
 
Voorzitter, vandaag bespreken we de perspectiefnota 2016-2020. Dit 

document betreft het laatste volledige jaar van deze raadsperiode.   

In het stuk worden er minder ambities getoond door het college dan 

voorgaande jaren. Waar er in voorgaande jaren nog tientallen projecten waren, 

voorziet het college nu een redelijk beleidsarm jaar. Een vreemd verschijnsel 

volgens StAn. StAn vindt dit jammer: er is nog genoeg te doen in onze 

gemeente en wij hopen dan ook dat na deze vergadering het college hierin van 

gedachte verandert.  

Hoewel de economie aantrekt en de plannen m.b.t. onze economie in de 

gemeente Steenbergen ook vastgesteld zijn, zien we weinig tot niets terug in 

de nota. De economie swingt maar het perspectief van de gemeente swingt 

nog niet mee. De perspectiefnota ademt nog steeds de geest van de crisis. StAn 

vraagt zich af hoe dit kan en vraagt zich ook af of het college wel dit 

beleidsarme document wil behouden zonder economie voortgang. Wat betreft 

de uitvoering willen wij een compliment geven aan alle ambtenaren die aan dit 

stuk hebben gewerkt.  

De geplande projecten/de acties uit het college/het raadsprogramma kunnen 

niet gerealiseerd worden met de bestaande capaciteit, waar ligt dat aan? En 

waarom wordt dat nu pas geconstateerd?  

Aan de ene kant stelt het college dat het FTE’s erbij wil hebben, maar aan de 

andere kant is dit, in vergelijking met de 2 eerdere perspectiefnota's, een 

redelijk beleidsarm jaar. Wij vinden het dan ook vreemd dat het jaren naar 

behoren ging met veel uitdagingen terwijl er nu met minder uitdagingen/ 

projecten meer FTE nodig is.  

Tevens vinden we het vreemd dat de APV-vergunningen onder de afdeling 

Communicatie vallen. Is dit een taak van deze afdeling?  

Steeds vaker horen wij van onze inwoners over ongelijke behandeling. Een 

ongelijke behandeling in de zin van: ik word gecontroleerd maar mijn buurman 

niet. Ik noem een voorbeeld: een ondernemer in de binnenstad heeft een 

aantal reclameborden achter zijn raam op de eerste verdieping. Deze 

reclameborden springen behoorlijk in het oog (daarom is het reclame) en een 



 
inwoner klaagt hierover bij de gemeente. De gemeente gaat, zoals 

afgesproken, handhaven. Een aantal winkels verder, in diezelfde binnenstad, zit 

ook een ondernemer met borden achter zijn ruiten op de eerste verdieping. 

Hierop wordt niet gehandhaafd, terwijl diezelfde BOA door de straat rijdt. Wij 

zouden hier graag de visie van het college omtrent willen vernemen, want voor 

StAn is dit geen wenselijke situatie.  

We zien een omslag in de bereikbaarheid van de gemeente naar onze 

inwoners: we zien dat de gemeente ook op What's App bereikbaar is. Dit 

aspect is voor ons een no-brainer. Maar tevens hebben wij nog de lang 

gekoesterde wens over de toepassing van een Infographic. Wij vinden het van 

belang dat informatie naar onze inwoners op een zo goed mogelijke manier 

wordt gedaan. De perspectiefnota van meer dan 100 bladzijden gaan onze 

inwoners niet doorlezen. Evenals de begroting die hieruit voortvloeit.  Een 

aantal raadsleden heeft zich, evenals het college, positief uitgesproken over 

deze Infographic in een aantal vergaderingen. Tevens zijn de kosten zeer 

gering. Wij zouden graag weten wat het standpunt van het college hierover is 

en we willen graag weten welke onderwerpen het college de komende jaren 

met een Infographic wil verbeteren.  

Wel is er volgens ons een rekenfout gemaakt: van de eenmalige uitgaven 

(2016) (bij elkaar opgeteld): € 396.000. Dit is tevens een antwoord op onze 

technische vraag:  na berekening op blz. 15:€ 369.000. Wat is er met die € 

27.000 (het verschil) gebeurd?  

De bezuinigen op de zwembaden en buitensportaccommodaties gaan niet 

door, aldus het college. We zijn het eens met de afweging van het college, mits 

er ook een andere bezuiniging niet doorgaat: van de bibliotheken. In 2017 staat 

er nog een kleine bezuiniging open voor de bibliotheken: die zouden wij dan 

ook graag zien verdwijnen. Wij vinden een eerlijke verdeling tussen cultuur en 

sport een must, zodat we niet akkoord gaan, als dit niet verandert. Hiervoor 

hebben wij een motie voorbereid:   

StAn heeft geen voorkeur voor een mobiele JOP: jongeren willen graag een 

eigen vaste plek zoals een jeugdhonk of dergelijke.  



 
Wat verbeter je hier dan mee? En komen de jongeren er wel op af?  Wij zien 

dan ook iets meer in een mobiele OOP:  een mobiele ouderen 

ontmoetingsplaats. Graag de visie van het college hieromtrent.  

Op blz. 37 staat beschreven wat Kunst in de binnenstad is: het is een goed 

project waar lege winkelpanden tijdelijk worden gebruikt als expositieruimte. 

Wij vroegen ons af of dit beleid ook bij de overige kernen uitgerold kan 

worden? Daar is namelijk ook leegstand en behoefte aan cultuur.   

NO-GO Samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal: Nu is besloten dat elke 

gemeente alternatieven overweegt en dat we na de zomervakantie bestuurlijk 

met elkaar delen wat deze eigen afweging heeft opgeleverd. Duidelijk voor 

StAn is: dit is er om elkaar te versterken, niet om te bepalen wie de grootste is 

(en dus bepaalt). Wij doelen hier op de stemverhouding in de Brabantse Wal. 

Wij vinden het bijzonder dat een samenwerkingsverband met 3 gemeenten, 1 

gemeente 2 stemmen heeft. Dit houdt dus in dat deze altijd bepaalt (het 

voorstel gaat door of strand). Voorkom dat een gemeente in haar visie en 

uitvoering kan stagneren. Graag hieromtrent meer uitleg van het college.  

De afgelopen tijd heeft de raad het gehad over de huisvesting. Wij voorzien, 

met betrekking tot de openbare orde, hier de komende tijd grote problemen 

mee. Onze vraag, aan de portefeuillehouder openbare orde: hoe gaan we de 

opkomende Pokemons uit de raadzaal weren?   

Vanwege het overleg in de commissie Bestuurlijke vernieuwing heeft StAn een 

amendement voorbereid:  

Het feest Chapeau: feest van trots (h)erkenning en verbinding!  
Over de locatie hebben wij weinig over te zeggen: dit is een 

collegeaangelegenheid. Maar mocht dit feest onder bepaalde omstandigheden 

toch doorgaan (om het jaar of om de 5 jaar), vragen we het college, toch ook 

andere locaties dan de Gummaruskerk te gebruiken.    

Voorzitter, naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen 

zien wij dat de verdeling van statushouders naar rato de afgelopen 3 jaar niet 

evenwichtig is geweest. In 2014 en 2015 heeft de kern Dinteloord de helft van 

alle statushouders gehuisvest.  



 
Dit is volgens StAn niet wat we hebben afgesproken: statushouders verdelen 

naar ratio van de kernen. Waarom kiest het college voor deze aanpak en niet 

zoals er afgesproken is in de afgelopen maanden naar rato? Wat zal de 

verdeling worden van 2017 en opvolgende jaren? Daarbij vinden we feitelijk 

niets over statushouders. Moeten hier geen begrotingen voor gemaakt worden 

en gedeeld met de raad? Wij stellen dan ook voor dat de komende jaren het 

evenwicht wordt hersteld over de kernen.  

Een tijd geleden heeft de fractie van StAn aandacht gevraagd voor de wijkagent 

in de krant. In eerdere vergaderingen hebben wij deze suggestie gedaan: een 

wijkagent die lopende (overlast)zaken in de krant zet. Het is nieuwe en gratis 

informatie dus nieuwswaardig voor de kranten: hoe staat het hiermee?  

In den lande zijn er toeristische app’s, waarin alle recreatieve mogelijkheden in 
de gemeente bij elkaar worden gebracht. Wij vragen aan de wethouder 
Recreatie wat zij daarvan vindt en ziet de wethouder hier mogelijkheden in?  
 
Er is al veel gebeurd in de kern Steenbergen: de haven is voltooid, er zijn vele 

reconstructies geweest en er staat nog meer op de planning. Maar wij zouden 

liever zien dat er meer focus wordt gelegd op de overige kernen.  

Voorzitter, het loopt stroef met upgraden en ontwikkelen van de haven van 
Dinteloord. Er ligt nu een schitterende haven in de kern Steenbergen, maar uit 
de antwoorden van de technische vragen blijkt dat er geen visie is (en dus ook 
geen ontwikkeling) van de haven in Dinteloord. Dat is jammer want de 
gemeente heeft meerdere havens en de haven van Steenbergen ligt er 
schitterend bij, maar de anderen beduidend minder.   
 
Dit was ons betoog maar we eindigen luchtig: een vraag aan alle raadsleden. 

Om de raad dichter bij de inwoners te brengen heeft StAn het volgende 

voorstel voor de raadsleden (dus graag ook hier een reactie op): de raad gaat 

op pad naar de verschillende kernen, organisatie en stichtingen die onze 

gemeente rijk is. Hiermee toon je betrokkenheid en ben je zichtbaar vanuit de 

politiek en de afstand tussen de inwoners en politiek wordt verkleind. Daarbij 

zal het voor sommige raadsleden niet heel verkeerd zijn om een stukje te 

fietsen.   


