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    PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2020 

Voorzitter, 

Het is goed om een perspectiefnota te ontvangen die ons een inkijk geeft in de toekomstige jaren en 

die volledig sluit. Althans, laten we het voorzichtig zeggen, hij is sluitend gemaakt. Kijk naar het jaar 

2017. 369.000 Euro wordt als eenmalige uitgaven bestempeld. Is dit reëel? Nee. De broek die we aan 

willen doen is groter dan ons lichaam. We willen feesten, huldigen van mensen, maar dit hoort toch 

thuis in de begroting 2017? En als de begroting geen ruimte biedt, sorry, dan feesten we niet. 

Hetzelfde geldt voor de Brabantse Waldag. Het CDA is zeer tevreden dat het gelukt is om de 

Brabantse Waldag naar Steenbergen te halen en dit samen te laten vallen met de mooie festiviteiten 

in Nieuw-Vossemeer, bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan. Deze kosten horen toch gewoon 

thuis in de post recreatie? Wij dienen hierover een motie in. 

Langzamerhand worden de totaalkosten rondom de totaal Sociaal Domein inzichtelijk. In 2015 is er 

een overschot en in 2016 wordt ook een overschot verwacht. En zoals door het college op pagina 12 

is aangegeven worden er in de jaren 2017 tot en met 2020 een tekort verwacht. Daarom dienen we 

een motie in omdat we voorstellen om de overschotten van 2015 en 2016 geoormerkt willen 

reserveren en uit die overschotten willen wij de kosten voor de komende jaren dekken. Op deze 

manier creëren wij ruimte in de begroting en kunnen de eenmalige kosten gewoon een plek krijgen 

in die begroting. 

In de paragraaf WMO en jeugd wordt gesproken over de mobiele JOP, over het jeugdhonk in 

Steenbergen, over extra inzet jongerenwerk. Mooie verhalen waarvoor u onze steun kunt krijgen, 

maar het verbaast ons wel dat bij deze onderwerpen totaal geen bedragen worden genoemd. 

Voorzitter, laat het college een luchtballonnetje op of ben u de bedragen die hier bij horen vergeten 

op te nemen in deze perspectiefnota? 

Voorzitter, op maandag 24 juni 2013 hebben wij in deze zaal uitvoerig gesproken over de 

bezuinigingen. Met de kennis van toen hebben we onze bezuinigingen benoemd. Niet populair, dat 

weten wij, maar wel strikt noodzakelijk. Eerlijk gezegd zijn wij tevreden over het feit dat Steenbergen 

al in een vroegtijdig stadium de bezuinigingen in heeft gezet. Nu zullen we een pas op de plaats 

moeten maken op die plekken waar het nodig is. Drie jaar geleden hebben wij gestreefd  naar een 

zorgvuldige bezuiniging. Op vele terreinen is het ons allen gelukt, op een aantal moeten we eerlijk 

toegeven dat een verdere bezuiniging niet verantwoord is. Daarom gaan wij akkoord met uw 

voorstel om een aantal bezuinigingen niet verder door te voeren. 

 

Voorzitter, het CDA is trots op de vele vrijwilligers die in onze stad en kernen actief zijn. Mannen en 

vrouwen, jong en ouder, besteden hun vrije tijd aan onze samenleving. Daar mogen we met elkaar 

trots op zijn. Maar tegelijkertijd concluderen we ook dat er veel mensen aan de zijlaan staan. Middels 

de verordening van de participatiewet kunnen we die mensen erbij betrekken. Het CDA heeft zich 
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het afgelopen jaar al vaker uitgelaten over mensen die met een uitkering gewoon thuis blijven zitten. 

Laat ook deze mensen vrijwilligerswerk doen. Het is goed voor onze samenleving, maar veel 

belangrijker, het is goed voor die mensen om niet alleen deel uit te maken van onze gemeente, maar 

dat ze bovenal voelen dat ze een deel zijn van onze gemeenschap. 

 

Het afgelopen jaar hebben wij onze verbazing uitgesproken over de locaties van de Brabantse 

Waldag. Daarom nu onze complimenten dat de Brabantse Waldag naar onze gemeente komt. Daar 

wordt door vele vrijwilligers weer bergen werk verzet. Wij rekenen er op dat de gemeente hier een 

visitekaartje van een hoog niveau afgeeft. 

Voorzitter, het CDA is erg tevreden met de besparing op het wegenfonds. Al geruime tijd hebben wij 

aangegeven dat de dotaties aan dit fonds boven de maat zijn. Daarom kunnen wij hier volledig mee 

in stemmen. Wat voor ons wel belangrijk is, is het beheer van het openbaar groen. Op diverse 

plaatsen is het ‘huilen met de pet op’, ofwel het is geen visitekaartje van een schoon Steenbergen. 

De huidige onkruidbestrijding brengt, ondanks alle inspanningen, niet datgene op wat wij ervan 

hadden verwacht. Weersinvloeden van de laatste periode, veel zon, veel regen, doet het onkruid 

geen goed. Dit geldt ook voor de rotondes. De rotondes liggen er niet netjes bij. We hebben met 

elkaar over verpachting gesproken, maar we merken er weinig tot niets van. Wij verwachten 

vanavond een toezegging voor verbetering.  

De burgers van Steenbergen hebben aangegeven in een recent onderzoek dat ze waarde hechten 

aan een meewerkende en een meedenkende gemeente. In het rapport ‘Burgerpeiling Steenbergen’ 

komen we iets beter uit de verf dan twee jaar geleden, maar zitten we nog onder het landelijk 

gemiddelde.  Met elkaar – college en raad – zullen we aan de slag moeten blijven om over twee jaar 

een hogere score te realiseren. Even een vraag: hoelang is dit rapport al in het bezit van de 

gemeente?  

Het CDA is blij dat de arseenproblematiek in Nieuw-Vossemeer eindelijk wordt aangepakt. Het is 

goed dat dit proces loopt. Wij vertrouwen er op dat het college de vinger aan de pols houdt en dat de 

gang er in blijft en niet stagneert. Het college heeft toegezegd dat er naast een informatieavond voor 

de omwonenden ook een informatieavond komt voor de andere inwoners van Nieuw-Vossemeer. 

Wanneer kunnen we deze avond verwachten? 

Voorzitter, de woningmarkt trekt aan. We hebben in de voorbije jaren de levensloopbestendige 

woningen hoog in ons vaandel gehad. Helaas zien we er op dit ogenblik weinig van. Kunt u aangeven  

hoe u stimuleert dat er levensloopbestendige woningen worden gebouwd, ook voor 

eengezinswoningen. We horen het graag. 

Het CDA heeft al in een vroegtijdig stadium aandacht gevraagd voor het glasvezel in heel 

Steenbergen, geen locatie uitgezonderd. We rekenen er op dat de proces voortvarend wordt 

opgepakt en dat de raad hierover regelmatig wordt geïnformeerd. 

Voorzitter, het CDA hecht waarde aan een sluitende begroting. Daarom dienen wij vanavond twee 

moties in zodat alles via een reguliere begrotingsregels kan worden gedaan. 

Graag lees ik hierbij de moties voor. 


