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Inleiding:  

Voorzitter, D66 wil graag een compliment geven over de nieuwe indeling van de Perspectiefnota. De 

programma’s zijn moderner, het beter leesbaar wat het ook duidelijk maakt. Wij begrijpen dat dit 

document aan veranderingen en ontwikkelingen onderhevig is alleen de basis die gelegd is, is goed. -

De bijlage keuzemogelijkheden is prettig om te analyseren: in gemeenteland is het soms voor 

raadsleden ook zoeken wie waarover gaat. Groot compliment en we zien graag de komende jaren 

verdere ontwikkeling op dit document. 

D66 zal bij deze perspectiefnota weinig nieuwe voorstellen doen omdat we een beleidsarm jaar 

tegemoet gaan. Een reactie inhoudelijk willen wij u zeker niet ontnemen.  

Programma’s 

Mens en Samenleving  

D66 vraagt aandacht voor het gvvp plan. Al begin dit jaar heeft de toenmalige wethouder 

aangegeven naar aanleiding van een motie van de D66 en Volkspartij over een rondweg ter 

ontlasting van de Burgemeester van Loonstraat dat een GVVP, gemeentelijk vervoersplan, ook een 

optie zou zijn om de verkeersdrukte te reguleren. D66 vindt dit nog steeds een goed idee, alleen 

waar wij verbaast over zijn is dat er in de Perspectiefnota nog geld gereserveerd staat in 2020 van 

140.000,-. Dat betekent dat we nog 2 jaar moeten wachten voordat er uiteindelijk een plan richting 

de raad komt. Gezien de drukte op de verschillende wegen en de verkeersonveiligheid die dit 

veroorzaakt wil D66 deze planning naar voren halen. We weten dat zo'n plan niet van vandaag of 

morgen kan maar naar onze mening moet dit wel lukken voor de zomer van 2019. Wat nog een 

volledig jaar resulteert. Kan de wethouder dit toezeggen? Verder leest D66 in het coalitieakkoord dat 

de coalitie wil overstappen naar een duurzaam wagenpark, in de Perspectiefnota kunnen we lezen 

dat de gemeente fossiele brandstofauto's wil aanschaffen en daarom vraagt D66 aan het college of 

de overstap gemaakt gaat worden naar elektrische auto's? 

Wij zien graag een betere verdeling tussen kunst en sport. Graag meer financiën voor kunst.  We 

vragen hier de visie van het college.  

Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 

D66 is erg verheugd dat er een paragraaf is waar duurzaamheid een grote rol speelt.  

D66 vindt het belang van de energietransitie erg groot. Wij zijn dan ook voorstander om van een 

tijdelijke medewerker energietransitie naar vaste medewerker energietransitie te gaan. Graag de 

visie van het college.   

Zoals aangekondigd in de oordeelsvormende vergadering wenst D66 graag dat het overgebleven geld 

van de jaarstukken 2017 overgeheveld wordt naar de post ‘omgekeerd inzamelen’ om zo de 

inwoners te ontlasten. Graag de visie van het college hieromtrent.   



 

Economie, Toerisme en Recreatie.  

Ten aanzien van het dranghekkenbeleid. Op dit moment kunnen verenigingen en kleinschalig, 

feestorganiserende evenementen dranghekken kosteloos ophalen. Onze vraag is of dit ook mogelijk 

is voor grotere feesten zoals Steenbergen Live en andere grote feesten die onze gemeente kent? 

Graag de visie van het college.  

Bestuur en Dienstverlening 

We zien vanwege redenen dat de organisatieontwikkeling opleidingsbudget de komende jaren blijft 

stijgen, respectievelijk met 25.000 per jaar. Het is een structurele uitgaven wat de voorkeur heeft van 

D66: ontwikkeling is belangrijk. Maar ga het na 2022 met 25.000 doorstijgen of wordt het niveau 

gehandhaafd?  

 


