PERSPECTIEFNOTA 2017-2021
Voorzitter,
Dank voor de perspectiefnota. Het geeft ons een goed beeld van de laatste wensen van dit college
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s.. Er blijft altijd wat te wensen. Uw wensen zijn
gelukkig op vele terreinen ook onze wensen, maar graag willen wij vandaag daar wat aan toevoegen
en veranderen.
Het CDA is verheugd dat het evenementenbeleid geactualiseerd gaat worden. Wij zijn er trots op dat
er zoveel enthousiaste vrijwilligers zijn in onze gemeente die evenementen willen organiseren. Om
dit enthousiasme van die vrijwilligers te waarborgen is een meedenkende en faciliterende overheid
nodig. Het eindeloos wachten op de af te geven vergunning kan het enthousiasme temperen en dat
kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Als we op zondag evenementen organiseren vragen wij u met
het verlenen van de vergunning rekening te houden met de kerkdiensten.
Het CDA blijft het jammer vinden dat het proces rondom de reconstructie van de Dinteloordse haven
zo langzaam verloopt en dat veel gedaan werk weer opnieuw wordt gedaan. De opzet van de
ontwerpateliers van het plan Centrumhaven zien er evenwel goed uit. Het zwaartepunt van dit
project blijft ons inziens de aanpassingen rondom de havenkom en dit zien wij dan ook graag het
eerst aangepakt. In het centrumgebied zijn met een aantal kleine aanpassingen quick wins te
behalen. Het CDA staat volledig achter uw voorstel om het havengebied in De Heen ook aan te
passen. Rondom de haven is enige verfraaiing absoluut niet overbodig. Op die manier krijgen alle
havengebieden in onze gemeente een goede uitstraling.
Het opknappen van de begraafplaats aan het Zuideinde in Dinteloord, ook bekend als het project
Rustpunt in Beweging, is een langlopend en zeer gewaardeerd burgerinitiatief. Is het college bereid
dit project ook de komende periode organisatorisch en financieel te ondersteunen.
Het CDA heeft de laatste jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het rotondemanagement. Wij zien
echter nog maar weinig ontwikkelingen op de rotondes. Wij verwachten een actief beleid van het
college op dit gebied.
Het CDA vindt elke twee jaar een Chapeau-feest organiseren teveel van het goede. Dit zien wij liever
1 keer per 4 jaar gebeuren. Wij zijn er wel voorstander van om de vrijwilligersprijs De Heraut met
enige regelmaat uit te reiken. Overigens waarom komen de gereserveerde kosten van Chapeau uit de
algemene reserve. Het is geen onverwacht feest, u weet het, en er zit een repeterende werking in.
Gewoon uit de begroting halen, maar nogmaals, voor het CDA moet dit echt een uniek feest zijn, dus
1 keer per 4 jaar. Hiervoor dienen wij een amendement in.
In de paragraaf ‘bestuur’ geeft u aan dat u € 30.000 reserveert ten behoeve van de
werkkostenregelingen. Is dit de enige oplossing – gewoon afrekenen met de fiscus – of heeft u
andere oplossingen die wellicht goedkoper zijn voor de gemeenschap?
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In dezelfde paragraaf wordt gesproken over de beveiliging van ons gemeentehuis. Voor het CDA is
het duidelijk dat als er vergaderingen of bijeenkomsten in dit huis zijn waarvoor de veiligheid moet
worden opgeschroefd, dan vindt u ons aan uw zijde, maar niet om structurele aanwezigheid van één
of meerdere beveiligers in dit huis. Graag vernemen wij de visie van het college op ons standpunt.
Het CDA wil graag dat het college een nieuw systeem van het innen van de reclamebelasting op gaat
zetten. Niet meer voor elke ondernemer hetzelfde bedrag, maar geïndexeerd op bijvoorbeeld
oppervlak van de reclame-uiting.
In het kader van de ruimtelijke ontwikkelingen steunt het CDA ieder voorstel om stappen te maken in
een goede oplossing rondom Sunclass in Nieuw-Vossemeer. Zodra de uitspraak van de rechter
bekend is moeten we met elkaar – na vele jaren – eens knopen doorhakken. Daarnaast rekenen wij
op de volle medewerking van het college als het gaat om het glasvezelnetwerk. We hebben hier met
elkaar al veel over gesproken en we hopen dat de woorden nu in daden kunnen worden omgezet.
Waar het CDA moeite mee heeft is met het de reservering van € 40.000 voor klimaatadaptatie.
Welke onderzoeken gaat u doen want welke informatie mist u nog? Welke rol dient de rijksoverheid
op dit punt te nemen. Wij nemen aan de Steenbergen niet de eerste gemeente is die een onderzoek
gaat doen naar klimaatadaptatie. Zijn er gegevens van gelijkwaardige gemeenten beschikbaar? Wij
nemen aan dat wij het wiel niet hoeven uit te vinden. Daarnaast hebben wij vernomen dat er op dit
terrein subsidies worden verstrekt. Is onze informatie juist en bent u daarmee bekend?
Het CDA is tevreden over de voortgang in het sociale domein. Als raad hebben wij hier goed bovenop
gezeten en het college is voortvarend hiermee aan de slag gegaan. Wij concluderen dat we weinig tot
geen klachten krijgen. Van harte hopen wij dat we dit met elkaar zo door kunnen zetten.
Het dorpse leven heeft meerwaarde. Mensen kijken om naar elkaar. Laten we oog blijven houden
voor de effecten van de vergrijzing in onze gemeente. Door de scheiding van wonen en zorg ligt
eenzaamheid op de loer. Mantelzorg wordt meer en meer een sleutelwoord. Wij zijn blij met alle
mensen die mantelzorg bieden aan hun naasten. Nabuurschap, goede welzijn en zorg, dichtbij
mensen, zijn onontbeerlijk. Het CDA vindt dat nabuurschap en welzijn zeer belangrijk.
Burgerparticipatie is gelukkig verankerd in ons beleid. Daar zijn we oprecht blij mee. De burger wordt
mondiger, de technieken zoals websites, facebook en de diverse apps zijn niet meer weg te denken.
Maar veel belangrijker dan dat is de mens face to face. Daarom zijn wij zo blij met de wijkteams, de
ogen en oren van en voor onze gemeenschap. Wij gaan er van uit dat ons college de informatie die zij
krijgen vanuit de wijkteams adequaat oppakken en hun volledig faciliteren. Wij hopen dat de
wijkteams cement maakt die de samenleving verder aan elkaar verbindt.
Op pagina 62 spreekt u over het onderzoek ontwikkelingen milieustraat, zijnde deelproject 3. Wat is
de insteek van uw onderzoek? U heeft ongetwijfeld een reden om dit nu op te pakken. Het CDA ziet
de milieustraat zoals deze er nu is als een waardevolle toevoeging aan de leefbaarheid voor de
gehele gemeente.
Voorzitter, in de afgelopen weken ontvingen wij de meicirculaire. Dit betekent wederom meer
financiële ruimte voor onze gemeente. Het CDA verwacht dat de posten met een minder incidenteel
karakter gewoon uit de lopende begroting worden gefinancierd.
Voorzitter, het CDA ziet met belangstelling uit naar uw antwoorden.
Tot zover in eerste termijn.
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