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Voorzitter,

Vandaag is de laatste begrotingsvergadering van de bestuursperiode 2014-2018. Een
bestuursperiode waarin vele mooie en grote projecten in de gemeente Steenbergen zijn
gerealiseerd, waarop we blijvend trots mogen zijn. Ook voor de nabije toekomst staan er weer grote
projecten op de rol. We denken hierbij aan het centrumplan Welberg en het centrumhavenplan
Dinteloord. Beide projecten kennen een zeer lange looptijd, maar we zijn ervan overtuigd dat door
de zorgvuldige voorbereiding de plannen breed gedragen zullen worden. Het is nu wel tijd om de
fysieke leefomgeving aldaar een upgrade te geven, oftewel de schop moet binnenkort in de grond.
Hetzelfde geldt voor de haven in De Heen. Een echte toeristische haven die zeker geupgrade mag
worden.
De begroting zelf is in nieuwe stijl opgezet. Door de infographics is de toegankelijkheid van het
document toegenomen en de CDA fractie is hier zeer tevreden over. Wij willen wel een kanttekening
maken bij de liquiditeitspositie van onze gemeente zoals weergegeven op pagina 47 van de bijlage.
We zien deze namelijk zienderogen afnemen. Wat gaat het college er aan doen om dit financiële
kengetal positief te beïnvloeden? We zijn een gemeente zonder vreemd vermogen en het CDA staat
er op dat dat zo blijft!
Als gemeente investeren wij in de komende periode veel in handhaving. Het CDA wil u wel meegeven
dat burgers graag zien dat handhaving zich vooral richt op een schone en veilige directe
leefomgeving van de inwoners. Op diverse plaatsen in onze stad en kernen zijn locaties die nog
steeds geen veilig en schoon gevoel geven. In dit kader kijken wij uit naar de evaluatie in het eerste
kwartaal van 2018 van de BOA-pool die wij met andere gemeenten hebben opgezet. Op voorhand
kan de CDA fractie al melden dat wij veel vertrouwen hebben in de samenwerking op dit gebied.
Daarnaast hopen wij ook dat het college het voor elkaar krijgt dat er zichtbaar meer blauw op straat
komt en dat daarmee het veiligheidsgevoel wordt vergroot. Maar het is en blijft ook heel belangrijk
dat er makkelijk contact kan zijn met die politie. Kunt u garanderen die met uitbreiding van de politie
de toegankelijkheid tot die politie ook wordt vergroot.
Het CDA krijgt goede berichten over de werkzaamheden en de prestaties van de wijkteams. Onze
medewerkers zijn toegankelijk voor de mensen in de buurt en spelen goed in op vragen en wensen
van de bewoners. Dat er nu met de wijkteams een koppeling gemaakt wordt naar het sociaal domein
vinden wij een prima zet. Door hun signalerende functie kunnen we vroegtijdig inspelen op
problemen.
We willen het college vragen om het wegenbeheersplan nog eens goed tegen het licht te houden. Op
een aantal plaatsen liggen de wegen er niet goed bij, terwijl zij volgens de plannen nog lang niet aan

de beurt zijn voor herbestrating. Wij willen u vragen om gericht weginspecties uit te voeren en zo
mogelijk prioriteiten te verleggen.
Voorzitter, wat het CDA het afgelopen jaar goed heeft gevolgd is onder andere het verbeterde
welzijnswerk. Van vele kanten horen wij goede geluiden. We zijn met elkaar op het goede spoor. Kan
het college dit vanavond bevestigen of zijn er zaken die wij nog moeten weten?
Voorzitter, de woningbouw zit in de lift. We merken dat de verkoop van de huizen in onze gemeente
toeneemt. Als je naar de kern Dinteloord kijkt dan zie je dat het nodig is dat de gemeente met een
nieuwe grondpositie komt. De signalen die bij ons binnenkomen is de roep om seniorenwoningen. De
oudere inwoners willen graag in Dinteloord blijven. En daarom is het nodig dat de bouw van
seniorenwoningen wordt bevorderd. Graag vernemen wij de reactie van het college.
Tegenwoordig staat alles in het teken van duurzaamheid en van energieneutraal. Een BENG zou mooi
zijn. Nou zult u zeggen BENG? Ja, een Bewust Energie Neutrale Gemeente. Voorzitter, is dit haalbaar?
We hebben onlangs al met elkaar van gedachte gewisseld over de energiebesparingen in onze
provincie maar het CDA ziet dit – zoals we het toen ook al vermeldde – graag eerst in kleiner
verband. Laten we met elkaar zorgen voor een energiezuinige gemeente als opstap naar een
energieneutrale gemeente.
Het CDA maakt zich graag sterk voor gratis WIFI in onze gemeente. We willen niet zeggen dat wifi
behoort tot de noodzakelijke levensbehoefte, maar deze tijd vraagt veel van ons. Hoe staat het
college er tegenover om een deel van de toeristenbelasting te gebruiken voor de inzet van openbare
wifi, gratis voor iedereen. Ja, voor inwoners en voor onze gasten.
Over gasten gesproken. Steeds meer mensen weten Steenbergen te vinden. Eén van de poorten van
Steenbergen is bijzonder fraai geworden: de Peej van Dinteloord. Dat is binnenkomen in onze
gemeente. Maar helaas zijn er nog entrees die niet netjes zijn. Laten we daar, geacht college, niet
voor wegkruipen en laten we ervoor zorgen dat alle entrees van Steenbergen een waar visitekaartje
zijn. Het warme welkomstgevoel in Steenbergen moet worden vergroot!
Onze groenvoorziening bepaalt ook voor een deel ons visitekaartje. En over die groenvoorziening
wordt in stad en kernen vaak gemopperd. Is de effectiviteit van de huidige onkruidbestrijding wel
groot genoeg? Dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, dat begrijpen we wel.
Maar is het gebruik van warm water de effectiefste manier van onkruidbestrijding. Volgens ons kost
het meer tijd voor de bestrijding en is het resultaat onder de maat.
Voorzitter, de trend des tijds is het veelal gelukkige feit dat we gemiddeld allemaal ouder worden.
Daarnaast is het normaal aan het worden dat we allemaal zo lang als mogelijk zelfstandig moeten
wonen. Dat betekent dat wij oog moeten hebben voor mensen die eenzaam zijn, mensen die
zelfstandig wonen en getroffen worden door beginnende vormen van alzheimer of dementie. In
diverse situaties geeft dit een extra zorg voor hun omgeving. Zijn alle mensen die hiermee te maken
goed geïnformeerd, weten zij hoe ze hiermee om moeten gaan en waar zij hulp kunnen krijgen,
oftewel zijn onze mantelzorgers klaar om deze mensen goed te begeleiden en is de gemeente op
voldoende sterkte om deze mensen – de mantelzorgers - goed te begeleiden.
Voorzitter, vanavond vraagt u de goedkeuring van de fracties voor de begroting voor de komende
jaren. Het CDA staat hier positief tegenover. We zijn van mening dat nagenoeg alles goed is
omschreven en financieel afgedekt.
Tot zover in eerste termijn.

