De reactie op de begroting 2018 van GewoonLokaal!

Bestuur en veiligheid.
Sinds maart 2012 vergadert de gemeenteraad papierloos. Bij aanvang van elke
nieuwe raadsperiode worden tablets beschikbaar gesteld. Het college geeft aan
dat het uitgangspunt bij de aanschaf is dat iedereen met dezelfde apparatuur
werkt. Volgens ons is dat een middel, het gaat om dezelfde applicatie. Wij
willen keuzevrijheid per raadslid om te kiezen met welke tablet en
besturingssysteem zij het gemakkelijkst hun werk kunnen doen. Kostenverschil
is er nauwelijks.
Uw mening graag?

Dienstverlening.
De grootste ergernis die al jaren onder de burgers bestaat is de afhandeling van
meldingen / verzoeken betreffende met name openbare ruimten. Meldingen
worden niet, veel te laat of zonder goede argumentatie afgehandeld wat groot
onbegrip en frustraties met zich meebrengt bij de burger. Na al de signalen die
hierover in de loop der jaren naar voren zijn gebracht dient dit toch echt
aangepakt te worden zodat burgers zich begrepen voelen en dit punt voor eens
en altijd getackeld wordt. Wat zijn hiertoe de concrete actiepunten vanuit het
college?

Sport en cultuur.
De nota cultureel erfgoed is nog niet door de raad vastgesteld, wanneer komt
deze ter vaststelling bij de raad terug? Ook zien we dat het bedrag op de

begroting van 229.517 in 2016 naar 86.000 euro teruggebracht wordt. Een
groot verschil, wat is daarvan de reden?

Jeugd en WMO
De programma’s bestuur en veiligheid en dit programma geven zicht op de
prioriteiten die we moeten stellen om onze jeugd veilig op te laten groeien.
Naast een veilige en leuke woonomgeving zorgt preventie en ondersteuning
ervoor dat jeugd kan opgroeien tot een volwassene die meedoet in de
samenleving. Vorig jaar hebben we ingestemd met de opknap van een SRV bus
zodat hiermee actief de kernen bezocht kunnen worden. Tot op heden rijdt de
bus nog steeds niet.
Oorzaak?
We maken ons zorgen over het drugsgebruik van de jeugd in alle kernen.
Regelmatig bereiken ons berichten dat er gedeald wordt rondom sportparken
en bushaltes. Wij willen meer inzet op handhaving en preventie en de
jeugdwerkers op straat zien in de kernen, ook in de avonduren.
Uw visie graag?

Recreatie, economie en participatie.
GewoonLokaal! is groot voorstander van het stimuleren van innovatie, niet
alleen op economisch gebied maar ook op de zachte terreinen van beleid,
daartoe hebben wij de motie Stimuleringsfonds samenleven ingediend die door
het college werd overgenomen. Uit antwoord op technische vragen blijkt dat
de bedoeling is om samen met de raad hiervoor kaders op te stellen. Uit
antwoord blijkt ook dat de motie is opgenomen in de kadernotitie
kwaliteitsimpuls welzijnswerk.
GewoonLokaal! vindt het allemaal nogal lang duren, 7 maanden en dan moeten
er nog kaders worden gesteld. Ook zijn wij geen voorstander van allemaal
aparte potjes, wij vinden dat 1 bedrag op de begroting moet worden
opgenomen om innovatie te stimuleren zowel vanuit de economische alsook
vanuit de welzijnskant.
Uw mening?
Teleurstellend weinig lezen we over duurzame ontwikkeling en dat in een tijd
waar verontrustende berichten over het verdwijnen van insecten, de enorme
CO2 toename en temperatuurstijging elke dag in het nieuws zijn.

We willen toch ook biodiversiteit bereiken? En schone lucht? Schone
landbouw? Behoud van natuur en open landschap?
In april 2017 is het natuurbeleidsplan unaniem vastgesteld en in februari 2018
wordt het uitvoeringsprogramma in het college vastgesteld. Betekent dit dat
het niet meer in deze raadsperiode wordt behandeld?
GewoonLokaal! vond en vindt dat een apart hoofdstuk in de begroting gewijd
moet worden aan duurzame ontwikkeling zodat de focus niet alleen maar op
de economische optiek ligt maar ook op het doorgeven van de aarde, zo
onbeschadigd mogelijk, aan onze kinderen en kleinkinderen .
Uw mening graag.
GewoonLokaal! dient hierover een motie in(als dit nodig is).

Ruimtelijke ontwikkeling en milieu.
Onder het kopje ”wat willen we bereiken ”staat: “ een heldere visie op de
plaats die natuur inneemt”
Die hebben we al , lees het natuurbeleidsplan!!!
U streeft na “duurzaam en energieneutraal bouwen ”Hoe kun je iets stimuleren
beschouwen als een te bereiken resultaat??
Gelet op de Verklaring van Steenbergen (niet genoemd in de bestuurlijke
kaders) moeten we uitsluitend aardgasloos, energieneutraal bouwen, ook op
bedrijfsterreinen en in de glastuinbouw. Immers 80% van de energie zit in het
bedrijfsleven.
Uw mening graag!
Steenbergen scoort een 5.3 op de gemeentelijke duurzaamheidsindex, de
ambitie is volgens uw begroting dat we eind 2018 op een 5,0 uitkomen?
Dat gaat lekker zo.
Het bevestigt naar ons idee dat er echt meer focus gelegd moet worden op
duurzame ontwikkeling, ook binnen het gemeentehuis. Uw mening graag.

Opschalen windmolens: wij benadrukken dat windmolens onverlicht moeten
zijn, dat betekent dus een hoogte van onder de 150m.
Uw visie graag?

Introductie stimuleringsregeling woningverbetering duurzaamheid.
GewoonLokaal! heeft middels een motie al enige tijd geleden via het
stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten een
duurzaamheidslening in het leven geroepen, uiteraard met steun van de raad.
Hoe zit het daar eigenlijk mee? Gebruik? Bekendheid?

Huisvesting.
Prioriteit moet worden gegeven aan het bouwen voor 1 persoonshuishoudens,
ook in de kernen.

Beeld op arbeidsmigranten
Gewoon Lokaal wil een onderzoek om een beeld te krijgen op de groep
“arbeidsmigranten”. Hoe groot is de groep, wat beweegt- en bezielt hen. Hoe
zien zij de toekomst en hun leefomgeving binnen de kernen van onze
gemeente.
De omvang arbeidsmigranten neemt jaar op jaar toe en zij vestigen zich, naast
de vaste huisvestingslocaties, meer en meer binnen de kernen & wijken van
Steenbergen. Dit brengt een eigen leefwijze, gebruiken en dynamiek met zich
mee. Hebben wij als gemeente wel goed zicht op wat het effect is op de wijken
en kernen.? Gaan er enclaves ontstaan, willen we dat of is meer integratie
nodig? Hoe willen wij hen meer betrekken bij de wijk & kern?
Uw visie graag.
Motie?
Herinrichting centrum Welberg.
We zijn blij met de opmerking in de begroting dat rekening wordt gehouden
met een KLEINE woonwijk zoals ook de dorpsraad Welberg graag ziet.

Beheer openbare ruimte.
Dit is de laatste begrotingsvergadering van deze raadsperiode. Keer op keer
zowel bij de begroting als bij de behandeling van de diverse perspectiefnota’s
heeft GewoonLokaal aandacht gevraagd voor de opwaardering van de entrees
bij alle kernen en het onderhoud van de rotondes in onze gemeente.
Vaak ondersteund door moties die ook nog eens unaniem zijn aangenomen.

Toch is er nog geen verschil te zien, de komborden hebben nog steeds een leeg
zwart vak en de rotondes (behalve die in Dinteloord) zijn niet verbeterd.
Wat moeten we nu nog doen????

Financiën.
De begroting ziet er zondermeer goed uit. Sluitend, goede beleidsstukken en
zeer goede financiële reserves. Klaar om verder stevig te bouwen aan een
welvarend en robuust Steenbergen! Zorgen voor de toekomst zijn er helaas ook
op met name de volgende 2 punten:

1. Sociale Domein. Hoe houden we de verwachte groei in uitgave voor met
name ouderen- en jeugdzorg in de hand?
2. Hogere aanbestedingen. Door flink opgaande economie, vraag grondstoffen
en tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten zullen prijzen voor producten
en diensten naar verwachting flink gaan stijgen. Aanbestedingen zullen in deze
stijging meegaan.
Naast de hierboven aangegeven stijgingen, hebben we een flinke wensenlijst
betreffende noodzakelijke investeringen om Steenbergen goed op de kaart te
krijgen betreffende economie, recreatie & toerisme. Hoe houden we hierin de
balans?. Graag visie van college.

