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Pagina 3. Voorwoord 

De raad gaat over de financiën. Dat is het budgetrecht. Dit is de basis van de perspectiefnota en de 

komende begroting. 

Een structureel sluitende begroting voor 2019 en de mogelijkheid tot het maken van plannen voor 

2020 en verder, echter worden de financiële problemen bij Jeugdwet opgevangen door een beroep 

te doen op de reserves van Incidentele middelen. Wat als deze financiële tegenvallers structureel 

blijken te zijn? Dan hebben we het over een open-eind financiering.  

Graag uw visie! 

  

Pagina 8. Beschermd wonen. 

Er is een lobbytraject gestart om gecompenseerd te worden maar wat de Volkspartij mist is een 

poging om een hogere vergoeding per inwoner te krijgen. Steenbergen krijgt € 50,- per inwoner en in 

andere gemeenten kan dat oplopen tot € 125,- per inwoner. De Volkspartij mist hier de inspanning 

om te komen tot een hogere vergoeding per inwoner door het rijk. 

Graag uw visie hierover. 

 

Pagina. 8 en 9 Noodzakelijke bijstellingen. Problematiek jeugd.  

Dat we ons financieel moeten wapenen tegen forse financiële tegenvallers bij het hoofdstuk 

Problematiek Jeugd, daar is de Volkspartij het mee eens maar, € 0,9 miljoen om de “ergste pijn” op 

te vangen, met de daarbij nog komende risico’s, lijkt het op weer een open eind financiering.  

Graag uw visie. 

 

Het is belangrijk om te weten hoe het zover heeft kunnen komen en wij van de Volkspartij vragen 

ons af of de beloofde analyse welke eind mei klaar zou zijn al inderdaad klaar is. 

Graag een antwoord van het college op deze vraag. 

 

Bij de risico’s heeft u het over “gemis van eigen bijdragen”   

Graag uw visie hoe u dit anders zou willen invullen. 

 

Pagina 12. Meerjarenplan baggeren 

Voor de komende 6 jaar is er bijna 1.4 mln nodig om een drietal grotere wateren uit te baggeren. 

Kunt u ons vertellen over welke 3 wateren het gaat? 

  

 

 

 



Pagina 12. Capaciteitsuitbreiding Toezicht en Handhaving 

De Volkspartij hoopt dat de uitbreiding niet is bedoeld voor ondersteuning op het bureau maar meer 

blauw op straat om het zo maar eens te noemen. Vooral ‘s avonds, in de vroege nacht en in het 

weekend hopen wij dat deze fte’s in onze eigen gemeente ingezet zullen worden.  

Graag uw visie hierover. 

 

Pagina 17.  Fort Henricus. 

De Volkspartij wil er voor pleiten dat de gemeente NIET op de stoel gaat zitten van de ondernemer of 

projectontwikkelaar. Zo was het aankopen van de loodsen geen handige move.  De gemeente moet 

faciliteren zodat een ondernemer er letterlijk en figuurlijk brood in ziet dit te gaan exploiteren.  

Al sinds medio 2016 staat er een ondernemer te trappelen om bij Fort Henricus een uniek pand te 

bouwen dat een enorme aantrekkingskracht zal hebben op recreatief gebied. Een Steenbergse 

bierbrouwerij met proeverij, horeca en vergaderkamers. Twee enorme terrassen waarvan één naar 

de Vliet en één richting Fort Henricus. Tot op heden is dit plan tegen gehouden en genegeerd door 

het college. De Volkspartij stelt voor dat u met deze ondernemer om de tafel gaat zitten voordat er 

extra geld uitgegeven gaat worden aan Fort Henricus. 

Graag de visie van het college. 

  

Pagina 20. Toekomstbestendig ICT 

Goede ICT gaat geld opbrengen zo zei een accountmanager van een bekend ICT bedrijf eens tegen 

mij. Voorlopig kost deze nieuwe toekomstbestendige ICT ons een eenmalige investering van  

€ 320.000,-  en een extra jaarlast van € 425.000,-  Voor deze prijs mogen we, of beter, MOETEN we er 

vanuit kunnen gaan dat er een controlesysteem in verwerkt zit waarbij de financiële afdeling 

automatisch een signaal geeft aan het college en de raad als bijv. 80% van het budget is bereikt.  

Dit om financiële excessen, zoals bij jeugdzorg is gebeurd, te voorkomen. 

Het uitbesteden van de ICT naar een Shared Service Center moet een kwalitatief hogere 

dienstverlening opleveren. Wij zijn vooral benieuwd WAT die € 425.000  de Gemeente Steenbergen 

extra gaat opleveren? 

 

Als er betere ICT systemen komen – met een hogere automatiseringsgraad – dan moet dit ook 

gevolgen hebben voor andere ambtenaren behalve die van de ICT. Meer automatisering = minder 

tijd nodig = minder ambtenaren? Kostenbesparing? 

Graag de visie van het college. 

 

U vraagt nog geen besluit te nemen in het al dan niet overgaan tot een samenwerking. U komt daar 

binnenkort op terug. 

Shared Service Center is geen slecht idee, maar de Volkspartij ontvangt graag een onderbouwing in, 

hogere kwaliteit, extra kosten vs kostenbesparing. 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 21. Organisatieontwikkeling. 

Op 1 mei is de nieuwe organisatiestructuur ingegaan waar we de afgelopen 2 jaar al € 400.000,- voor 

hebben vrijgemaakt en nu wederom € 200.000,-  dat maakt dat de organisatieontwikkeling nu  

€ 600.000,-  gaat kosten om te komen tot verbetering van de bedrijfsvoering. 

Versterken back office sociaal domein 2,5 fte extra, Capaciteitsknelpunten ruimtelijke ordening 1,5 

fte extra, het kan niet op. En op dit moment lopen er nog twee onderzoeken die van belang zijn voor 

de organisatie en een formatieonderzoek voor het realiseren van ambities en het uitvoeren van 

taken. Wij van de Volkspartij moeten dan helaas constateren dat er iets niet goed gaat. Wij 

voorspellen dat dit niet de laatste keer is dat u om meer geld of meer fte’s vraagt. 

Graag de visie van het college. 

 

Pagina 22. Risico’s - programma economie, toerisme en recreatie. 

Helaas lezen we dat er mogelijk nog extra investeringen nodig zijn bovenop de al € 600.000,- die al 

geïnvesteerd zijn in een toekomst gerichte organisatie en formatie. 

Ook dit lijkt helaas weer op een open eind financiering. 

Graag reactie van het college, 

 

Tegenover de risico’s staan ook kansen omdat het met de economie de goede kant op gaat, 

U heeft het over verkoop van bouwgronden en bouwleges die extra inkomsten opbrengen. 

De Volkspartij mist plannen om nieuwe bedrijven en winkels aan te trekken. Nieuw bedrijven zorgen 

voor meer werkgelegenheid. Meer bedrijven leveren geld op. Ook missen wij in de nota van 2019 de 

ontwikkeling van het hotel aan de A4 met alle baten en lasten. 

Graag de visie van het college. 

 

Pagina 26. Bestuurlijke opgaven in het overdrachtsdocument. 

Een van de opgaven in het overdracht document is “problematische schulden voorkomen en 

oplossen”. De Volkspartij hoopt dat u met oplossen niet bedoelt “kwijtschelden” 

Graag een reactie van het college. 

 

Algemeen 

De Volkspartij is van mening dat er te veel geld uit de algemene reserves wordt onttrokken en er te 

veel “open eind” financieringen in de perspectiefnota staan. 

Zorg in deze tijd van hoog conjunctuur voor een goede economische ontwikkeling door het 

aantrekken van nieuwe bedrijven en winkeliers zodat de gemeente kan profiteren van een groeiende 

economie. 

Een groeiende economie zorgt voor meer financieel vlees op het bot zodat we ook in mindere tijden 

onze inwoners dat kunnen bieden wat we graag willen. 

Graag de visie van het college. 

 

 

Volkspartij, 

Vice fractievoorzitter, 

Willy Knop. 

 

 


