Algemene beschouwingen programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022.
De begroting voor 2018 is de laatste die in deze coalitieperiode wordt gemaakt. Het merendeel en
dat geldt zeker voor de meerjarenbegroting zal worden uitgevoerd door een nieuwe raad, waarvan
de gerechtvaardigde verwachting is dat deze veel meer dan de huidige coalitie waarmaakt er voor zal
zorgen dat de strijdkreten “Van gemeente naar gemeenschap” en geen “Nee tenzij, maar ja mits”
geen loze beloften meer zullen blijken. De fractie van de Volkspartij zal absoluut meer dan de huidige
raad heeft gedaan oog en oor hebben voor de belangen van onze inwoners van de gemeente
Steenbergen.
De begroting is sluitend en daarmee kan het college zich een schouderklop geven. Maar dat wil niet
zeggen dat de keuzes die worden gemaakt de juiste zijn. In deze beschouwingen beperken wij ons tot
de hoofdzaken. De kiezer zal zelf wel uitmaken op 21 maart 2018 wat hij of zij belangrijk vindt.
Financieel overzicht:
De toename van het aantal arbeidsmigranten leidt tot kostenverhoging en uitbreiding van het aantal
personeelsplaatsen. Dit komt ondermeer door de kostbare handhavingsacties op Sunclass in Nieuw
Vossemeer. De Volkspartij wil dat er uiterlijk in 2018 een stabiele situatie ontstaat. De huisvesting
van deze mensen is een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Zij moeten in staat worden gesteld
hun personeel op behoorlijke wijze te huisvesten. Omvorming van Sunclass naar een beheerde
woonwijk voor deze personeelsleden vinden wij de beste oplossing. Bent u bereid hierover met de
werkgevers en de Dorpsraad Nieuw Vossemeer in gesprek te gaan?
Afval:
Het feit dat afvalstoffen welke in onze milieustraat werden ingeleverd naar Groningen werden
vervoerd terwijl in Roosendaal en net over de grens in België even goede afnamemogelijkheden
aanwezig waren heeft geleid tot kostenverhoging. Garandeert het college dat in 2018 e.v. dergelijke
oneconomische keuzes niet meer plaats vinden.
Uw schattingen over het rendement dat dankzij de invoering van het omgekeerd inzamelsysteem
wordt behaald wordt niet onderbouwd door cijfers of wetenschap. Er zijn slechts aannames. Dit blijkt
direct al door het feit dat het tarief voor 2018 voor de afvalinzameling met € 10,00 stijgt. Bovendien
is dit geen verdienste maar een boekhoud-truc door ondermeer de afschrijvingstermijn van de
ondergrondse containers te verlengen en het oneigenlijk gebruik van de verwachte maar nog niet
ingeboekte voordelen van 2017. Invoering van het systeem van omgekeerd inzamelen leidt tot een
onnodige en ongewenste lastenverhoging voor de burgers van de gemeente Steenbergen.

Programma bestuur en veiligheid
750 jaar Steenbergen:
Gelukkig neemt de gemeente Steenbergen nu wel het voorstel van de Volkspartij over om de viering
van 750 jaar Steenbergen serieus op te pakken. Er is kennelijk een frisse wind gaan waaien in de
collegekamer. Op welke wijze wordt het voorbereidingsplatform samengesteld?
Handhaving openbare orde:
Uitbreiding van het toezicht met een toezichthouder handhaving met 0.5 fte vindt de Volkspartij
onvoldoende. In de begroting is weliswaar ca € 600.000,00 (geen negen ton zoals in sommige media
vermeld) opgenomen, maar het merendeel gaat naar de reparatie van de OMWB. Daar is de
Volkspartij het heel erg mee eens, maar wij breken een lans voor beter toezicht tijdens avonden en
vroege nacht in onze verblijfsgebieden. Daarnaast missen wij een structurele aanpak van de overlast
van chauffeurs uit met name Oost Europa op onze bedrijventerreinen. Wij stelden dit al eerder aan
de orde en de burgemeester is bereid hier handelend op te treden. De vraag blijft: kunt u een tijdpad
en een stip op de korte horizon geven om dat probleem op te lossen. Voor de goede orde; wij dienen
een amendement in dat leidt tot een structurele kostenbesparing op het onderwerp
onkruidbestrijding met € 100.000,00. Wat vindt het college van de gedachte om dit voordeel direct
te gebruiken voor een pilot uitbreiding van het BOA-toezicht?
Programma Jeugd en WMO
Jeugdhonk:
Onderhoud en verbetering van het bestaande jeugdhonk in Steenbergen vinden wij prima, maar
overleg met de gebruikers mag niet leiden tot een ongebreideld kostenplaatje. In een tijd waarin
Scouting Steenbergen haar eigen dak moet betalen gaat het niet aan dat “ongeorganiseerde
jongeren” meer en betere faciliteiten krijgen. De Volkspartij wil dat voor dat verwachtingen worden
gewekt of toezeggingen worden gedaan eerst de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd. Is het
college daartoe bereid?
Programma recreatie, economie en participatie
Economie:
Gaat het college nu wel of niet actief meewerken aan een tweede supermarkt in Dinteloord. Het
overleg met de initiatief nemende ondernemer komt traag op gang. Waarom wordt nu niet eens een
keer enthousiast meegewerkt. Zou het college niet een keer op excursie moeten gaan naar de
vergelijkbare gemeente Rucphen waar dit jaar de Lidl als negende supermarkt zich vestigt? Waarom
gaat het college steeds op de stoel van de ondernemers zitten. Wij vragen u om een voortvarende en
op resultaat gerichte aanpak, waarbij niet in problemen maar in kansen wordt gedacht en gehandeld.

Ruimtelijke ordening en milieu
Milieustraat:
De milieustraat dient te blijven in het hart van de gemeente Steenbergen. De huidige locatie voldoet
en de uitbreidings- en verbeteringsmogelijkheden zijn nog niet volledig benut. Wij zitten niet te
wachten op een milieustraat zoals in Etten-Leur met vergaderzaal en uitgebreid management zoals
de gemeenteraad tijdens een excursie begin dit jaar heeft gezien. Wij willen een veilige, efficiënte en
klantvriendelijke milieustraat in onze gemeente. Uitplaatsing naar een van de buurgemeenten noch
toepassing van dure systemen zoals door Saver daar worden gehanteerd wijzen wij af. Kan het
college dit ondersteunen?
Haalbaarheid GFT bij hoogbouw:
Leuk om dit samen te doen met Roosendaal en Bergen op Zoom, maar de hoogbouw is in de
gemeente Steenbergen aanzienlijk minder aanwezig. Wij willen niet dat alleen omwille van
milieulobby’s de gemeente Steenbergen zich laat verleiden tot inefficiënte maatregelen om zo mee
te kunnen doen met de buren. Hoe groot is het probleem eigenlijk, wat verwacht het college te
kunnen “verdienen” en is het college het met dit principe eens?
Plastic inzameling:
Het omgekeerd inzamelen is ondanks de weerstand van de Volkspartij inmiddels in voorbereiding.
Het college is voornemens om het plastic ook actief te gaan laten inzamelen met gebruikmaking van
de vrijkomende grijze afvalbakken. De Volkspartij heeft zich daar steeds tegen verzet maar was
steeds een roepende in de woestijn van het Steenbergse gemeentebestuur. Heeft het college
inmiddels kennisgenomen van de meest recente publicatie van het Centraal Plan Bureau * en is het
college bereid om eerst nader onderzoek te doen en de invoering uit te stellen?
Programma openbare ruimte
Onkruidbestrijding:
Het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel is zowel door het ministerie van
economische zaken als ook door de Europese commissie nog voor vijf jaar toegelaten. Natuurlijk
moet worden gezocht naar alternatieven. Echter het besproeien met warm water van onkruid helpt
niet bij de bestrijding. Is het college bereid om met onmiddellijke ingang het warm water sproeien
per 2018 te stoppen en tijdelijk weer terug over te gaan tot Duurzaam Onkruidbeheer op
verhardingen (DOB-systeem)? De gemeente Steenbergen beschikt over de geschikte apparatuur
daarvoor en het levert een besparing op van ca € 100.000,00 die heel goed voor andere doelen
ingezet kan worden. Bovendien ziet de gemeente er dan weer een heel stuk schoner en aantrekkelijk
uit. In geval van een afwijzende houding van het college zullen wij de raad een amendement van die
strekking voorleggen, waarbij het gebruik van glyfosaat gedurende een periode van vier jaar weer
kan worden gebruikt in welke tijd actief naar een duurzame en wel werkende oplossing wordt
gezocht. Graag uw reactie.
Steenbergen, 9 november 2017.
Fractie Volkspartij.
*http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/inzamelen-plastic-helpt-milieuamper-vooruit.9571681.lynkx

