
1e termijn begroting 2016 
 
 
Wij zijn hier om de programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 vast 
te stellen. De VVD is verheugd dat er wederom een sluitende begroting is 
vastgesteld en dat ook de meerjarenbegroting er positief uit ziet. Nog belangrijker is 
echter dat de ambities die we met elkaar uitgesproken hebben in het algemeen 
gehaald zijn, bezuinigingen worden voor het merendeel gehaald, investeringen zitten 
op schema en er wordt hard gewerkt om gestelde ontwikkelingsdoelen te halen.  
De besparingen die door het inkoopbureau gerealiseerd zijn dragen ook positief bij 
aan deze begroting. 
De VVD ziet ook de door haar ingediende en aangenomen moties voldoende 
verwerkt in deze begroting. 
Ook door de positieve trend in de economische ontwikkelingen verwachten wij de 
eerstvolgende jaren een goede bijdrage aan onze financiën. Er zullen ook altijd weer 
tegenvallers zijn, zoals de onzekerheden over de zorg en de bijdragen vanuit de 
overheid. Ook de bijdrage die wij van onze burgers verwachten is een onzekere 
factor. 
Door goede communicatie met de burgers en door goede samenwerking tussen de 
gemeente en burgers dus de gehele gemeenschap gaan wij er dan ook vanuit dat de 
geschetste verwachtingen gerealiseerd kullen worden. 
 
 
Programma bestuur en veiligheid. 
 
De VVD vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Steenbergen van 
jongs af aan betrokken worden bij de politiek. Wij omarmen dan ook het 
scholenproject waarmee onze jeugd al op jonge leeftijd kennis kan maken met de 
politiek. Ten aanzien van de samenwerking op bedrijfsvoering willen wij benadrukken 
dat er goed moet worden gekeken naar de financiële, maar ook naar de personele 
gevolgen voor onze gemeente. En uiteraard is het belangrijk dat onze gemeente zijn 
eigenheid behoud. Ook vindt de VVD het belangrijk dat wij als raad tussentijds 
geïnformeerd worden over de voortgang van het handhavingsbeleidsplan. Over het 
Sunclass park is al veel gesproken en wij hopen dat dit langslepende dossier in 2016 
tot een oplossing gaat komen. 
 
Programma Dienstverlening 
 
Service naar de burgers is erg belangrijk is, dienstverlening moet goed en 
betrouwbaar zijn. Regelmatig bereiken ons geluiden dat de service niet altijd 
voldoende is, vooral over de terugkoppeling en reactiesnelheid wordt regelmatig 
geklaagd. 
Wij hopen dan ook dat het KCS in 2016 zoals aangegeven wordt ter beschikking 
komt. 
Hoever staat de ontwikkeling en gaat het lukken in 2016? 
Van de ontwikkeling mbt het bouwtoezicht hopen wij dat dit niet tot misverstanden 
gaat leiden over de vraag wie wat gaat doen waardoor processen langer gaan duren. 
Betekent dit dan ook dat de legeskosten op termijn omlaag kunnen? 
En wat betekent het voor de snelheid van behandelen? 
 



 
Programma Sport en Cultuur 
 
De VVD kan instemmen met het programma sport en cultuur. Ten aanzien van de 
verder geplande bezuinigingen hopen wij wel dat het ingezette traject bijvoorbeeld 
het overdragen van het onderhoud van de sportvelden goed verloopt. Deze 
bezuinigingen zijn een zware opgave voor de verenigingen en vragen een grote 
vrijwilligersbijdrage. Een goede communicatie met de betrokkenen kan hieraan een 
goede bijdrage leveren. De VVD ervaart wel de bereidheid en het besef en vindt ook 
dat waar nodig verenigingen en ook de gemeente moet onderzoeken waar tussen 
verenigingen synergievoordelen te behalen zijn. .  
Het is van groot belang dat verenigingen waar ingrijpende investeringen gedaan 
moeten worden hun toekomstplaatje goed in beeld hebben, immers de financiële 
middelen vanuit de gemeente zullen afnemen. Het sport- en 
accommodatiebeleidsplan kan hierbij een goede bijdrage leveren mits goed 
teruggekoppeld naar de betrokken partijen. 
 
 
 
Programma Jeugd en WMO 
 
Als VVD zijn wij positief over de uitvoering van de decentralisaties en de uitvoering 
van de Huishoudelijke Zorg. Zowel qua uitvoering en implementatie maar ook 
financieel lijken wij op de goede weg te zijn. Voortdurend monitoren en waar nodig 
bijsturen is het devies. De VVD is ook tevreden over de financiële en inhoudelijke 
evaluatie die wij op de afgesproken termijnen ontvangen.  Een compliment aan onze 
organisatie die zich met enorme energie inzet om niemand buiten de boot te laten 
vallen en daarnaast de kosten probeert te beheersen. 
 
 
 
 
Programma Recreatie, Economie en Participatie  
                                                                                
De ambitie om verder te ontwikkelen en te investeren in recreatie, economie en 
participatie ziet de VVD terug in deze begroting. De Nederlandse economie trekt aan 
en ook binnen onze gemeente en regio zien wij hier de eerste resultaten van. 
Ambities die vertaald worden in een aantal visies waaronder de economische visie 
en uitvoeringsprogramma economie en ook op het gebied van recreatie en toerisme 
liggen er visies en zijn we bezig met uitvoering zoals bijvoorbeeld het opknappen van 
onze havens. 
De A 4 is ondertussen geopend en de VVD hoopt dan ook dat met de vestiging van 
het hotel, een begin is gemaakt met het binnenhalen van mooie bedrijven. Wel 
vinden wij het jammer dat ondanks dat de A4 over ons grondgebied loopt er toch ook 
een groot aantal restricties liggen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. 
Wat biobased en agrifood-ontwikkeling betreft zijn wij duidelijk in beeld en zijn er ook 
de eerste ontwikkelingen. Wel hebben wij via de pers vernomen dat het plan om ook 
industrie te vestigen in de Auvergne polder in Bergen op Zoom weer op tafel ligt. 
Speciaal wordt de vestiging van biobased genoemd. 



Wij vragen ons dan ook af of er goede afspraken bestaan ook met onze 
buurtgemeentes over de vestiging van nieuwe bedrijven of dat ieder voor zich gaat 
en hoe we dan Steenbergen moeten zien naast onze grote buur Bergen op Zoom?  
Is de ontwikkeling van grootschalige industrieterreinen zolang er voldoende ruimte 
elders beschikbaar is wenselijk? 
Worden de ladder van stedelijke verduurzaming ook gevolgd bij deze ontwikkelingen 
en ook bij andere ontwikkelingen van industriegebieden in onze omgeving?  
Wat recreatie en toerisme heeft de VVD kennis genomen van de ambities en gaan 
wij er van uit  dat reeds ingezette projecten zoals bijvoorbeeld Cruislandse Kreken 
een vervolg krijgen en dat er over andere projecten die ondanks langdurige inzet het 
niet lijken te gaan halen zoals bijvoorbeeld Dintelpark ook een beslissing genomen 
gaat worden zodat onze energie geld besteed kan worden aan de projecten die wel 
gaan lukken. 
Ten aanzien van de opmerking over de verzilting over het Krammer-Volkerak willen 
wij het volgende opmerken, ook voor de VVD geldt nog steeds het principe eerst het 
zoet en dan het zout. 
Heeft het college inzicht hoever het staat met de financiering via private partijen en 
wordt de termijn waarbinnen deze financiering rond moet zijn nog steeds 
gehandhaafd? 
 
 
Programma: Milieu en Ruimtelijke Ordening: 
 
De VVD heeft natuur en milieu hoog in het vaandel staan. Wij onderschrijven dan 
ook de plannen om duurzaamheid in Steenbergen te stimuleren en verder uit te 
bouwen.  
Ook de ontwikkeling van een natuurbeleidsplan juicht de VVD toe. Als groene 
gemeente is het extra van belang om een goede visie te hebben op natuurbehoud en 
–ontwikkeling. De VVD onderstreept het belang van het betrekken van betrokken 
organisaties daarin. Hierdoor zal dit plan breed worden gedragen en zal het effect 
van deze ontwikkeling alleen maar sterker zijn. 
De VVD onderstreept de noodzaak voor de herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied en de actualisatie van andere ruimtelijke plannen. 
Wel gaan wij er vanuit dat bij de aanpassingen de landelijke kaders zo ruim mogelijk 
worden geïnterpreteerd zodat bedrijven niet onnodig beperkt worden in hun 
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Ook de ontwikkeling en het uitrollen van een glasvezelnet komt steeds beter in beeld, 
snel dataverkeer is immers onontbeerlijk voor ondernemen, wonen en recreëren in 
het buitengebied. 
Het stemt de VVD tevreden dat er een uitwerking komt van het beleid huisvesting 
arbeidsmigranten. De VVD had haar zorg hierover al bij de bespreking van de 
perspectiefnota 2014-2018 uitgesproken. 
 
 
                                                                      
Programma: Beheer openbare ruimte 
 
De VVD volgt met interesse de ontwikkelingen rond de herinrichting van de N259. Wij 
ijn van mening dat het College dit voortvarend oppakt. De VVD gaat er wel van uit 
dat in het genoemde verkeerskundige onderzoek ook gekeken gaat worden naar het 



eventueel vervangen door een rotonde dan wel in staat houden van het viaduct ter 
hoogte van Stella Maris. Zoals de portefeuillehouder heeft toegezegd gaan wij er van 
uit dat in ieder geval in de beide casussen de verkeersveiligheid en de kosten van 
onderhoud en aanleg op de korte en langere termijn met elkaar zullen worden 
vergeleken. Communicatie met de burgers over de inrichting tijdens de voorbereiding 
maar ook terugkoppeling tijdens planvorming en uitvoering vinden wij belangrijk. 
Ook het sobere en doelmatig beheer van de openbare ruimte kan de VVD 
onderschrijven. De quickscan naar de staat van onderhoud zal een beeld geven van 
van de effectiviteit van dit beleid. 
Wel gaat onze zorg uit naar bijvoorbeeld de staat van onderhoud van de rotondes, 
de entrees van onze gemeente. Is er al wel eens bij andere gemeentes gekeken hoe 
het daar gerealiseerd wordt door verhuur, adoptie e.d.? 
 
Programma financiering 
 
 
Het programma financiering hoeft verder weinig commentaar. Ratio’s zijn goed, geen 
zware grondpositie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                      


