
 

 

Algemene beschouwingen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2021 van de gemeente Steenbergen. 

Pagina 4 Voorwoord 

De financiële positie van de gemeente Steenbergen oogt goed, maar niet onterecht wijst het college op de 

kwetsbaarheid van de exploitatie. U geeft een duidelijk signaal af dat financiering van nieuw beleid alleen plaats kan 

vinden bij inlevering van oud beleid. De Volkspartij vindt dit overeenkomstig met u, het enige juiste standpunt.  

Echter maken wij ons wel zorgen over uw opmerking bij de vermindering van de hondenbelasting. Wij, de Volkspartij, 

zijn van mening dat onnodige en onredelijke dan wel selectieve belastingen niet geheven dienen te worden. Dat 

geldt onder meer voor de hondenbelasting, maar ook voor de reclamebelasting en de heffingen die uw college 

voornemens is op te leggen ten behoeve van de invoering van parkmanagement op de bedrijventerreinen 

´Reinierpolder I en II´. Hiervoor is geen draagvlak en dit leidt tot onevenredige en selectieve belasting van een 

beperkte groep ingezetenen dan wel ondernemers. 

De Volkspartij kiest voor een lage lastendruk en wenst de uitgaven daarmee in overeenstemming te brengen. Dat kan 

ten koste gaan van een een bepaalde gewenste investering of ontwikkeling, maar kan ook leiden tot creatief beleid. 

Kan uw college dit standpunt begrijpen en wil zij dit ook tot dat van haar maken? 

Pagina 36 750 jarig bestaan Steenbergen 

In de jaargangen 2008, 2015 en 2016 zijn door ondergetekende amendementen ingediend om financiële zekerheid te 

verkrijgen om in het jaar 2021 het 750-jarig bestaan van Steenbergen te vieren. Vorig jaar werd het amendement 

aangenomen bij de behandeling van de perspectiefnota, echter bij de behandeling van de begroting door de 

gemeenteraad en het college weer geschrapt. Hoewel de Volkspartij ingenomen is met het voortschrijdend inzicht 

van het college om nu zelf het initiatief te nemen om dit lustrum wel te kunnen vieren, zijn wij benieuwd naar de 

beweegredenen waarom uw beleid met 180 graden is gedraaid. Welk bedrag wilt u jaarlijks reserveren (De 

Volkspartij stelde vorig jaar voor hier jaarlijks € 20.000,00 voor uit te trekken) en door wie en hoe wordt het brede 

comité samengesteld en wat is opdracht die dat comité meekrijgt? 

Pagina 37 Chapeau 

Waarom in 2018 opnieuw Chapeau? Wij stellen voor om dit gemeentefeest eens in de vijf jaar te organiseren. De 

kosten bedroegen € 32.000,00. Gezien er nu ook gespaard wordt voor 750-jaar Steenbergen, is het wijs die uitgaven 

te combineren. Is het college het daarmee eens en is het college het met de Volkspartij eens dat een kerk niet de 

juiste locatie daarvoor is? Is het college bereid een alternatief, mogelijk ´Het Cromwiel´, hiervoor te gebruiken? 

Pagina 50 GGD 

De kosten in 2017 overschrijden de begroting met € 26.500,00 ten opzichte van de planning in de 

meerjarenbegroting 2017.Ook hier geldt dat nieuw beleid pas kan geïmplementeerd na inlevering van oud beleid. Is 

het college bereid de geplande uitgaven voor de GGD nogmaals tegen het licht te houden en de gemeenteraad 

voorstellen te doen om het overschot aan uitgaven direct te verminderen met inachtneming van eventuele hogere 

kosten voor het rijksvaccinatieprogramma? Het kan toch niet zo zijn, dat “luxe” producten van de GGD worden 

afgenomen, terwijl voor wettelijke taken nu extra financiering noodzakelijk is. 

Pagina 50 Jeugdhonk 

In 2016 heeft de Volkspartij al ingestemd met een investering van eenmalig € 10.000,00 om het jeugdhonk op te 

knappen, uit te breiden met een overkapping en computers aan te schaffen om te gamen. Dit zoals afgesproken 

tijdens een werkbezoek. De middelen zouden zoveel mogelijk door de gemeente in natura worden verstrekt. De 

opknapbeurt en het verzorgen van de aanbouw zou gebeuren met zelfwerkzaamheid, dit zoals ook met de jongeren 

is afgesproken. Wij vragen onszelf af of dit voorstel van het college niet genoeg is geweest, of dat dit een 

exemplarisch voorbeeld van een vinger geven is terwijl de hele hand wordt genomen?  



 

 

 

Kan het college garanderen dat er geen budgetoverschrijding ten opzichte van eerder gemaakt afspraken in 2016 

tussen het college en de gemeenteraad zal plaatsvinden in 2017/ 2018? 

Pagina 56 Fort Henricus 

De Volkspartij herkent niet de euforische mogelijkheden die het college voor zich ziet. Wij beschouwen dit als een 

bodemloze put en stellen voor om het “opknappen” op een laag pitje te zetten en de bouw van een duur uitkijkpunt 

te staken, dit zodat eenzelfde ongewenst debacle als de ´Bunkertreppe´ kan worden voorkomen . Kan het college 

daarmee instemmen? 

Pagina 56 Haven Dinteloord 

Wij ontvangen ruim voor de begrotingsbehandeling van het college graag een specificatie van de te verwachten 

kosten. Wij ondersteunen de opvatting van Steenbergen Anders inzake een onnodige verhoging van de kosten. Wij 

zien dit meer als een speeltje voor de liefhebbers, dan daadwerkelijke noodzaak. In 2016 is reeds ingestemd met 

opname van een budget van niet minder dan €40.000,00 om de randvoorwaarden en mogelijkheden te 

onderzoeken. Er liggen nu al documenten genoeg. Is het college bereid het ´Ontwerpfestival´ te annuleren en 

eindelijk eens aan de slag te gaan? Kan er daarnaast worden gekozen voor een beheersvorm zoals nu in Steenbergen 

het geval is, waar een private ondernemer op efficiënte wijze het beheer op zich neemt? 

Pagina 61 

De Volkspartij was, is en blijft tegenstander van het project omgekeerd inzamelen. Het werkt kostenverhogend en 

veroorzaakt overlast voor de burgers. Is het college bereid het omvormen van de bovengrondse milieuparkjes pas 

toe te passen, wanneer en nadat uit evaluatie blijkt dat de Volkspartij ernaast heeft gezeten en de positieve effecten 

voor de burger toch groot waren? Wij gaan er vanuit dat dit niet het geval zal zijn, maar zijn ook zo eerlijk om in dat 

geval dat openlijk toe te geven. Wij zien een bevestiging voor onze opvatting in de toename van de kosten voor 

papier inzamelen (€ 73.000,00), plastic inzamelen (€86.600,00) en opstoken van hout (€ 33.600,00). Dat laatste 

vinden wij in ieder geval absurd. Hout is een op geld waardeerbare en verhandelbare grondstof, waarom wordt dit 

niet als brandstof verkocht? 

Pagina 62 Milieustraat 

Kan het college bevestigen dat de insteek is dat de milieustraat op de huidige locatie gevestigd blijft en daar 

uitgebreid wordt? 

Pagina 63 Windmolens Karolinapolder 

Wil het college alsnog de juridische mogelijkheden onderzoeken om de turbines niet te verhogen en garandeert het 

college dat er een plan wordt gemaakt waarbij omwonenden niet worden geconfronteerd met overlast zoals nu is 

gebleken aan de Holterbergsedijk en Wildenhoeksestraat?  

Pagina 63  

Is het college bereid om de opdracht tot het ontwikkelen van een Visie Energie en Ruimte, niet in 2017 maar eerst na 

vorming van een nieuw college te verstrekken. Het is geenszins zeker dat een fris en nieuw college de nog niet 

bekende plannen van dit college over gaat nemen. 

Steenbergen, 6 juli 2017 

Fractie Volkspartij 


