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Bijdrage aan perspectiefnota 2017 
 

Dank u Voorzitter 
 
Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota 2017-2021. Allereerst een compliment aan de 
ambtenaren voor het schrijven van dit heldere stuk.  
 
Voorzitter, misschien komt het omdat D66 vorig jaar 50 is geworden en ook al zijn we een 
partij die toekomst gericht is, D66 wil dit keer graag terugkijken. Niet vanuit een gevoel van 
nostalgie, dat vroeger alles beter was zoals andere partijen wel doen maar uit puur 
pragmatisme: wij willen namelijk dingen voor elkaar krijgen. En daarom is het soms goed om 
terug te kijken, maar wel vanaf het jaar 2030. We kijken terug op een periode waarin 
iedereen mee doet, waar voldoende werk is voor iedereen, waar duurzaamheid een 
vanzelfsprekendheid is en waar kunst en cultuur bloeien en natuur van hoog niveau is. 
Terugkijken naar vandaag om straks dingen voor elkaar te krijgen.  
Voorzitter, daarom is D66 van mening dat de komende jaren de focus gelegd moet worden 
op de leefbaarheid. Steenbergen is en blijft een plattelands gemeente zonder stadse allures 
met voldoende rust en ruimte voor iedereen. In ons uitgebreide buitengebied kan je heerlijk 
vertoeven en in de kernen zijn er voldoende voorzieningen. Maar laten we er dan ook voor 
zorgen dat initiatieven die dat bevorderen, gefaciliteerd worden en waar nodig dat de 
gemeente ook haar steentje bijdraagt. D66 wil daarom beter en mooier groen in de kernen 
en meer wandel, fiets en ruiterpaden. Actieve promotie voor een sterke middenstand en 
snel internet in het buitengebied. Meer biodiversiteit en meer duurzame energie. In onze 
ogen kan je dat niet alleen, maar juist door samen werken gaat dat lukken. Samenwerking 
tussen overheden, samenwerking tussen inwoners en overheid en samenwerking tussen 
inwoners onderling. Want kansen voor iedereen, dat is een uitgangspunt voor D66. Door 
ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Vadertje staat moet niet alles naar 
zich toe willen trekken maar juist de ruimte geven want uiteindelijk willen we allemaal naar 
een zo mooi mogelijke toekomst: bestaande problemen opgelost, nieuwe problemen 
voorkomen en alle kansen gepakt. Dat laatste is misschien wel heel optimistisch, maar het 
moet wel het streven zijn. 
 
Voorzitter, omdat we maar beperkt tijd hebben wil ik me beperken tot 1 praktisch voorbeeld 
wat D66 wil realiseren. Vorige week stuurde minister kamp een wetsvoorstel om de 
verplichte gasaansluiting in nieuwbouw te laten vervallen. Deze maatregel helpt om de 
uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit het geldt voor nieuwbouw is allemaal wel heel leuk en 
aardig maar naast gasloze nieuwbouw ligt er een nog veel grotere opgave om onze 
bestaande woningen van het gas af te halen. Er zijn veel mogelijke partners die bij kunnen 
dragen aan de realisatie van deze opgave. Denk daarbij aan woningbouwcorporaties, 
bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Dit is volgens D66 een uitgelezen kans om bij te 
dragen aan de ambities op het gebied van een klimaatneutrale gemeente. Waar D66 zich 
hard voor gaat maken, is dat de gemeente samen met partners en inwoners een plan maakt 
om nieuwbouw en bestaande woningen versneld gasloos te maken. 



 
Voorzitter dan wil ik nu even kort de programma's doorlopen 
 
Programma Bestuur en veiligheid.  
Dit programma is een voortzetting van naar de mening van D66 goed beleid met een aantal 
noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen. Financieel zijn er wel een aantal, soms forse, 
aanpassingen maar het totale financiële plaatje blijft redelijk overeind. De meeste 
aanpassingen, zeker financieel, zijn zaken die ons overkomen zoals bv de stijging van de 
jaarwedde door het groeien van de Steenbergse bevolking naar 24.000 plus. Ook nieuwe 
regelingen zoals de werkkosten regeling en het Telefonisch Informatie Punt vragen extra 
uitgaven. Wij missen echter de aandacht voor het gevaar dat de onderwereld invloed 
probeert te krijgen in gemeentebesturen dan wel gemeenteraden. Laten wij in elk geval niet 
doen alsof wij een unieke Brabantse gemeente zijn, waarin dat niet het geval is. 
 
 
Programma Dienstverlening  
Wij gaan met de tijd mee om onze digitale dienstverlening verder te professionaliseren en 
vragen tegelijkertijd evenredig aandacht te hebben voor het aspect veiligheid. Daarom de 
volgende vraag: Worden deze onderwerpen ook afgestemd met Bergen op Zoom en 
Woensdrecht of beheert ieder aparte systemen? 
 
D66 is zich bewust van een integrale aanpak van wetgeving in relatie tot de Omgevingswet. 
De doorvoering van de Omgevingswet is een enorme operatie en wij vragen dan ook de raad 
nauw te betrekken bij dit proces en regelmatig te informeren. 
 
 
Programma sport en cultuur 
In het programma Sport en Cultuur heeft u nog enkele stevige taken tot een goed eind te 
brengen. D66 maakt zich zorgen over het uitblijven dan wel verschuiven van het sport - en 
accommodatie beleidsplan.  D66 verwacht, zeker met de privatisering van de sport 
verenigingen en het aangepaste accommodatie beleid, op korte termijn een plan ter 
besluitvorming te krijgen. Is september 2017 echt haalbaar? Kunt u dat toezeggen? 
 
Goed dat u tijdig ontdekte dat voor Visie opstellen van materieel erfgoed er voor de burgers 
en belanghebbende nog een beeldvormende vergadering moest komen. D66 vindt ook: 
Beter op later tijdstip de erfgoedbeleidsvisie presenteren maar wel met draagvlak. Dat de 
visie daardoor opschuift naar september 2017, heeft onze goedkeuring, maar ook niet 
langer, dit om de besluitvorming in de raad niet te frustreren, maar de visie ook de kans te 
geven om de uitwerking voor maart 2018 zichtbaar te maken. Kunt u dat toezeggen? 
 
Programma WMO/Jeugd 
Er is sprake van een overschrijding van zo’n 43.000 Euro op de Jeugdzorg vanaf 2018. 
Wetende dat we de focus meer op preventieve taken willen inzetten, lijkt de complexe 
problematiek onder de jeugd alleen maar toe te nemen. Dit brengt hoge kosten met zich 
mee. Het tekort van 2017 wordt gedekt door de reserve Sociaal Domein. Daar zal volgend 
jaar en ook voor 2019 opnieuw een beroep op worden gedaan. Hierna is de reserve 
uitgeput. Daarom de volgende vragen: Wanneer zal de meer preventieve benadering naar 



verwachting gaan renderen? Hoe vermijden wij structurele tekorten of dienen wij opnieuw 
een reserve op te bouwen?  
 
Ook moet in het algemeen aandacht uitgaan, zoals opgemerkt in de PPN, naar 
gemeenschappelijke regelingen die bodemloze putten vormen als het gaat om extra 
bijdragen. Al betreft het gemeenschappelijke regelingen dan dienen wij kritisch te blijven en 
onze grenzen te trekken. 
 
Programma recreatie, economie, participatie 
Voorzitter, over dit programma heeft D66 maar 1 opmerking. Het is goed om te lezen dat op 
het AFC veel gebeurt. In de ogen van D66 zijn het AFC maar ook onze andere 
industrieterreinen de plek om pilots te doen voor biobased producten. Op deze manier 
dragen we bij aan minder verspilling en halen we werkgelegenheid binnen. D66 rekent erop, 
aangezien het AFC nu begint vol te lopen, dat de natuurinpassingen volgens  afspraak ten 
uitvoer gebracht gaan worden. Kunt u dat toezeggen?   
 
Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
Voorzitter, D66 leest hier dat er 15000,- euro wordt overgeheveld naar 2017 voor onderzoek 
naar het glasvezelnetwerk. Het is nu half 2017, de bouwvak begint over een paar weken en 
de wethouder heeft 10 maart nog gezegd dat in 2017 het glasvezelnetwerk er ligt. Echter 2 
weken later op 29 maart is dat helaas en plotseling naar achteren geschoven. En dat terwijl 
naar de mening van D66 een snelle internet verbinding tegenwoordig een 1ste 
levensbehoefte is voor iedereen dus ook voor onze inwoners van het buitengebied. Onze 
vraag aan de wethouder, we zijn nu weer een paar maanden verder en klopt het nog steeds 
dat na de zomer het zogenaamde behoefte onderzoek wordt gestart?  
 
Programma Beheer openbare ruimte. 
Voorzitter, de klimaat verandering laat zich steeds beter voelen. In Nederland een super 
warm en droog voorjaar terwijl het in Noorwegen nog nooit zo nat is geweest. Daarom is 
D66 ook blij dat de gemeente hier ook op anticipeert. Niet alleen door zelf rekening te 
houden met het klimaat maar ook met de verandering ervan, zoals het college dat noemt 
klimaatadaptatie. Je hebt er nu eenmaal mee te maken dus houd er dan ook rekening mee. 
D66 heeft hier een korte vraag over: kan de wethouder een tijdspad geven voor dat 
onderzoek over klimaatadapatie? 
 
Programma Financiering 
Op dit programma heeft D66 weinig aan te merken. Het is al meer gezegd: de Gemeente 
Steenbergen heeft de financiën goed op orde en ook de genoemde bedragen voor de 
bijstelling van bestaand beleid zijn voor ons helder en aanvaardbaar. De stijging van de ozb 
en overige belasting met het inflatiepercentage van 1,4% komt ons reëel voor en is dus 
aanvaardbaar.  
Een vraag: in 2018 gaan we starten met het bepalen van de gebruikersoppervlakte van 
de woningen zodat we in 2022 klaar zijn. Wordt het bedrag van 95.900 euro per jaar die als 
ozb kosten in het programma financiering zijn opgenomen hiervoor gebruikt?  
 
 
Dank u Voorzitter tot zover in 1ste termijn. 


