
Perspectiefnota 2017-2020 
 
Dank u voorzitter,  
 
Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota 2017-2020. D66 complimenteert de ambtenaren 
voor het schrijven van dit heldere stuk. 
Voorzitter,  het economisch tij begint te keren, D66 is dan ook verheugt dat onze  gemeente 
met deze stroom meevaart en nu gaat investeren in onze samenleving  met als doel het 
verbeteren van de leefbaarheid voor onze inwoners. Een voorbeeld is dat er eindelijk budget 
komt voor het groenplan die op initiatief van D66 in 2010 is vastgesteld. Verder het 
verbeteren van de kwaliteit van onze kernen, zoals afronding van de haven met, voorzitter, 
de complimenten aan het college voor het tijdig afhebben van het watergedeelte van de 
haven én dat we eindelijk ons felbegeerde watertappunt hebben.  
Daarnaast merken we ook dat voorvarend aan de slag gegaan wordt met de haven van 
dinteloord, het centrum van de welberg en de herinrichting van de N259. Kijkend naar 
gisteravond moet de weg met een mooi fietspad een plaatje worden.  
 
Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn. Natuurlijk hebben we nog de nodige 
aandacht voor de veranderingen in de zorg en de roep om eigen kracht en eigen netwerk. 
Maar D66 vindt wel dat mensen zo creatief zijn dat ze steeds nieuwe oplossingen zoeken en 
vinden. D66 wil daarom ook dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van 
mensen ondersteunt en ruimte geeft. In onze ogen is wat mensen voor zichzelf en anderen 
kunnen doen veel belangrijker én effectiever dan wat de overheid kan doen.  
 
Voorzitter, graag wil D66 stilstaan bij het volgende. Per 1 januari treedt de nieuwe 
natuurbeschermingswet in werking. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld een monumentale 
molen of om bijzondere landschappen die we willen behouden. Het gaat ook over 
biodiversiteit. D66 wil hierbij opmerken dat naar ons inziens het biodiversiteitsbeleid van de 
gemeente steenbergen nog in de kinderschoenen staat terwijl biodiversiteit kansen biedt 
voor het creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een verbetering van het 
vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners, een uitbreiding van het recreatieve sector en 
een versterking van de eigen identiteit van de gemeente. Hiervoor vragen wij dan ook 
aandacht, om het vergroten van de biodiversiteit mee te nemen in het nieuwe 
natuurbeleidsplan. 
 
Voorzitter, dan wil ik nu graag de programma's doorlopen. 
 
Programma Bestuur en veiligheid.  
D66 kan zich redelijk goed vinden in het voorgestelde programma, maar heeft een paar  
opmerkingen: Er wordt twijfel geuit of het gereserveerde bedrag van € 25.000,-- voor 
controles op permanente bewoning op Sunclass voldoende is. Volgens D66 moet dit bedrag 
van €25.000,-- overeenkomend ongeveer 15 werkweken toch zeker voldoende zijn om dit 
aantal huisjes te controleren in het daarvoor beschikbare half jaar. Verder is D66 benieuwd 
naar de intergemeentelijke BOA-pool en ziet de uitgewerkte plannen met belangstelling 
tegemoet. 
 
 



Programma Dienstverlening  
Hierbij heeft D66 een vraag over de extra Fte van 4,5 die wordt inzet. Werkt de gemeente 
met stagiairs en trainees die een ondersteunende rol kunnen spelen? 
 
Programma sport en cultuur 
D66 is blij en anderzijds verrast met uw voorstellen om, nu het weer kan, de bezuinigingen 
voor de sportverenigingen en de beide zwembaden niet verder door te voeren. Dat u goed 
geluisterd heeft naar de argumenten en consequenties, blijkt uit uw voorstel. Doorvoeren 
van verdere bezuinigen bij verenigingen en gebruikers zou grote problemen met zich mee 
brengen. Verder vragen wij u ook om goed te kijken naar andere verenigingen of ook zij niet 
in de knel komen. 
Uw voorstel om de opbrengsten van de  verkoop van de accommodatie vv Divo en de Heen, 
toe te voegen aan het onderhoudsfonds sportparken kan D66 steunen, wel verwachten wij 
spoedig het voorstel om het besluit hierover te nemen. College, Kunt u dat toezeggen en op 
welke termijn?   
Bij Kunst en Cultuurplatform valt het op dat bij diverse beleidsprioriteiten steeds hetzelfde 
doel genoemd wordt, namelijk het sociale samen actief zijn. D66 is zich er van bewust dat 
ook cultuur en kunst zich daar prima voor leent. Laat maar zien wat je in je gemeente hebt. 
Wel vraagt D66 om bij de uitwerking, realisering en uitvoering, burgers vroegtijdig bij de 
organisatie te betrekken. College, Bent u daartoe bereid?  
 
Programma WMO/Jeugd 
D66 vraagt aandacht voor de oudste groep mensen die thuis willen blijven wonen. Er komt 
steeds meer kritiek op het rijksbeleid dat deze groep betere zorg nodig heeft om thuis te 
kunnen blijven wonen. D66 vindt dat de gemeente open moet staan voor nieuwe ideeën en 
kijkt wat er mogelijk is. Bent u hiertoe bereid? 
 
Programma recreatie, economie, participatie 
Bij de recreatieve kansen kaart is D66 het eens met het college om daarvoor geld uit te 
trekken. We zitten midden in de ontwikkelingen met waterpoort en landschap van allure dus 
wat ons betreft is het beter dat je op die rijdende trein blijft zitten en er niet vanaf springt. 
 
Verder vraagt D66 aandacht voor het volgende. Ten oosten van ons in de gemeenten Etten-
Leur, Breda en Oosterhout zijn er zogeheten snelfietspaden. Dit zijn geen kasseien paden 
maar mooie asfaltwegen waarbij fietsers voorrang hebben op overige wegen. Nu gaan er 
binnen de regio geluiden op om dit westwaarts richting Roosendaal en bergen door te 
trekken. Daarom de volgende vraag: College, in hoeverre sluit u aan bij deze ontwikkelingen? 
 
Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
Voorzitter, bij de nieuwbouw op de westdam is geen rekening gehouden met de sterk 
aflopende perceel. Op zich vindt D66 dit wel heel vreemd aangezien daar het oude 
gemeentehuis gestaan heeft en wij hadden verwacht dat men zich de sterke afloop nog wel 
zou herinneren, maar goed. Er wordt aangegeven dat ter dekking van de kosten ad € 7.000,- 
kan worden beschikt over de reserve aanleg parkeerplaatsen, mogen we hieruit concluderen 
dat er dan minder parkeerplaatsen voor deze nieuwbouwwoningen komen? 
 



D66 is verheugd dat het college gang maakt met het ontwikkelen van het natuurbeleidsplan. 
Ook D66 vindt het van belang het natuurbeleidsplan samen met onze partners te 
ontwikkelen. Wij kijken met belangstelling naar de raadsvoorstel dat ons maart 2017 wordt 
voorgelegd. Waarbij D66 net als eerder ook al aangegeven aandacht vraagt voor de 
biodiversiteit en het vergroten daarvan. De gemeente heeft hierin naar de mening van D66 
zeker een rol aangezien de gemeente betrokken is bij vrijwel elke ontwikkeling in de 
openbare ruimte. 
 
Voorzitter, bij de doelstelling duurzaamheid is D66 van mening dat de gemeente hier een 
voortrekkers rol in heeft want goed doen, doet goed volgen. Natuurlijk moeten ook 
particulieren en ondernemers geprikkeld worden om met eigen projecten en eigen initiatief 
duurzame energie op te wekken. Zo heeft in onze buurgemeente Woensdrecht een agrarisch 
ondernemer een perceel landbouwgrond omgevormd tot zonnepanelenpark, een 
zogenaamde zonneweide. Daarbij vragen wij wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van 
zonneweides die ondernemers op hun eigen terrein willen aanleggen? De gemeente gaat 
immers over bestemmingsplannen. 
 
Programma Beheer openbare ruimte. 
D66 is verheugd eindelijk na vele jaren van eenmalige acties nu structureel budget 
beschikbaar komt om de ambities vanuit het groenplan te behalen. Aan de andere kant vindt 
D66 het jammer dat de pilots voor burgerparticipatie in het groen worden doorgeschoven 
want onze inwoners willen ook zelf de handen uit de mouwen steken om hun buurt op te 
knappen. Mensen wonen nu eenmaal prettiger in een omgeving met veel en mooi groen. 
 
Programma Financiering 
Steenbergen is nog steeds een financieel sterke Gemeente, in de bijstelling van het bestaand 
beleid kunnen wij ons vinden maar we hebben toch een paar opmerkingen. We hebben 
ambitieuze programma's en kunnen dan ook begrip opbrengen dat daarvoor soms meer 
mensen nodig zijn. U vraag om 4,5 FTE, hierbij hebben wij toch zorgen temeer daar ook nog  
een bedrag van € 121.000,-- aan inhuurkosten wordt meegenomen om een aantal projecten 
te realiseren. Ook worden op meerdere plaatsen in de nota nog kleinere extra inhuurkosten 
meegenomen. Voor genoemd bedrag van € 121.000,--  kunnen naar de mening van D66 2 
jonge medewerkers worden geworven die uit kunnen groeien tot waardevolle medewerkers 
die na afloop van deze projecten zoveel ervaring hebben dat minder dan 4,5 FTE nodig is.  
We moeten altijd kritisch op onze salariskosten blijven en met een stijging van 3,4 % en 0,7% 
stijging van de pensioenpremies en periodieken zitten we snel op 1 mln aan extra 
salariskosten per jaar!  
 
 
Dank u Voorzitter tot zover in 1ste termijn. 
 
 
 


