
 
 
 
 
 
 
 
1e termijn begroting 2016-2020 
 
Wij zijn hier vandaag bijeen om de perspectiefnota 2016- 2020  te bespreken. Onderdeel 
hiervan is de begroting 2017. De kaders voor de begroting worden tijdens deze behandeling 
aangegeven. 
De VVD vind het geheel overziend, dat we kunnen stellen dat de vertaling van het 
raadsprogramma goed verloopt. De zaak ligt op koers.  
De meeste beleidsprioriteiten uit het collegeprogramma worden binnen de daartoe gestelde 
termijnen gehaald. 
Het financiële resultaat is positief en ook de begrotingen voor de volgende jaren laten een 
positief resultaat zien. Wel dient hierbij de kanttekening gemaakt te worden dat dit resultaat 
bereikt wordt door voordelen vanuit landelijke bijdragen zoals de december en meicirculaire 
waarop wij als gemeente Steenbergen geen invloed hebben en waarop wij niet helemaal 
zicht hebben hoe deze bijdragen zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Voor het 
behalen van dit resultaat en het opstellen van deze meerjarenbegroting spreekt de VVD haar 
dank uit aan het College, het MT en de ambtelijke organisatie. 
De VVD ziet de economie aantrekken, waarbij ook de eerste gunstige ontwikkelingen voor 
Steenbergen zich beginnen af te tekenen er vestigen zich weer nieuwe bedrijven in 
Steenbergen. 
Wel zijn er in de eerstvolgende jaren een aantal ontwikkelingen die de VVD erg spannend 
vindt zoals het ontwikkelen van het woningbestand, het opvangen van de statushouders, de 
ontwikkelingen op het gebied van de Retail en de ontwikkelingen in het buitengebied, zoals 
de aanleg van glasvezel en de toekomstige invulling van vrijkomende agrarische bebouwing. 
Op het gebied van samenwerking met andere gemeentes, de regio en de verbonden partijen 
vindt de VVD dat hierbij de juiste zorgvuldigheid betracht dient te worden en dat dit niet 
moet leiden tot langdurige trajecten die enorme kosten met zich meebrengen. 
 
 
Programma bestuur en veiligheid 
 
 
Zoals in onze inleiding al opgemerkt vindt de VVD dat samenwerking goed en zorgvuldig 
bekeken moet worden. Wij gaan er vanuit dat dit met de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking bedrijfsvoering ook is gebeurd. De VVD vindt het dan ook erg jammer dat een 



proces dat in 2013 al is ingezet en waarover regelmatig bericht is nu dreigt te beëindigen. Of 
ziet het College nog volop kansen?  
Ten aanzien van de vestiging van statushouders zien wij de laatste weken toch een aantal 
veranderingen, het verwachte aantal vluchtelingen neemt af en er is ook sprake van 
teugkeer van een groter aantal vluchtelingen naar hun land van herkomst. 
Ondanks dat de VVD zeker staat voor onze bijdrage aan de opvang is een heroverweging van 
onze opgave zeker wenselijk. 
 
Programma Dienstverlening 
 
 
Contact met onze burgers vindt de VVD erg belangrijk, dit onderschrijft ook het 
raadsprogramma van Gemeente naar Gemeenschap. 
Het introduceren van de Whats App is hierin zeker een stap in de goede richting, de VVD 
gaat er van uit dat de verwerking en de terugkoppeling van klachten van onze inwoners 
verbeterd gaat worden en dat de dienstverlening via dit kanaal verder kan worden 
uitgebreid. 
 
 
 
 Programma Sport en cultuur 
 
Sport brengt op een gezonde en sociale manier mensen bij elkaar en maakt daarom 
onderdeel uit van het leven van veel van onze inwoners en moet ook voor hen bereikbaar 
blijven. Wij vinden ook dat de verenigingen zich tot nu toe uitermate hebben ingespand om 
mee te werken aan de gestelde bezuinigingsopgave en een goed voorbeeld van onze 
participatiemaatschappij. 
De bezuinigingsopgave die was gesteld binnen de raadsperiode wordt vanwege de grote 
risico’s voor de kwaliteit en de dienstverlening aan de leden, voor de zwembaden en de 
buitensportverenigingen teruggedraaid. 
De VVD vindt het een goede zaak dat er na evaluatie geconstateerd wordt dat deze 
bezuinigingsoperatie teveel van de verenigingen gaat vergen maar is het maar ten dele eens 
met de voorgestelde maatregelen. Wij vinden dat structurele financiële ruimte wordt 
weggegeven en hadden liever aan de eerder gestelde doelstelling van bezuinigingen 
vastgehouden en het tempo of de hoogte van deze bezuinigingen bijgesteld. 
 
 
 
Programma Recreatie, Economie en Participatie 
 
De financiële ontwikkelingen bij de ISD baart de VVD zorgen en de VVD kan dan ook de 
onderliggende verklaringen niet goed volgen. 
De VVD ziet wel de positieve economische ontwikkelingen mede door de ligging van de A4 
die ook hun vruchten af werpen op de ontwikkeling van het AFCWD en de ontwikkeling 
binnen Reinierpolder. Agrofood en biobased zijn hierin leidende factoren en dienen hierin 
maximaal ondersteund te worden. 
Werkgelegenheid is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. 



Onderdeel van de toekomstige ontwikkelingen is ook het aanbieden van passend onderwijs 
en opleidingen. 
Het ondersteunen en begeleiden van het Project Hart voor de Stad is naar mening van de 
VVD een belangrijk onderdeel van het weer aantrekkelijk maken van Steenbergen, niet 
alleen op het gebied van winkelen, maar ook voor de verdere ontwikkeling van recreatie en 
toerisme. Ten aanzien van het aantrekkelijk maken van de andere kernen speelt ook deze 
problematiek, beschikbaar blijven van dienstverlening en onderwijs is hierbij cruciaal. 
 
Programma Milieu en RO 
 
In het programma Milieu en Ruimtelijke Ordening ziet de VVD een bedrag opgenomen van € 
25000,- voor het ontwikkelen van een visie mbt de Omgevingswet. Mede omdat deze pas 
naar verwachting, dus nog niet zeker, in juli 2019 ingevoerd zal worden vraagt de VVD zich af 
of deze eenmalige uitgave nu al opgevoerd dient te worden. De VVD zal hierover dan ook 
een amendement indienen. 
De ontwikkelingen mbt breedband zijn ondertussen volop aan de gang. 
Ondertussen is bekend dat de firma MABIB de aanleg zal gaan uitvoeren. Steenbergen staat 
voor najaar 2017 op de planning. Bij voldoende animo en deelname zou dit proces zelfs al de 
eerste helft van 2017 kunnen worden uitgevoerd. Graag zou de VVD zien dat aan deze 
mogelijkheid van vervroeging ook door het College medewerking verleend wordt. Het 
verbaast de VVD dan ook dat voor de communicatie, ondersteuning en het uitvoeren van 
leges en vergunningverlening geen kosten in de begroting van 2017 opgenomen zijn. De VVD 
zal hier dan ook een motie voor indienen.  
 
 
 
 
 
 
Programma beheer openbare ruimte 
 
 
Beheer openbare ruimte is volgens de VVD een combinatie van factoren, waarvan de 
belangrijkste de wegen, de bermen en het openbaar groen. Een zware opgave zeker met 
betrekking tot het openbaar groen, nadat besloten is chemieloos het onkruid te bestrijden 
zijn de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar. De kritiek op de staat van onderhoud van 
burgers neemt toe. We zien dan ook de kosten hiervoor enorm toenemen en denken ook 
dat bij gelijke eisen aan de staat van onderhoud van voor deze chemieloze periode deze de 
eerste jaren nog verder zullen toenemen. Wij hopen dan ook dat de pilot ons hierover 
duidelijkheid kan verschaffen, wel vragen we ons af waarom er twee bedrijven zijn 
ingeschakeld en wat beeldkwaliteitsniveau A en B zijn ,en waren er nog geen andere 
onderzoeken op dit vlak beschikbaar. Verder gaan wij er van uit dan in 2016/2017 een 
verdere uitwerking komt ten aanzien van de adoptie van de rotondes, zodat deze een 
visitekaartje kunnen worden bij het binnenrijden van onze kernen. 
Wel menen wij dat met het betrekken van burgers en de zogenaamde wijk-teams ook een 
beter samenspel komt tussen gemeente en inwoners.  



Ten aanzien van het wegenonderhoud gaan wij er vanuit dat  als gevolg van deze 
systematiek van lagere stortingen er op korte termijn geen problemen ontstaan met het 
onderhoud van de wegen en er op langere termijn geen grote tekorten zullen ontstaan tav 
noodzakelijk onderhoud en rehabilitatie. 
De VVD gaat er vanuit dat in de loop van 2016 verdere stappen gezet worden bij het project 
Cruislandse Kreken fase 2 waarin door een mooie samenwerking van verschillende partijen 
hopelijk een goed resultaat weggezet gaat worden. 
 
 
 
Ten aanzien van het programma financiering wil de VVD de volgende opmerkingen maken. 
Op zich kan de VVD zich vinden in de uitgangspunten. 
Ten aanzien van de investeringen op het gebied van automatisering willen wij het college 
vragen alvorens tot investering over te gaan goed te onderzoeken wat de 
gebruikerservaringen bij andere gemeentes zijn en tevens rekening te houden met de 
implementatie van ICT systemen bij eventuele samenwerking in de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


