
Voorzitter, 

Ik moet bekennen dat de PvdA-fractie geleidelijk aan steeds enthousiaster wordt van dit college.  

Niet omdat het college zo trouw het raadsprogramma volgt, maar juist omdat zij daar meer en meer 

vanaf wijkt en steeds dichter opschuift richting verkiezingsprogramma van de PvdA. 

Dat, voorzitter, stellen we zeer op prijs, ga zo door! 

Voor de ongelovigen onder mijn collega’s en de kijkers thuis zal ik dat illustreren. 

De PvdA wilde meer starterswoningen in het sociale segment. Dat wordt nu, dankzij een motie van 

de PvdA, gerealiseerd.  

Stond niet in het raadsprogramma, maar voorzitter onze achterban is er blij mee. 

 

De PvdA diende vorig jaar een motie in om het beheer van de openbare ruimte te verbeteren, dat 

werd helaas weggestemd. Uit “Waar staat je gemeente” blijkt dat de burgers niet tevreden zijn. En 

ziedaar dit college ziet in dat het toch wel nodig is en trekt er nu toch bijna hetzelfde bedrag voor uit.  

Stond niet in het raadsprogramma, maar voorzitter onze achterban is er blij mee.  

De PvdA diende vorig jaar vanwege de zorgen over de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling 

op het sportgebeuren een motie in om de uitwerking van het sportbeleidsplan naar voren te halen. 

Die motie haalde het niet en dat Sportbeleidsplan is er ook nog niet, maar het college verlaagd 

intussen wel de bezuinigingstaakstelling omdat het eenvoudigweg niet lukt.  

Stond niet in het raadsprogramma, maar voorzitter onze achterban is er blij mee.  

De PvdA-fractie blijft overigens uitzien naar deze voor de gemeenschap belangrijke beleidsnota. 

Voorzitter, het aantal bijstandsgerechtigden is vanaf 2012 met 23,5% toegenomen. En de 

verwachting is dat dit de komende jaren (tot 2019) nog verder toe zal nemen. In dat licht bezien is 

het opmerkelijk dat uw college in wil stemmen met een flinke bezuiniging van € 97.075 euro op de 

ISD. Dit heeft niet alleen consequenties voor het personeel van de ISD maar ook voor de kwaliteit van 

de dienstverlening. Werkdruk en stress nemen toe, ziekteverzuim loopt op en de cliënten worden de 

dupe. In de maand mei werden de uitkeringen al niet op tijd betaald. De PvdA vraagt van uw college 

meer waarborgen voor een goede ondersteuning van degenen die op de ISD zijn aangewezen en 

geeft in overweging de bezuiniging te schrappen. 

 

De PvdA maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Steenbergen. 

Ruim een jaar geleden bood de verantwoordelijk wethouder van economische zaken spontaan aan 

zijn hoed op te eten of zich anders kaal te zullen laten scheren als de groei van de werkgelegenheid 

zou uitblijven, welnu die groei is uitgebleven, sterker nog hij kalft verder af. 

Voorzitter de PvdA ziet graag dat beloftes worden nagekomen. Nu is de betrokken wethouder 

inmiddels opgestapt, maar voorzitter…  bestuur is continu en dus…. 

Nee voorzitter, de PvdA gaat van zijn opvolgster niet verlangen om dié zotte belofte van haar 

voorganger na te komen. Nee voorzitter, de PvdA vraagt van haar om álles op álles te zetten om de 

Steenbergse economie weer aan de praat te krijgen. Het is tenslotte al erg genoeg dat we in 

Steenbergen nog maar zo weinig merken van de aantrekkende economie. De PvdA betreurt dat in 

hoge mate. Het zijn namelijk die gewone Steenbergenaren die hiervan de nadelen ondervinden en 

juist zij willen graag weer aan de slag. Zorg dus dat dat kan. Vraag geen hoge grondprijzen, ga actief 

op zoek naar gegadigden voor wie Steenbergen een gunstige uitvalsbasis is. Maak werk van werk!  



Maar goed voorzitter, er kan dus het nodige nog verbeterd worden. En de PvdA wil daar graag bij 

helpen. Als gezegd wij kunnen ons steeds beter vinden in het beleid van dit college, juist omdat het 

voor de gewone Steenbergenaren in gunstige zin afwijkt van het raadsprogramma. En voorzitter wat 

ons betreft mag daar nog een tandje bij. 

Zo bestaat er nog het plan om op de lokale culturele instellingen te bezuinigen. Nu is het college rond 

dit thema al van de harde bezuinigingslijn afgeweken, door de carnavalsclubs van passende 

huisvesting te voorzien. En, voorzitter ik was eigenlijk niet van plan dit woord vanmiddag te gaan 

gebruiken, het wordt immers snel sleets, maar hier kan ik niet anders: Chapeau!  

Dat besluit getuigd van inzicht in wat het cement van onze samenleving is. En dat is samen leuke 

dingen doen. Elkaar ontmoeten in sport en spel. Zeker nu werk en kerk daar steeds minder de 

gelegenheid toe bieden.  

Maar voorzitter, in de ogen van de PvdA kan er meer. De bezuinigingen in de culturele sector treffen 

de lokale beoefenaren van de diverse cultuuruitingen hard. Waar juist deze voorzieningen in 

belangrijke mate bijdragen aan de onderlinge binding en saamhorigheid binnen onze gemeenschap, 

waar zo blijkt uit de recente gebeurtenissen in de samenleving juist veel meer behoefte aan is.  

Uw college kiest ervoor om uit te gaan van het evenredigheidsbeginsel. Dat lijkt heel eerlijk, maar is 

dat niet. Juist voor de kleine clubs drukken de vaste lasten in verhouding harder op de begroting dan 

bij de grote clubs. Voorzitter, de PvdA stelt voor de verdeelsleutel voor de verdeling van het subsidie 

ten gunste van de kleine clubs aan te passen en is benieuwd naar wat de andere fracties van dit idee 

vinden. 

En om daar weer wat muziek in te brengen heeft de PvdA voor de tweede termijn een motie 

voorbereid. 

Voorzitter, en dan nog wat anders. Nu mensen met een zorgvraag langer zelfstandig moeten wonen 

neemt de zorg van degenen in hun directe omgeving toe. Dat betreft zowel de zorg over hoe  

betrokkene zelf vergaat alsook de risico’s op overlast, brand etc. die voor de omgeving kunnen 

ontstaan. De PvdA-fractie ziet graag dat de gemeente een meldpunt opent waar burgers met dit 

soort zorgen terecht kunnen en heeft ook daarvoor voor de tweede termijn een motie voorbereid. 

De PvdA-fractie is erg benieuwd naar wat de andere fracties van dit idee vinden. 

Voorzitter, onze bijdrage aan moties en amendementen om het beleid om te buigen is dit jaar 

bescheiden. U bent tenslotte op de goede weg. Maar om uw college nog wat verder te inspireren rijk 

ik u hierbij andermaal het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid aan opdat ook de 

gewone Steenbergenaren weer hoop krijgen dat het beter zal gaan. 

Dank u wel. 


