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1. De gemeente Steenbergen is met een vrije reserve van bijna 10 miljoen euro en geen cent 

geleend een rijke gemeente. Verhoudingsgewijs zelfs een zeer rijke gemeente. De PvdA is 

dan ook benieuwd naar hoe dit college aankijkt tegen een te verwachten toekomstige 

situatie, waarbij het toch niet ondenkbaar is dat er ooit een gemeentelijke herindeling zal 

komen. De PvdA daagt de andere partijen ook uit om eveneens hierop te reageren. Ik licht 

dat nog wat nader toe.  

In het bedrijfsleven is het bij een fusie dan gebruikelijk dat de toekomstige 

samenwerkingspartners dan hun huishouding min of meer op gelijk niveau hebben. Is dat 

niet het geval dan drukt zich dat uit in de ruilverhouding van de aandelen. Bij overheden zijn 

er geen aandelen en kan er dus geen verrekening plaats vinden. Beter is het dan om ervoor 

te zorgen dat de voorzieningen in Steenbergen dik op orde zijn, zodat de balansverhoudingen 

min of meer gelijk zijn. Dan lekt er geen geld weg en we gaan met een beter 

voorzieningenniveau de toekomst in. De PvdA mist al langer een visie op dit aspect. De PvdA 

is geen potverteerder, maar zou graag zien dat de aanwezige financiële overmaat wordt 

ingezet in structurele verbeteringen van de Steenbergse voorzieningen. 

 Wat is visie van dit college op dit punt? 

2. De PvdA registreert onder het programma Veiligheid bijna een verdubbeling van het aantal 

jongeren van 12-17 jaar naar bureau Halt. Nu lag het aantal doorverwijzing al wel hoger dan 

voor gemeentes in onze grootteklasse gebruikelijk is, maar dit steekt wel erg schril af.  

 Klopt dit cijfer, en  

 Zo ja wat is hier aan de hand? 

 En wat denkt het college hieraan te gaan doen? 

3. Zorgwekkend is de toename van de zogenaamde harde kern jongeren en het aantal gemelde 

winkeldiefstallen. Ook ligt het aantal geweldsmisdrijven boven het gemiddelde. De PvdA mist 

actiepunten op deze onderwerpen. 

 Kan het college aangeven wat zij voornemens is hier aan te doen? 

4. Voorzitter, de PvdA betreurt het de aandacht voor het verleden van deze gemeente met haar 

kernen zo weinig aandacht krijgt. De realisatie van het Canon van Steenbergen staat nu weer 

gepland voor het einde van volgend jaar. De PvdA vreest dat dit uiteindelijk wel weer 

doorgeschoven zal worden naar het jaar daarop. 

 De PvdA zou dit graag naar voren willen halen en toch tenminste dat dit jaar gerealiseerd 

willen zien. Kan het college dat garanderen? 

5. De PvdA maak zich zorgen over de deplorabele staat van het Jeugdhonk. Zij is dan ook blij 

met het voornemen om her verbetering in te brengen. Minder blij is zij met de timing, eind 

2018. 

 Kan het college dit niet naar voren halen zodat bij de start van het schoolseizoen in het 

najaar het Honk weer optimaal te gebruiken is? 

6. De PvdA is blij te zien dat de werkwijze rond de Wmo door de gebruikers op een 8 

gewaardeerd wordt. Hou dat zo. 

7. Dit college gaat sterk uit van eigen kracht en zelfredzaamheid. Dat is prima waar dat kan. 

Maar de PvdA mist de toevoeging dat wie niet kan, ook echt geholpen wordt. De PvdA zou 

dat graag in toon en tekst terug willen lezen in dit soort documenten en al helemaal in 

daden. De PvdA is overigens wel blij met het gebruik dat Vraagwijzer wordt gemaakt. 

 De PvdA wil hier graag een reactie op krijgen van het college. 



8. De PvdA maakt zich onveranderd zorgen over de werkloosheid onder jongeren en in het 

kielzog daarvan het aantal personen met een bijstandsuitkering. De PvdA mist concrete actie 

vanuit het college op dit punt.  

 Waar ligt het aan? 

 Wat kunnen we eraan doen? 

 Ondernemers vragen veel van de gemeente waar het gaat om infrastructuur, kan de 

gemeente met hen geen werkgelegenheidsconvenant sluiten voor jongeren onder de 25? 

 De PvdA verneemt graag de reactie van het college hierop. 

9. De PvdA is ronduit ontevreden over hetgeen wordt gesteld onder Verduurzaming van de 

economie. We scoren al niet best op de duurzaamheidsindex. En wat er in de toelichting 

staat kwalificeert als prietpraat. Hier zouden concrete doelen gesteld moeten worden. 

 De PvdA verneemt graag een reactie van het college hierop. 

10. Voorzitter onder verwijzing naar de rijkdom van deze gemeente zou de PvdA graag zien dat 

de visie op het beheer van de openbare ruimte wordt ingesteld niet alleen op heel en veilig, 

maar ook op schoon en milieuvriendelijk. De PvdA is absoluut tegenstander van het gebruik 

van glyfosaat. Het is al erg genoeg dat er nog steeds toestemming wordt gegeven aan de 

boeren om dit over ons eten te spuiten.  

 Ziet het college nog mogelijkheden om naast het al gevoteerde geld nog een wat extra’s 

uit de kast te halen om het kwaliteitsniveau te verbeteren, al was het maar een flinke 

impuls in de eenmalige sfeer. 

11. Voorzitter de PvdA zou ook graag een steviger opstelling van het college zien in de 

onderhandelingen met de boerenstand bij de realisatie van voorzieningen voor algemeen 

recreatief gebruik. De opstelling van de boeren in Dinteloord die hun medewerking weigeren 

aan de aanleg van een fietspad is hiervan het trieste voorbeeld.  

 Kan het college aangeven hoe zij zichzelf een steviger onderhandelingspositie kan 

verschaffen. Agrarische ondernemers hebben nu eenmaal ook van alles van de gemeente 

nodig. 

 
 


