
 

Licht aan het einde van de tunnel.  

Vandaag bespreken we de programmabegroting van 2016. Voordat we de inhoud 

induiken is een compliment op zijn plaats. De begroting is overzichtelijk en daardoor 

leesbaar. Vandaag gaan we tegen de achtergrond van licht economisch herstel de 

discussie aan over waar wij als StAn de prioriteiten wensen te leggen. 

De meerjarenbegroting ziet er volgens StAn goed uit! De komende jaren, met 

uitzondering van 2017, zijn er positieve resultaten begroot, kortom een sluitende 

begroting.  

Voor de inwoners van de gemeente Steenbergen betekent dat de lasten niet hoger 

zullen zijn dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Het gaat dan ook goed met onze 

gemeente.  

Helaas heeft het college niet alle bijdragen van StAn bij de Perspectiefnota 

overgenomen. Dit vinden wij jammer. Bij “wat willen wij bereiken” bij het Programma 

Dienstverlening staat dat de gemeente haar producten, bijvoorbeeld deze begroting, 

op een klantvriendelijke en adequate manier aan burgers, bedrijven en 

samenwerkingspartners wilt leveren. Naar onze mening is een begroting van 146 

pagina’s niet klantvriendelijk. Wij opperden dan ook bij de Perspectiefnota om 

gebruik te maken van een infographic. Dus niet alleen aanbieden van het stuk maar 

graag ook in een vorm aanbieden die makkelijk te overzien is.  Helaas is hier niets van 

terug te vinden en graag wij weten wat de reden is van deze afwezigheid.  

De drie decentralisaties gaan over het algemeen goed. Her en der merken we dat het 

nog wat stroef loopt, met name de huishoudelijke hulp (WMO). Graag willen wij 

hierover de mening van het college over horen.  

In de begroting valt te lezen dat het Plan van aanpak voor sport- en beweegdeelname 

toch pas in het laatste kwartaal van 2016 komt, terwijl de wethouder in de 

Perspectiefnota positiever op reageerden (medio 2016). Graag willen wij weten 

waarom het plan toch op het oorspronkelijke kwartaal uitkomt  

We zien in een naburige gemeente dat zij plannen maken voor een nieuw 

industrieterrein, omdat de bestaande industrieterreinen vol zit met bedrijvigheid. Wij 

hopen dat dit ook snel in onze gemeente gebeurd. En waar blijven de borden langs de 

snelweg, voorzitter? Het lijkt ons de hoogste tijd om deze naast de snelweg te zetten!  



De bezuinigingen op de volkstuintjes is relatief hoog te noemen: 35% van de 

huurprijs. StAn begrijpt dat het college dit huurbedrag niet in één keer aan de tuinier 

berekend, maar smeert dit uit over een aantal jaren. Wij vragen het college toch om 

dit uit te smeren over drie i.p.v. van vijf jaar: dit zal best in goede aarde vallen.  

StAn heeft toch de nodige zorgen over de wegen in onze gemeente. Dit komt omdat 

we kijken naar het beleidsplan wegen, waaruit blijkt dat er 5% op bezuinigd word. Wij 

spreken hier onze zorgen over uit, we zijn hier niet weg van: de kwaliteit van het 

wegdek gaat flink achteruit, waardoor in de toekomst grote problemen uit ontstaan 

en inherent grote extra investeringen mee gemoeid zijn.  

Kort voor de begrotingsvergadering bereikte ons het bericht over de motie 

Stadsarcheologie Steenbergen. Helaas heeft onze motie niet het effect gehad die het 

verdient. Dit vinden wij jammer, want hiermee wordt een doorvertaling van de 

wensen van de raad niet gehoord en uitgevoerd. StAn ziet graag dat het college een 

meer faciliterende rol gaat spelen bij dit onderwerp, en dus de motie uitvoert, om de 

belangrijke stichting Stadsarcheologie te redden van de ondergang.  

Tot slot willen wij weten of het college nog steeds de proactieve houding aanhoudt 

over olifantengras. Graag willen wij weten hoe zij hier in 2016 invulling in willen 

geven.  

De fractie van StAn is tevreden over de begrotingen voor de jaren 2016 -2019. 

Weliswaar hebben we een aantal kritische kanttekeningen gemaakt, maar wij 

vertrouwen erop dat de het college hier positief op gaan antwoorden in hun eerste 

termijn.  

Als laatste: een woord van dank aan allen die aan deze programmabegroting 2016 

hebben meegewerkt. Hierdoor ziet de fractie van StAn dat er licht is aan het einde 

van de tunnel. 


