Begroting 2018
Begroting
Voorzitter, voor ons ligt de sluitende begroting 2018. Allereerst de complimenten aan de
ambtenaren voor het schrijven van dit heldere stuk. Zeker met de nieuwe opzet met
zogenaamde info graphics maakt het geheel veel aangenamer te lezen.
De economie trekt aan. D66 merkt dat buiten. Er wordt weer gebouwd, kijk maar op
couveringe park en buiten de veste. Ook op het nieuwe industrieterrein verloopt de verkoop
goed en bij het AFC wordt zelfs aan uitbreiding gedacht. Echter nog belangrijker is de
leefbaarheid in onze kernen. In onze ogen kan je dat niet alleen, maar juist door met elkaar
samen te werken gaat dat lukken. Samenwerking tussen verschillende overheden,
samenwerking tussen inwoners en overheid en samenwerking tussen inwoners onderling.
Praktisch voorbeeld is het openbaar groen. Steeds vaker krijgen wij opmerkingen over het
openbaar groen. D66 vindt dat daar de komende jaren een verbetering op moet plaats vinden.
Niet dat makkelijk te onderhouden spul maar planten die meer uitstraling hebben. En juist
daar samen met onze inwoners invulling aan geven want zij zijn diegene die erop uit kijken.
Dus komen er initiatieven vanuit onze samenleving, dan verwacht D66 van het college dat
deze worden opgepakt en dat er samen met de initiatiefnemers gekeken wordt hoe het een en
ander gerealiseerd kan worden.
Voorzitter, een leefbaar steenbergen voor nu en in de toekomst, in de ogen van D66 kan dat
alleen als ook onze lucht schoon is, er voldoende vogels, dieren en insecten leven en dat we
ook op z'n tijd nog eens een winter kunnen meemaken. Daarom zijn we blij dat we uit te de
begroting kunnen opmaken dat de gemeente volop inzet op een energieneutraal steenbergen in
2040. Want dit betekent dat er nu stappen gezet worden en dat de gemeente er nu voor kiest
om voor de Steenbergse kinderen een leefbaar steenbergen achter te laten. D66 vindt namelijk
dat we dat niet aan anderen moeten overlaten maar dat wij zelf moeten beginnen om te komen
tot een schoner en leefbaarder steenbergen. D66 kijkt dan ook uit naar de visie energie en
ruimte. Hierin verwacht D66 dat de gemeente aangeeft wat er allemaal mogelijk is om
duurzame energie op te wekken. Maar ook het scheiden van afval hoort bij een schoner
milieu, helaas moet D66 constateren dat de afvalkosten omhoog gaan. Omdat D66 wil dat de
afvalstoffenheffing niet of amper stijgt de komende jaren, wil D66 een motie daarover
indienen. Met uw goedvinden voorzitter lees ik die voor na afloop van ons betoog.
Programma bestuur veiligheid
D66 is het eens dat op punten samengewerkt wordt tussen de verschillende gemeenten echter
wij verwachten ook een regelmatige rapportage van de voortgang en inzicht in de
ontwikkeling van de kosten vs begroting aan de raad. Het is al vaak gezegd, D66 staat achter
de de samenwerking Veerkrachtig bestuur Brabantse Wal, maar dit kan voor D66 niet leiden
tot een fusie tot één Gemeente.
Wij zijn ook blij met het opstellen van een nieuw communicatieplan en zien dit met
belangstelling tegemoet. Nog belangrijker wordt daarna het opstellen van het uitvoeringsplan
en het allerbelangrijkste ons hier dan consequent aan houden.
Wij merken dat ook veiligheid en bescherming van normen en waarden erg leven onder onze
bevolking en terecht. Ook D66 ziet dit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Om

dit te bereiken is een goede handhaving essentieel. Wij kijken dan ook uit naar het komende
jaarverslag handhaving 2017 en ook zijn we nieuwsgierig naar de ervaringen met de pilot
betreffende de gevormde BOA-pool.
Programma dienstverlening
Onze dienstverlening scoort een voldoende, maar het kan altijd beter. D66 is dan ook blij met
de plannen van het college om diverse zaken aan te pakken. Met name het voortzetten van het
Project Beter Contact juichen wij toe. Een goed contact met Burgers over allerlei
onderwerpen is van ontzettend groot belang. Het is van belang dat alle zaken die men van een
Gemeente kan verwachten vlot, goed en in een prettige sfeer verlopen. Dat versterkt het
vertrouwen in elkaar.
Programma sport en cultuur
Steenbergen faciliteert initiatieven van inwoners en verenigingen waar mogelijk, stelt de
begroting voor dit beleidsterrein en wij hebben gezien waar dat met de kunstgrasvelden toe
kan leiden. We zien wel dat ledenaantallen bij verschillende sporten teruglopen. Een nieuwe
visie opgesteld door de gemeente in samenwerking met de verschillende clubs is welkom.
Programma jeugd en wmo
D66 onderschrijft het beleid om meer samen met de doelgroepen zoals de jeugd op te pakken
en om de eigen kracht van inwoners te vergroten. Dit is natuurlijk een onderwerp dat D66 in
de genen zit. D66 waarschuwt ervoor dat de juiste professionals in staat moeten zijn te
herkennen wat leeft binnen de diverse doelgroepen, te komen tot de juiste indicaties met
passende inzet. Dit blijft een uitdaging.
Programma recreatie, economie en participatie
D66 vind het goed om te lezen dat het zó goed gaat met het AFC dat al gekeken wordt naar
uitbreiding. Naar de mening van D66 is uitbreiding ter plaatse beter dan ergens anders weer
iets nieuws op te tuigen. Met uitbreiding ter plaatse behoudt je namelijk de synergie tussen de
verschillende bedrijven. Ons lijkt dan ook uitbreiding ten zuiden van de noordlangeweg een
goede oplossing.
Programma ruimtelijke ordening en milieu
Zoals al vaker aangegeven maakt D66 zich zorgen over verduurzaming van bestaande
woningen. Bij nieuwbouw geldt dat vanaf 2021 woningen al bijna energieneutraal gebouwd
moeten worden. Echter bij bestaande woningen zouden ook die kant op moeten.
Mogelijkheden zijn er maar typisch niet voldoende bekend en het ontbreekt aan financiële
prikkels. Gelukkig gaat de gemeente een stimuleringsregeling introduceren en wordt er een
communicatieplan opgesteld om samen met onze inwoners te komen tot het energiezuiniger
maken van hun woningen. Komt hier dan ook geld voor stimulering beschikbaar?
Programma beheer en openbare ruimte
Zoals in onze inleiding al aangegeven hecht D66 aan een leefbaar steenbergen. En kort
gezegd komt het neer om meer groen in de wijken. Er komt dan wel een monitoringsplan
openbaar groen zodat we kunnen zien of al ons groen de juiste kwaliteit heeft maar D66 wil
dat de gemeente samen met onze inwoners komt tot aantrekkelijker groen.
Programma financiën
D66 is blij met een sluitende begroting voor 2018 en de opvolgende jaren en complimenteert
het college en alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. Zeker positief is dat de

lokale lasten over de huidige collegeperiode niet meer zijn gestegen dat het inflatiepercentage.
Door allerlei ontwikkelingen zijn we echter kwetsbaar in onze explotatie,denk b.v. hogere
uitgaven in het sociaal domein. Wij onderschrijven de opmerking van het college dat de druk
op sturingsmogelijkheden en de flexibiliteit is toegenomen om de begroting sluitend te
houden. Het college schrijft hiermee op korte termijn aan de slag te gaan. Een goed plan
waarbij wij graag op de hoogte gehouden worden van plannen en ontwikkelingen.

