1e termijn perspectiefnota 2019-2022
Wij zijn hier om de perspectiefnota 2019--2022 vast te stellen. In het auditcomittee is
afgesproken door te gaan met de verdere verbetering van onze financiële
documenten en ook met de presentatie wat betreft tijdstippen en de manier waarop.
Een duidelijke verbetering in de planning en control cyclus dat zeker de waardering
van de VVD heeft. Helderheid en openheid in onze gemeentelijke inkomsten en
uitgaven is zeker nodig om ons bedrijf, de gemeente Steenbergen te besturen, te
controleren en verder door te ontwikkelen. Want we leven in een tijd van optimisme,
economische groei en een periode waar we veel ambities hebben om te investeren
en daar is uiteraard niets mis mee. De basis is gezond, maar deze dient ook gezond
te blijven.
Ook dit jaar zien we weer een sluitende begroting, die ook op termijn met de uitgaven
zoals voorgesteld in de programma’s een oplopend positief saldo heeft. Vanuit het
oude raadsprogramma van Gemeente naar Gemeenschap gaan we de komende tijd
het nieuwe coalitieakkoord Gewoon Samen Doen implementeren in onze begroting.
Een ambitieus en uitdagend akkoord dat positief bij moet dragen aan de
uitgangspunten people, planet en profit.
Vanuit een periode van beleid ontwikkelen in een economisch moeilijke en onzekere
periode, breekt nu de periode van verder uitwerken en realiseren aan. Een
belangrijke financiële pijler is het gemeentefonds, de meicirculaire laat een positieve
ontwikkeling zien en ook naar de komende jaren toe zal deze rijksbijdrage naar
verwachting oplopen. Daarnaast zullen onze inkomsten bij het bouwen van meer
woningen en de vestiging van meer bedrijven ook gaan stijgen.
Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan echter ook een aantal ontwikkelingen
waarvan we het effect nog niet precies kunnen inschatten maar die mogelijk wel
hogere kosten met zich mee zullen brengen, bijvoorbeeld de afvalverwerking en het
sociaal domein waaronder de jeugdzorg. Ook de lonen gaan omhoog en diensten die
we afnemen zullen duurder worden.
De perspectiefnota die nu voor ons ligt is beleidsarm en voor de begroting in
november gaan we nog een Tussenrapportage ontvangen. De VVD vraagt zich af of
in deze tussenrapportage ook het beleid voor de komende 4 jaar vanuit het akkoord
wordt ingevoegd, en aangegeven wordt welke investeringen wij hiervoor gaan doen.
Continuïteit vanuit het oude beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid en ook de
uitvoering daarvan is naar de mening van de VVD goed voor onze gemeente.
De VVD vindt het goed dat oud beleid aangevuld of vervangen wordt door nieuw
beleid maar is wel van oordeel dat nieuw beleid structureel van vorm moet zijn en dat
het aantal kortlopende projecten zo beperkt mogelijk gehouden dient te worden.
Een sterke, moderne en flexibele ambtelijke en bestuurlijke organisatie is
onontbeerlijk om te kunnen acteren bij tegenvallers maar zeker ook bij zich
voordoende kansen en positieve ontwikkelingen.
Programma mens en samenleving
De risico’s in het sociaal domein vormen een groot deel van ons risicoprofiel zoals wij
ook in onze inleiding al aangegeven hebben.
Vanwege de open eind regeling is de totale uitkomst niet van te voren aan te geven.
Ook de onzekerheid over de Rijksbijdragen speelt hier een belangrijke rol in.
De VVD is voorstander van een strakke begeleiding en controle op dit moeilijke
dossier zonder dat er iemand buiten de boot valt. De VVD is dan ook blij met de

toezegging van het College dat er gewerkt gaat worden met kwartaalrapportages. De
VVD zal in dit dossier de vinger aan de pols houden..

Programma Fysieke leefomgeving en duurzaamheid
De VVD is tevreden over het opstarten met het GVVP wat na uitvoering bij moet
gaan dragen aan een betere leefomgeving en overlast al moeten beperken. Mogelijk
komen hieruit goede oplossingen voor de verkeersstromen door onze kernen. Het
onderzoek naar het energieneutraal maken van onze gebouwen zou wat de VVD
betreft zo snel mogelijk dienen te gebeuren en niet pas in 2020. Proactief acteren in
de energietransitie is een must te meer omdat het aandeel geproduceerde energie in
onze gemeente tov onze buren erg laag is en wij als gemeente Steenbergen ons ook
een doelstelling hebben opgelegd. Klimaatadaptatie en de daarvoor beschikbare
budgetten dienen zoveel mogelijk benut te worden. Belangrijke thema’s voor de
komende jaren zijn de vestiging en inburgering van arbeidsmigranten en de inrichting
van ons buitengebied met daarbij voldoende aandacht voor de Vrijkomende
Agrarische bebouwing. Waar mogelijk zouden deze zaken aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. De VVD zal hier bij de komende begroting op terug komen alsmede
op de mogelijke uitgaven voor de inburgering van statushouders.
Programma Economie, Recreatie en Toerisme
Economische groei is een belangrijke aanjager voor onze verdere ontwikkeling.
Steenbergen is een agrarische gemeente waarin enorme mogelijkheden aanwezig
zijn voor hoogwaardig en duurzaam geproduceerde producten. Daarnaast is de
landbouw via verbreding ook aanbieder van zorg, kleine recreatie en werkt zij mee
aan de biodiversiteit binnen onze gemeente. Ontwikkeling van het AFCWD en de
aanwezigheid van grote verwerkers, onderzoekscentra en moderne kweekbedrijven
in onze gemeente bevestigen dit. Ook de ontwikkelingen op onze andere
industrieterreinen laten een duidelijke groei zien en ook het aantal winkels is weer in
stijgende lijn. Ondernemers hierbij faciliteren en begeleiden kan deze ontwikkelingen
alleen maar positief beïnvloeden en dit kan en moet naar het oordeel van de VVD
nog beter, waarbij zeker ruim aandacht besteed moet worden aan startende
ondernemers. Om deze ontwikkelingen nog meer kracht bij te zetten zal de VVD bij
de begroting een voorstel indienen aangaande het starterscentrum en het budget
daar omtrent.
Een belangrijke economische ontwikkeling is de groei van recreatie en toerisme is
onze gemeente. De investeringen in onze havens laten duidelijk een meerwaarde
zien. Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie pleit de VVD voor een zelfde
systeem van heffingen in alle havens. Ook cultuurhistorische waarden zoals het
Vestingverleden met Fort Henricus dragen bij aan onze recreatieve aantrekkelijkheid.

Programma: Bestuur en Dienstverlening

In deze veranderende wereld draaien heel veel zaken om data en de omzetting van
deze data in beleid en gebruik. Daarom is het belangrijk onze ICT op orde te hebben
en waar nodig uit te breiden of aan te passen.
Toekomstbestendig maken dat is het sleutelwoord dat dikwijls gebruikt wordt.
De VVD kan zich hier helemaal bij aansluiten maar vraagt wel aandacht voor de
keuze van de partner, de kosten en de doorkijk naar de after sales services van deze
partner. Vanwege de mogelijk toekomstige verdere samenwerking tussen de
Brabantse Wal gemeentes pleit de VVD wel voor investeren in systemen die straks
gemakkelijk in elkaar kunnen schuiven of eventueel gezamenlijke investeringen op
dit gebied.
Investeren in personeel door oa scholing en verdere doorontwikkeling is volgens de
VVD een goede zaak. Wel ziet de VVD een sterke stijging in het aantal fte’s en willen
wij het College vragen hier realistisch en bewust mee om te gaan.
Door stijging van het aantal fte’s zullen ook onze uitgaven aanzienlijk stijgen. Ook
bestuurlijke ontwikkeling is belangrijk en daarom zal de VVD bij de begroting een
voorstel indienen aangaande een budget voor de raadsfracties.
Een verdere samenwerking met onze Brabantse Wal partners kan op sommige
terreinen kosten besparen.
Het credo van de VVD blijft echter, samenwerken waar mogelijk zonder samen te
gaan.

Financiën

Zoals uit de Perspectiefnota blijkt loopt de Algemene Reserve terug van een
gerealiseerd bedrag van circa dertien miljoen euro per einde 2017 naar een te
verwachten bedrag van circa negen miljoen euro per einde 2019, een vermindering
van maar liefst 30 %. De VVD maakt zich hier zorgen over, temeer omdat uitgaven al
te gemakkelijk incidenteel worden genoemd en daarom ten laste worden gebracht
van de Algemene Reserve in plaats van voor het beschikken over de Algemene
Reserve de drie O’s te hanteren, zijnde onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.
Bovendien is de VVD van mening dat ter compensatie van de onttrekking aan de
Algemene Reserve gezocht moet worden naar besparingen elders. Op die manier
kan de Algemene Reserve zo veel mogelijk op peil blijven en kunnen we als
gemeente Steenbergen blijven voldoen aan onze verplichtingen jegens onze
inwoners.

Afsluiting
Tot slot voorzitter, zoals we kunnen lezen is de Perspectiefnota noodgedwongen
beleidsarm gehouden. De coalitievorming en het opstellen van de Perspectiefnota
hebben vrijwel gelijktijdig plaats gevonden waardoor het beleid van de nieuwe
coalitie niet voldoende kon worden verwerkt in de Perspectiefnota. Om die reden
dient de VVD op dit moment geen moties en amendementen in. De VVD gaat er van
uit dat het beleid van de nieuwe coalitie financieel wordt vormgegeven in de
Tussenrapportage welke na de zomer zal worden aangeboden en dat daarin
rekening gehouden wordt met onze aanbevelingen.

