
 

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2016-2020. 

De financiële positie van Steenbergen oogt in orde. Dat is verdienste van zorgvuldig en zuinig beleid en bij het 
omgaan met de belastinggelden van de burgers. Dat het college nu voorstelt om die zuinigheid los te laten lijkt 
mooi en veronderstelt meerjarig geen enkel probleem, maar iedereen weet dat de euro van de burger maar 
een keer kan worden uitgegeven. De Volkspartij staat positief ten opzichte van nieuw beleid, maar alleen als 
daar iets anders van oud beleid voor wordt ingeleverd. De gemeente Steenbergen heeft een solide reserve 
gevormd voor het sociaal domein ten behoeve van ouderen, jeugd in nood, zieken en gehandicapten. Maar wij 
worden als gevolg van het Pact van Brabant ook geconfronteerd met de opvang van asielzoekers, terwijl het 
college nog niet kan aangeven welke bijdrage de Rijksoverheid daarvoor beschikbaar stelt. Dat maakt het 
noodzakelijk ten laste van leuke dingen voor de Steenbergenaar terughoudend te zijn met leuke nieuwe zaken. 
De fractie van de Volkspartij komt daarom met de navolgende aanbevelingen en dient daartoe waar nodig een 
amendement in.  

Pag. 8/ pag. 40  Voor de afdeling communicatie stemt de Volkspartij niet in met uitbreiding met een fte. 
Ondanks de instemming van de raad om met een halve functieplaats in 2016 in te stemmen is het nog niet 
genoeg. Van enig rendement ten behoeve van bestuur of burger is niet gebleken. Wethouders zijn heel goed in 
staat hun eigen woordvoering te verzorgen, dat verbetert ook de band met de bevolking. De fractie van de 
Volkspartij dient een amendement in om de bezetting met een fte te verminderen en deze vervolgens toe te 
voegen aan de griffie ter verbetering van de faciliteit voor de raad. 

Pag 9. Er zijn geen klachten over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. De fractie van de Volkspartij 
stemt niet in met personeelsuitbreiding op de telefooncentrale en balie. Wij dienen een amendement in. 

 Pag 15. De Volkspartij kan instemmen met de voorbereidingen voor het lidmaatschap van de vereniging van 
vestingsteden en de daarbij behorende kosten. Steenbergen viert in 2022 haar 750 jarig bestaan. Evenals in 
2008 en in 2015 ontvangt de raad een amendement om hiervoor een fonds te vormen.  

Pag 24. De vorming vaneen brede BOA/pool dient voor instelling eerst te worden getoetst en gesanctioneerd 
door de raad. Het is te vroeg om daar in september reeds uitvoering aan te geven. Er dient aandacht te zijn 
voor de bevoegdheden, juridische kennis en vooral sociale vaardigheden van de veelal niet in Steenbergen 
wonende en bekende BOA´s. De fractie van de Volkspartij heeft met belangstelling kennis genomen van de 
discussie en besluitvorming in de gemeente Tholen. Zo nodig zal de fractie een amendement indienen om eerst 
zorgvuldige besluitvorming te laten plaats vinden; afhankelijk van de beantwoording door het college. 

Pag. 36 Bezuiniging zwembaden. Als de Volkspartij niet had gevraagd om toezending van het rapport van de 
werkgroep van De Meermin, zou de raad in het geheel niet zijn geïnformeerd. Het heeft er vooralsnog in ieder 
geval de schijn van dat de toelichting van het college in de perspectiefnota onjuist is. Er wordt gestreefd naar 
een extra bezuiniging van € 20.000,00; bij privatisering kan daar vrijwel zeker ten minste de helft meer mee 
worden bespaard. Belangrijker is nog dat het hier een initiatief betreft vanuit de gebruikers. De fractie van de 
Volkspartij zal verzoeken het onderwerp te agenderen voor een oordeelsvormende vergadering dit najaar en 
bereidt een initiatiefvoorstel voor. Wij zullen niet specifiek op dit punt nu tegenstemmen, maar houden alle 
mogelijkheden open. Wij betreuren in zeer ernstige mate dat het college heeft nagelaten de raad op dit punt 
volledig te informeren. 

Pag. 47 De fractie van de Volkspartij complimenteert de portefeuillehouder sociaal domein en met hem de 
ambtenaren die uitvoering geven aan dit complexe onderwerp. De rijksoverheid heeft de gemeenten als het 
ware “zonder voldoende financiële zekerheid hiermee opgezadeld”. De uitvoering van WMO, Participatiewet  
Jeugdzorg, kortom het gehele participatieproces, wordt goed uitgevoerd. En als er al iets incidenteel fout gaat 
dan is er volledige bereidwilligheid problemen op te lossen.  



Pag. 48 De uitbreiding van het jongerenwerk is een investering in de toekomst. Onlangs zijn de raadsleden op 
interessante wijze bijgepraat over het jongerenwerk. Niet alleen door de jongerenwerkers, maar ook door de 
jongeren zelf. De fractie van de Volkspartij kan zich goed vinden in een eenmalige bijdrage ad maximaal             
€ 10.000,00 voor de verbetering van de functionaliteit van de jeugdhonken, waaronder een overkapping bij het 
jeugdhonk in Steenbergen en de aanschaf van pc’s om te gamen. Dat zijn zaken waar de jongeren zelf om 
hebben gevraagd. Zoveel mogelijk worden deze in natura door de gemeente verstrekt en waar nodig door 
zelfwerkzaamheid van de jongeren gerealiseerd. Wij stemmen niet in met de aanschaf en exploitatie van een 
mobiel jeugdhonk. 

Pag. 57 Ingestemd kan worden met de opname van een budget ad € 40.000,00 om de randvoorwaarden en 
mogelijkheden voor het aantrekkelijk maken van de haven van Dinteloord te onderzoeken. Vanuit de bevolking 
en Dorpsraad is al vele malen aangedrongen op de aanleg van camperplaatsen nabij de haven. Is het college 
bereid deze mogelijkheid nu meteen in het onderzoek te betrekken? Wordt in het advies aan de raad meteen 
de exploitatie betrokken? Is het reëel om uit te gaan van een beheersvorm zoals nu in Steenbergen is gekozen, 
waarbij een lokale ondernemer op efficiënte wijze het beheer gaat voeren? 

Pag. 64 Glasvezelnet. De Volkspartij bepleit reeds nu een bestemmingsreserve te vormen ad ca. € 20.000,00 
voor de aanleg. Uw antwoord op de technische vragen doet voorkomen dat niet kan worden gestart in 2017 of 
de financiering moet uit het fonds “Onvoorzien” worden gedekt. Dat is niet reëel.  

Pag. 65 Windmolen/ Dorpsmolen. Het mag zo zijn dat de coalitiepartijen en PvdA een draai hebben gemaakt in 
hun beloften aan de kiezer. Op zijn minst is het burgerbedrog om eerst te verklaren dat in deze coalitieperiode 
geen nieuwe windmolens worden onderzocht, laat staan geplaatst en vervolgens een draai van 180*  te 
maken. De Volkspartij wenst niet mee te werken aan dit kiezersbedrog en zal in oktober 2016 daarom zeker 
geen steun geven aan de Verklaring. 

Pag. 73. Verkoop Zuidwal 2. In uw technische beantwoording op de vragen over dit onderwerp geeft u aan dat 
op de aanpassingen en uitbreiding in 1997 en 2004 nog € 248.637,00 moest worden afgeschreven. Tenminste 
had hierover beter moeten worden onderhandeld met de koper. Feitelijk is het gebouw dik onder de marktprijs 
verkocht. Er is sprake van slecht vakmanschap bij de onderhandelingen gebleken. Te snel wordt en is terug 
gegrepen op taxaties welke onvoldoende zijn. Is het college bereid om in de toekomst gebruik te maken van 
andere bureaus waarmee omliggende gemeenten betere ervaringen hebben? 

Pag. 75 Een compliment via uw college aan de uitvoerenden in de wijkteams. De aandacht voor de openbare 
ruimte, de kwaliteit van het openbaar groen en bovendien de betrokkenheid van de gemeente- en WVS 
medewerkers is beter zichtbaar geworden. De medewerkers uit de buitendienst zijn hiermee echte 
ambassadeurs van de gemeente Steenbergen. 

Welstandstoezicht: Ervaringen uit het recente verleden bevestigen dat de voor de gemeente Steenbergen 
werkzame welstandcommissie redelijk willekeurig te werk gaat. Smaken verschillen, maar ondermeer bij de 
bouw van een kunstwerk op het Benedensas is op zijn minst wel een bijzonder snelle instemming verleend, 
terwijl er ook in 30%  van de aanvragen aanvragers onnodig extra kosten moesten worden gemaakt om het de 
commissie naar de zin te maken. De bouw trekt gelukkig weer aan en dit fenomeen zal toenemen. Is het 
college bereid de raad voorstellen te doen aan de raad ter herijking van de inmiddels uit 2004 daterende 
beleidsplan? Afschaffing levert een besparing van ca. € 7.500,00 op alsmede vermindering van ambtelijke inzet. 

Er gaat toch een herverdeling  plaats vinden van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Ten laste van kleinere 
gemeenten, vooral die met een groot grondoppervlak, ontvangen de grote gemeenten € 86.000.000,00 meer. 
“Onze” eigen VNG heeft VVD minister Blok die waarneemt voor PvdA-minister Plassterk geadviseerd zo te 
handelen. Plassterk was zorgvuldig en liep een overleg traject door; Blok is er nog maar net en toont niet de 
meest betrouwbare kant van zijn beleid. Kan het college aangeven wat de effecten zijn voor de gemeente 
Steenbergen in 2017 en meerjarig? Zijn er juridische stappen mogelijk, zo nodig gebundeld met de overige 
kleinere gemeenten? Wat zijn de gevolgen voor de Steenbergse belastingbetaler? 

Steenbergen, 14 juli 2016. 

 

Fractie Volkspartij. 



 

 

 


