
Voorzitter 
 
Begroting 2018 
 
Algemeen 
 
De VVD gaat akkoord met de begroting zoals ons die is aangeboden. Onze complimenten 
aan al diegenen die hier aan meegewerkt hebben. Ook wil de VVD aangeven dat de 
werkwijze met betrekking tot het technisch beraad zeer gewaardeerd wordt en zijn wij 
tevreden over de beantwoording van de technische vragen. De begroting ziet er goed uit, is 
sluitend en met een gezonde financiële situatie die ook een solide basis vormt voor de 
toekomst, ook de lokale kosten stijgen niet of nauwelijks. Onze reserves zijn ruim voldoende. 
Het grootste risico, waar we als gemeente zelf weinig invloed op hebben, vormt daarbij het 
sociale domein waarvoor we aan de ene kant afhankelijk zijn van de rijksbijdrage waarop we 
geen invloed hebben, daarnaast hebben we ook geen invloed op het aantal te verwachten 
cliënten. 
Ook de uitkering uit het gemeentefonds is niet stabiel. De laatste jaren worden er steeds 
meer taken overgedragen aan de gemeenten met als gevolg dat de Algemene Uitkering 
fluctueert. Dit heeft de laatste jaren een voordelig effect gehad op onze inkomsten, maar 
kan net zo goed weer eens een keer lager uitvallen. Bij een aantal programma’s zijn er voor 
sommige onderwerpen beleidsindicatoren aangegeven, graag zien wij deze 
beleidsindicatoren bij meer onderwerpen en programma’s zodat wij kunnen zien waar we 
als gemeente staan. 
 
De programma’s 
 
Bestuur en veiligheid 
 
In het lijstje met beleidsindicatoren ontbreken er een aantal, graag hiervoor uw aandacht en 
waar ze wel vermeld staan vallen vooral de tegenvallende cijfers op mbt jeugd veiligheid en 
criminaliteit. 
 
Welke acties denkt het college te gaan ondernemen? 
 
Sport en cultuur 
 
Erfgoed. 
 
Ons erfgoed is van groot belang voor volgende generaties. Hierbij is de VVD voorstander van 
een goed beleid, gericht op behoud, en gebaseerd op draagvalk vanuit de gemeenschap. 
Niet door het opleggen van een erfgoedbesluit, maar door in te spelen op hetgeen er leeft 
onder de bevolking. Hierbij is het voor de VVD van groot belang dat er geen sprake zal zijn 
van een ‘open eind financiering’.  
 
Graag de reactie van het college of zij hiermee in kan stemmen 
. 
 



Dienstverlening 
 
De VVD is tevreden over de mijn gemeente app die zoals wij begrepen hebben nog met 
verdere applicaties wordt uitgebreid zodat de dienstverlening nog beter wordt. 
 
Jeugd en WMO 
 
De VVD vindt het belangrijk de vinger aan de pols te houden bij het Sociaal Domein. 
Bij de hier aangegeven beleidsindicatoren scoort onze jeugd ook maar zeer matig. 
 
Kan het college aangeven waar dit door komt en de eventuele acties hierop? 
 
Recreatie, economie en participatie 
 
De VVD is tevreden over de economische ontwikkelingen. Ook op recreatief gebied wordt er 
volop doorontwikkeld. 
In de begroting wordt vermeld dat bij het AFC, het centrum voor de ontwikkeling van 
biobased en glastuinbouw gekeken wordt naar toekomstige uitbreiding. De VVD juicht dit 
uiteraard toe. 
 
Vraag is wel, stel dat er op korte termijn potentiele kandidaten komen die zich willen 
vestigen op het AFC en er is niet voldoende ruimte hoe snel kunnen we en willen we dan 
ruimte of mogelijkheden realiseren? 
Graag de reactie van u als college en ook vragen wij onze collega-fracties  hierop een 
antwoord te geven? 
Wij verwachten ook dat de destijds gemaakte afspraken over verdere uitbreiding van het 
Steenbergse Westland nagekomen worden, graag hierop uw antwoord? 
 
Ruimtelijke ordening en milieu 
 
De VVD gaat er vanuit dat ook in de toekomst bij het omgekeerd inzamelen er geen tarief 
verbonden wordt aan het restafval om te voorkomen dat het illegaal storten toeneemt. 
Wat betreft Sunclass wacht de VVD de uitkomsten van de gerechtelijke procedures en de 
resultaten van het op te starten vervolgonderzoek naar de inrichtingsmogelijkheden af . 
 
De VVD is verheugd dat er concrete plannen zijn voor de bouw van 80 tot 100 woningen per 
jaar. De VVD vraagt hierbij wel aandacht voor de juiste verhoudingen tussen (sociale) 
huurwoningen en koopwoningen en dringt er op aan dat er gebouwd wordt naar vraag 
gestuurd ipv naar aanbod gestuurd. 
 
Kan het college die toezegging doen? 
 
 Op termijn ziet de VVD ook een toenemende vraag naar de huisvesting voor 
arbeidsmigranten zowel als voor studenten, zeker ook met de komst van de HAS naar 
Bergen op Zoom. 
 



Wat zijn onze mogelijkheden hierin en hoeverre is hier al rekening mee gehouden in de 
begroting? 
 
Beheer openbare ruimte 
 
Bomen. 
 
De VVD fractie heeft kennis genomen van de constatering dat er een groot probleem is met 
‘de Es’ en dat het overgrote deel van deze bomen ziek is en geveld dient te worden. 
 
Is binnen de gemeente Steenbergen hiernaar onderzoek gedaan en zo ja, welke financiële 
gevolgen heeft dit voor de begroting 2018? 
 
Binnen de gemeente Steenbergen wordt een bomenlijst gehanteerd. De VVD fractie zou 
graag zien dat het College deze ‘bomenlijst’ tegen het licht houd om te bekijken of deze nog 
actueel is dan wel of deze moet worden aangepast. 
 
Is het College bereid dit toe te zeggen. 
 
 
Tot slot nog een opmerking over de weerstandsratio 
 
Onze weerstandsratio zit nu op 5,29 en valt in de categorie uitstekend. Dit cijfer is echter wel 
het gevolg van een andere rekensystematiek, waar de VVD wel mee in kan stemmen. 
Het streven van de VVD is om deze ratio op minimaal 1,4 te houden.  
Hierbij wil de VVD het volgende meegeven. Onze gemeente is financieel zeer gezond en dat 
dient zo te blijven. Dus ondanks deze uitstekende weerstandsratio blijft het motto van de 
VVD “eerst verdienen en dan uitgeven”.  
 
 
 
 
 
  


