
1e termijn perspectiefnota 2017-2021 
 
Wij zijn hier om de perspectiefnota 2017-2021 vast te stellen. Vooraf willen wij graag 
onze waardering uitspreken voor de nieuwe manier van werken zoals die in het audit-
comittee en het technisch beraad gedaan zijn. Ook de nieuwe opzet van deze 
perspectiefnota en de hierin opgenomen verwijzingen vindt de VVD een grote 
verbetering. 
Ook dit jaar zien we weer een sluitende begroting en ook de meerjarenbegroting ziet 
er positief uit.  Veel van onze ambities zijn gehaald en onze gemeente gaat steeds 
meer van Gemeente naar Gemeenschap. Het merendeel van het Raadsprogramma 
2014-2018 is gehaald. Hiervoor spreekt de VVD dan ook haar dank uit aan het 
College, het MT een de ambtelijke organisatie. 
De VVD vindt het goed dat oud beleid vervangen wordt door nieuw beleid maar is 
wel van oordeel dat nieuw beleid structureel van vorm moet zijn en dat het aantal 
kortlopende projecten zo beperkt mogelijk gehouden dient te worden. 
Dit wordt bereikt door een goed samenspel tussen college, ambtenaren, inwoners, 
vrijwilligers en verenigingen. Wat betreft de kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke 
organisatie ondersteunt de VVD het streven van het College om deze zo snel 
mogelijk door te ontwikkelen en dus op orde te brengen. Een sterke, moderne en 
flexibele organisatie is onontbeerlijk om te kunnen acteren zowel bij tegenvallers 
maar zeker ook bij zich voordoende kansen en positieve ontwikkelingen. 
De VVD is uiterst verrast dat er nu een bedrag van bijna 10 miljoen vrijvalt vanuit de 
Algemene Bestemmingsreserve en wordt gestort in de Algemene Reserve. Uiteraard 
een meevaller, maar was deze niet eerder te voorzien? Ook zijn er tegenvallers en 
de meest opvallende is het Werkvoorzieningsschap. Deze GR lijkt met structurele 
tegenvallers te kampen te hebben. Verder vindt de VVD het toezicht en de invloed 
die wij uit kunnen oefenen op de diverse GR’s noodzakelijk en uiterst belangrijk. 
De VVD zal dan ook scherp toezien op de ontwikkelingen binnen deze 
samenwerkingsverbanden. 
Het devies van de VVD is verstandig investeren en niet teveel extra uitgeven Wel zijn 
wij van mening dat de financiële huishouding op orde dient te zijn en dat de daarbij 
horende ratio’s voldoende moeten zijn. 
Vanuit het liberale uitgangspunt blijft de VVD streven naar een zo klein mogelijke 
overheid, ook op lokaal niveau. 
Over de economische groei van onze gemeente kunnen wij positief zijn, voor het 
AFCNP en de ontwikkelingen op Reinierpolder melden zich concrete gegadigden en 
ook de werkgelegenheid trekt aan. Ook het aantal projecten in de woningbouw stijgt 
en is over alle kernen verdeeld. De VVD is voorstander van het versneld 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en vraagt het College dan ook 
hierbij ondersteuning te verlenen. 
 
Overstijgende thema’s 
 
Het Handhavingsbeleidsplan en de Omgevingswet gaan een bijzondere inspanning 
vragen van onze gemeente. De VVD begrijpt de noodzaak van deze onderwerpen, 
maar vraagt Uw nadrukkelijke aandacht voor de hiermee gepaard gaande uitgaven 
Voor het Handhavingsbeleidsplan moet worden voldaan aan de Brabantse Norm.  
De Omgevingswet dient binnen een aantal jaren ingericht te zijn. De VVD vindt dat, 
met inachtneming van  landelijke en provinciale kaders,  zoveel mogelijk ruimte dient 
te zijn voor economische ontwikkeling op diverse gebieden, waarbij de VVD denkt 



aan de agrarische sector, recreatie en toerisme, en de ontwikkeling van duurzame 
energie. 
De onderdelen Samenwerking Brabantse Wal en Veerkrachtig Bestuur blijven wij 
belangrijk vinden, mede gezien de te behalen schaalvoordelen. Een goede 
samenwerking is mede afhankelijk van een juiste ICT-omgeving, hiervoor vraagt de 
VVD aandacht. Echter, samenwerken betekent voor de VVD zeker niet samengaan.   
Voor het Sociaal Domein vindt de VVD het belangrijk dat de basis op orde is, waarbij 
er op wordt toegezien dat de lasten zoveel mogelijk worden beperkt. 
De VVD ziet duidelijk de vooruitgang in de ontwikkeling van het AFCNP en is positief 
over het creëren van een biobased innovatiefonds. Wel wil de VVD tijdig 
geïnformeerd worden over de Steenbergse financiële bijdragen en de spelregels 
voor bedrijven om hiervan gebruik te kunnen maken, zodat een en ander bij draagt 
aan de economische ontwikkeling van Steenbergen.  
 
Financieel overzicht 
 
De VVD is tevreden met het feit dat de voorgenomen bezuinigingen grotendeels zijn 
gerealiseerd. Ook is de VVD blij  met de hoge algemene reserve.  
 
Programma Recreatie, Economie en Participatie  
                                                                                
De bestemmingsreserve, ontstaan uit de bovenwijkse bijdrage van het AFC Nieuw 
Prinsenland, wordt bestemd voor investeringen in het plan gebied van het AFC 
Nieuw Prinsenland, specifiek de locatie Bedrijventerrein. Voor zover de opbrengsten 
uit genoemde bijdrage hoger zijn dan de geplande investeringen, en er dus 
overschot is uit de betreffende bestemmingsreserve, zou de VVD graag zien dat 
deze gelden worden aangewend voor het opheffen van de diverse knelpunten in 
onze gemeente. Hierbij wordt gedacht aan de inrichting van het centrum van 
Dinteloord, met name de oplossing van de problemen met het zwaar verkeer en 
landbouwverkeer door de aanleg van een rondweg rond Dinteloord. In het 
bestuursakkoord van 2010 tussen de Provincie en de gemeente Steenbergen is 
nadrukkelijk in het mandje van Steenbergen aangegeven dat er naar de 
mogelijkheden van een oostelijke ontsluiting van Dinteloord naar Dintelmond 
gekeken zal worden. 
Met de voltooiing van de haven in Steenbergen is volgens de VVD een goede impuls 
gegeven aan de ontwikkeling van de retail, recreatie en toerisme te Steenbergen. De 
VVD hoopt dat hetzelfde zal worden bereikt met de ontwikkeling van de haven in 
Dinteloord. 
Door de groeiende economie wordt de ruimte op onze industrielocaties snel ingevuld. 
Vooral het AFCNP, met name het glastuinbouwgedeelte lijkt voor het grootste 
gedeelte uitgegeven te zijn. De VVD wil dan ook het College vragen wat de verdere 
plannen zijn met betrekking tot verdere uitbreiding van het AFCWD en het afronden 
of eventueel uitbreiden van het kassengebied in het Westland. 
 
Programma: Milieu en Ruimtelijke Ordening 
 
De VVD vindt het jammer dat het glasvezelnetwerk in 2017 niet is gerealiseerd, maar 
gaat er van uit dat het glasvezelnetwerk in het eerste halfjaar van 2018 alsnog zal 
worden gerealiseerd, en dat vanuit de organisatie de maximale inzet hieraan zal 
worden verleend. 



De VVD volgt met belangstelling de discussie over veehouderij in Brabant met name 
de staldering in Oost-Brabant en is zoals al eerder aangegeven voor een zo ruim 
mogelijke benadering om ondernemers waar dat kan te laten ondernemen binnen 
onze agrarische gemeente. Ook bij het invullen van de Omgevingswet dient binnen 
de daarvoor geldende kaders ruimte genoeg over te blijven om succesvol en met zo 
weinig mogelijk belemmeringen te ondernemen. Uiteraard dient eventuele groei te 
gebeuren binnen de daarvoor bijhorende eisen aangaande milieu en omgeving. 
In zijn algemeenheid dient wel opgemerkt te worden dat verordeningen en eisen met 
de daarbij horende controle,  en handhaving geen bovenmatige belasting mogen 
worden voor onze ondernemers. 
We zien een opmerking over klimaatadaptatie, het Deltaplan 2018 Klimaatadaptatie 
komt eraan, hoe denkt het College hier invulling aan te geven? 
Ten aanzien van duurzaam en energieneutraal maken van onze gemeente heeft de 
VVD de volgende opmerkingen. De VVD ondersteunt deze doelstelling en vindt dat 
er zo ruim mogelijk gekeken moet worden naar de mogelijkheden. Van reactief naar 
proactief handelen, niet alleen kijken naar de buren maar ook zelf handelen. 
Misschien een begin maken bij onze scholen en sportaccomodaties. 
 
 
Programma: Beheer openbare ruimte 
 
De VVD wacht de resultaten van het onderzoek inzake de verkeerssituatie N257 af. 
De verdere uitwerking van deze problematiek is mede afhankelijk van de uitkomsten 
van dit onderzoek. De VVD hoopt hierdoor op een betere verkeersdoorstroming van 
het centrum van Steenbergen. Het probleem van doorstroming speelt in meerdere 
kernen. De VVD vraagt hier ook aandacht voor.  
 
De VVD is zich bewust van de diverse problemen binnen onze gemeente inzake het 
bomenbestand. De VVD zal dan ook, zoals aangekondigd, een motie voorbereiden 
om de bomenverordening zodanig aan te passen dat er een evenwicht ontstaat 
tussen onderhoud en vervanging van bomen, waarbij gelet wordt op de kosten en er 
niet meer dan noodzakelijk onderzoek wordt gedaan. 
 
In combinatie met de ontwikkeling van “t Ravelijn zal ons stadspark te Steenbergen 
worden opgeknapt. De VVD spreekt hier zijn tevredenheid over uit. 
 
Programma financiering 
 
In de perspectiefnota wordt gesproken over risico’s, met name de 
weerstandcapaciteit wordt als mogelijk risico omschreven. De ratio 
weerstandvermogen dient ten minste 1,0 te zijn. De VVD spreekt er zijn zorg over uit 
dat de ratio voor onze gemeente slechts een fractie boven dit minimum ligt en stelt 
derhalve voor om zodanige maatregelen te nemen dat het weerstandvermogen 
substantieel zal stijgen. Concreet vindt de VVD een rato weerstandsvermogen boven 
1,2 wenselijk. 
 
Tot slot. De perspectiefnota is opgemaakt op basis van te verwachten uitgaven aan 
derden. Hierbij is geen rekening gehouden met toe te rekenen kosten vanuit de eigen 
organisatie, zo worden de uren die de ambtenaren maken voor de diverse projecten 
niet aan deze projecten toegerekend in de vorm van een uurtarief. Hierdoor ontstaat 



een vertekend beeld van de werkelijke kosten. De VVD stelt voor in het vervolg ook 
deze kosten aan de diverse projecten toe te rekenen zodat de totale kosten beter 
inzichtelijk worden. Hiervoor overweegt de VVD een motie in te dienen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                      


