
 

 

 

 

Reactie op de Programmabegroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019. 

 

Het college gaat er bij het opstellen van de begroting van 2016 van uit dat er geen verkiezingen 

zullen worden gehouden. Er wordt echter geen rekening gehouden met het referendum over het al 

dan niet toetreden van  Oekraïne tot de EU. De normkosten voor verkiezingen gemeenteraad, 

parlement of PS worden gemiddeld gewaardeerd op € 18.000,00. De Volkspartij wil niet worden 

geconfronteerd met een wijzigingsvoorstel uit onvoorzien op het moment dat de voorbereiding 

begint. Wij stellen voor een eerste begrotingswijziging door te voeren door onttrekking van een 

bedrag ad € 18.000,00 uit de reserve voor eenmalige uitgaven waardoor deze per saldo nog                

€ 102.000,00 zal bedragen. 

Met afgrijzen heeft de Volkspartij kennis genomen van het voorstel van het college aan de raad om 

de door diezelfde raad genomen besluit om een bestemmingsreserve te vormen voor het 750 jaar 

bestaan van de stad Steenbergen. Kennelijk ontbreekt het hier aan historisch besef. In de Keur van 

Arnold van Leuven in 1272 wordt de stad Steenbergen reeds genoemd. Deze bestuurlijke entiteit laat 

zich het beste vergelijken met de huidige bestuursvorm gemeente. Het is dus niet zoals het college 

enigszins laatdunkend benoemt als een jubileum voor de kern Steenbergen, maar voor een passende 

herdenking zoals ook van 8 t/m 17 augustus 1958 werd gehouden ter gelegenheid van vijf eeuwen 

Nassaustad. Een feest niet alleen voor de huidige stad, maar vooral voor alle inwoners van de huidige 

gemeente Steenbergen met inbegrip van al haar gewaardeerde dorpen. 

Onbegrijpelijk vind de Volkspartij het voorstel van het college om geen uitvoering te geven aan het 

eveneens democratisch genomen besluit om geen onderzoek in te stellen naar de meerwaarde van 

herinvoering van de “papieren” info-pagina. Zelfs de mogelijkheid om de ondernemers in staat te 

stellen hiertoe voorstellen te doen en eventueel offertes uit te brengen wordt onmogelijk gemaakt. 

Het college meent de opvoedkundige taak op zich te moeten nemen om de burgers aan te leren om 

met de overheid vooral digitaal te corresponderen en te werken. Heeft het college inmiddels om 

dezelfde reden inmiddels dan ook al haar abonnementen op “papieren” kranten en tijdschriften 

opgezegd? 

De Volkspartij is van opvatting dat democratisch in de gemeenteraad genomen wijzigingsbesluiten  

dienen te worden uitgevoerd. Terzijdelegging daarvan door het college moet worden beschouwd als 

miskenning van de eigenstandige en het college overstijgende bevoegdheid. De Volkspartij zal 

daarom over deze twee onderwerpen opnieuw amendementen indienen. 



Een motie of amendement moet overbodig zijn voor het plegen van overleg met met name Horeca 

Nederland afdeling Steenbergen en RPS over de gebruiksfunctie van de Markt in Steenbergen. Wilt u 

tot 2018 dit onderwerp helemaal niet met RPS bespreken terwijl u weet of kunt weten dat daar 

inmiddels met voortschrijdend inzicht genuanceerd over wordt gedacht en gesproken? 

Bij de behandeling in de oordeelsvormende vergadering in mei 2015 is door de portefeuillehouder 

RO een notitie in het vooruitzicht gesteld over de toekomst van Sunclass. Voor de Volkspartij staat 

allerminst vast dat de conclusie tijdens die oordeelsvormende vergadering was dat “het scenario 

recreatief de voorkeur geniet”. Wanneer kan de raad de toegezegde notitie tegemoet zien? 

Waarom wordt de burger belast met de maximale heffing van leges voor een rijbewijs? Er wordt nu  

€ 38,00 gevraagd. Kan het college met cijfers aantonen dat het steeds gehanteerde bedrag van              

€ 32,00 niet toereikend was. Waarom moet steeds het maximum aan heffingen aan de burger 

worden opgelegd? 

De invoering van de Participatiewet vergt een bijzondere inspanning van het gemeentebestuur. Dat 

geldt ook in Steenbergen. De Volkspartij heeft de indruk dat onze gemeente haar uiterste inspanning 

levert om de uitvoering van de Jeugdwet, de WLZ en de gewijzigde WMO zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Wij hebben zorgen over de wijze waarop de toerekening van huishoudelijke hulp plaats 

vindt, maar zien dat het college en vooral de uitvoerende ambtenaren zich zo slagvaardig door de 

weerbarstige materie worstelen om het voor de burgers van Steenbergen zo goed mogelijk te laten 

zijn. Een compliment is hier op zijn plaats aan het gemeentebestuur en haar ambtenaren. De 

Volkspartij roept het college wel op om ook bij tegenvallers in de praktische uitvoering daarvan of 

wanneer sprake is van financiële risico’s de raad steeds vroegtijdig daarover te informeren, zodat 

raad en college gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen. 

De Volkspartij vraagt zich af waarom het college niet veel eerder indicatief de kosten voor het 

onkruidvrij houden van de openbare ruimte zonder gebruik van glyfosaat aan de raad heeft 

medegedeeld. Toename kosten niet minder dan € 92.400,00. Is het college bereid ruim voorafgaand 

aan de behandeling van de Begroting 2017 hierover een eersteervaringsnotitie aan de raad te 

zenden? 

Er wordt in 2016 relatief veel extra personeel ingehuurd. Wij zien dat door de hele organisatie. De 

kosten van inhuur van WVS compenseren eigen personele inzet, wat door de Volkspartij zeer wordt 

gewaardeerd. Maar waarom bij voorbeeld de afdeling communicatie ook in 2016 een extra uitgave 

nodig heeft van € 35.000,00 blijkt nergens. Het lijkt op “het verhaal van de Brugwachter”. Deze 

structurele uitgaven begeven zich door de gehele organisatie en ondergraven daarmee de aan het 

college opgelegde opdracht tot bezuiniging op de personeelskosten. Waarom kunnen bijvoorbeeld 

Deutsche Bank, VUmc en UWV dat wel maar de gemeente Steenbergen niet? Gaat het college 

meerjarig in de periode 2017-2019 hier een halt aan toeroepen? 

Steenbergen, 5 november 2015 

Fractie Volkspartij. 


