
 

Begroting 2018 StAn 

Vandaag bespreken we de programmabegroting van 2018 en verder. Voordat we de inhoud induiken 

is een compliment op zijn plaats. De programmabegroting ziet er modern uit en is helder beschreven. 

De Infographic staan duidelijk in de paragrafen. Dit voorkomt veel onnodig gepuzzel en het is in 1 

oogopslag duidelijk te lezen wat er in de paragrafen staat.  

Verder heeft het college veel suggesties en opmerkingen van StAn verwerkt in deze begroting. Met 

name over de haven. Toen we de begroting ontvingen waren we verrast doordat er weer 

beeldvormende vergaderingen voor de haven waren. StAn is blij dat het college dit niet door laat 

gaan. Met grote nieuwsgierigheid wachten wij op het uitvoeringsprogramma. 

In deze raadszaal is veel gesproken over het gemeentelijke budget aan de viering van 750 jaar 

Steenbergen. De fractie van StAn vindt dat de gemeente een bepaald bedrag kan subsidiëren maar 

dat ook zeker de Steenbergse inwoners mogen meehelpen om dit tot een groot feest te maken. Wij 

kunnen dan ook volledig instemmen met het eenmalige bedrag.  

Uit de technische vragen bleek dat er een foutief bedrag is teruggevraagd. Een bedrag van € 92.000,- 

aan teruggevraagde btw met betrekking tot leerlingenvervoer. Wij begrijpen dat er fouten gemaakt 

kunnen worden, waar gewerkt wordt worden ook fouten gemaakt. Maar dit bericht verraste ons. 

Waarom heeft het college dit niet eerder gemeld?  

Een belangrijke verandering in de begroting is bijna 9 ton voor veiligheid. Het heeft onze goedkeuring 

om meer politie zichtbaar op straat te hebben. Dit vanwege de preventieve werking maar anderzijds 

ook voor het veiligheidsgevoel. Graag zien wij het niveau van wijkagenten weer op peil: voor bijna 

25000 inwoners 5 wijkagenten (een vermeerdering van 2 agenten). Maar wat gaat u ermee doen? En 

wat zijn de meetpunten?  

In hetzelfde krantenartikel lazen we veel van de burgemeester. Naar onze mening pakt de 

burgemeester zijn rol tijdens het persgesprek over de begroting. Wij kregen zelfs de indruk dat de 

burgemeester de begroting presenteerde. Wij merken op dat het toch vreemd is dat de 

verantwoordelijke wethouder van Financiën dit niet doet. Graag uw mening hieromtrent.  

Op blz. 67 staat een korte uitleg van visie, energie en ruimte. Hier staat in dat onze gemeente over 

18.118 raadsperiodes energieneutraal moet zijn. Dat mag van ons wel iets eerder.  

Afsluitend willen wij meegeven dat wij trots kunnen zijn met zo’n begroting: dit doen weinig 

gemeentes ons na.  

 

Namens de fractie van Steenbergen Anders,  

Fractievoorzitter Tim Huisman. 


