er niet meer geld voor het beheer van de openbare ruimte wordt 
uitgetrokken. Op veel plaatsen in onze kernen ligt de openbare ruimte er verwaarloost bij. Nog 
steeds zijn de lantarenpalen vuil, staan er nog vele scheef, liggen stoeptegels los, zijn de straten stuk 
gereden en liggen de plantsoenen er maar matigjes mij. De PvdA vindt dat hier echt meer aan gedaan 
moet worden en een eenmalige inhaalslag noodzakelijk is en heeft hiervoor een motie voorbereid. 
Motie voorlezen. 
 
De PvdA-fractie is verheugd dat het onderzoek naar de laaggeletterdheid, waar zij bij motie om 
gevraagd, heeft nu een plekje in deze begroting heeft gekregen. Het aanpakken van de 
laaggeletterdheid is een van de sleutels tot verbetering van de arbeidsparticipatie en inzicht in de 
situatie in Steenbergen is daarom hard nodig. Wat ons betreft trekt u dit onderzoek zo ver mogelijk 
naar voren. 
 
M.b.t de moties bij de perspectiefnota is de PvdA-fractie blij dat college zich houdt aan de afspraak 
om nog tot tenminste 2018 de markt autovrij te houden. Wat de PvdA blijft dat ook daarna zo. Wel 
zou het fijn zijn als de ondernemers rond de markt er meer een verblijfsgebied van maken. Misschien 
dat de de andere fracties hun daar actieve achterban eens kunnen opporren. Ook zou wat de PvdA 
betreft het karakter van de horecavoorzieningen mogen verschuiven naar meer op een breed publiek 
gerichte activiteiten in plaats van overlastgevend vertier rond het middernachtelijk uur. 
 
De PvdA juicht het toe jongeren meer te betrekken bij het bestuur van de stad. 
 
De PvdA-fractie kijkt uit naar het handhavingsbeleidsplan 2016-2020 en geeft het college mee dat zij 
verwacht dat er meer capaciteit wordt ingezet op het daadwerkelijk handhaven van hetgeen in wet 
en lokale regelgeving is vastgelegd. Nu neemt men het in Steenbergen allemaal nog niet zo serieus 
en dat moet gaan veranderen. En dan niet volgens het verwerpelijke model van “de een wel, de 
ander niet”. Zie het voorbeeld van ondernemer Schillemans die zijn reclame moest verwijderen, daar 
waar anderen vergelijkbare uittingen mogen laten hangen. Dat kan natuurlijk niet. De PvdA gaat ook 
hier uit van het principe van gelijke monniken, gelijke kappen. Regels moeten worden gehandhaafd 
zonder aanziens des persoons. 
 
M.b.t. het dossier Sunclasspark blijft de PvdA van mening dat met kracht gehandhaafd moet worden 
en de inzet gericht moet zijn op de recreatieve functie, waarbij wat de PvdA betreft serieus gekeken 
moet worden naar de economische haalbaarheid van een recreatiepark. 



 
De PvdA blijft onveranderd van mening dat de rioolbelasting eerlijker verdeeld moet worden en 
betreurd het dat ook in deze begroting/annex belastingverordening omdanks toezeggingen hierin 
geen verbetering is aangebracht. Nu worden de lasten omgeslagen per aansluiting, waar het feitelijk 
dient te gaan om het belasten van het gebruik dat van de voorziening wordt gemaakt. 
De PvdA-fractie wil graag van de overige fracties weten hoe zij hierin staan en is bereid hier alsnog 
een amendement op de belastingverordening op te stellen. 
 
En dan richt ik mij nu meer specifiek tot onszelf; de gemeenteraad. 
De PvdA-fractie vraagt aandacht voor de grote tegenstelling die er bestaat tussen de waardering voor 
de concrete ambtelijke dienstverlening versus die voor de gang van zaken in de politieke arena. 
Het wordt hoog tijd om de mening van onze inwoners op dit laatste terrein serieus te nemen. 
De onvrede vertaalt zich in onverschilligheid, maar ook frustratie, frustratie die zich uit in 
radicalisering. We hebben recentelijk kunnen zien waar dat toe kan leiden. Het is onjuist om de al 
langer bestaande kritiek af te doen als ongefundeerd, of ongenuanceerd of welke kwalificatie u er 
ook aan geeft. 
Dit zeg ik als fractievoorzitter van de PvdA-Steenbergen, niet om u te ergeren, maar om onszelf 
wakker te schudden. We moeten weg bij de ontkenning van dit probleem, we moeten het algemeen 
belang laten prevaleren boven de belangen van alleen ondernemers of boeren. Het is ook onjuist om 
alleen maar bezig te zijn de directe achterban te bedienen. 
Alle Steenbergenaren, dus ook de gewone Steenbergenaren, verdienen onze aandacht. 
De PvdA-fractie heeft een motie voorbereid die erop toeziet dat de raad als bestuursorgaan zichzelf 
de ruimte verschaft in het verbeteren van de relatie met de burger. 
Motie voorlezen. 
 
Voorzitter dit was de bijdrage van de PvdA-fractie in eerste termijn. 
 
 
 
 
 
 


