
 

 

 

 

 

 

Reactie van Volkspartij op coalitieakkoord 2018 - 2022 
 

MENS EN SAMENLEVING 

 

Kernen 

Hoe gaat men ervoor zorgen dat ook de niet actieve bewoners gehoord worden? Vaak is 

maar een selecte groep actief, de andere bewoners worden niet gehoord. 

 

Het inzetten van een kwartiermaker, is dat meegenomen in de begroting? 

 

Hoe vindt toezicht plaats op het initiatievenfonds? 

 

Sociaal domein 

Er wordt een kwaliteitsimpuls geven aan het welzijnswerk. Hoe wordt gemeten of de 

kwaliteit van het welzijnswerk daadwerkelijk verbetert? En wat is de status nu? 

 

“We maken Steenbergen seniorvriendelijk” Hoe bent u van plan dit te doen? 

 

Jeugd 

“We gaan aan de slag met de jongeren die niet georganiseerd sporten bij een vereniging.” 

Ambitieus, graag een toelichting. 

 

Ieder jaar wordt een dag van de jeugd georganiseerd. 

Wat zijn de plannen en is dit begroot? 

 

Gemeenschapshuizen. 

“Gemeenschapshuizen die nog niet optimaal functioneren gaan we ondersteunen”. Hoe 

denkt u dit te gaan doen? 

 

Bent u bereid om activiteiten welke door de gemeente georganiseerd worden onder te 

brengen bij de gemeenschapshuizen waardoor ze extra ondersteund worden? 

 

De Stelle de Heen, gaat het daar nu goed? Is er rekening en verantwoording afgelegd door 

het voormalige bestuur? 



 
 

 

 

 

 

 

Het contract van de exploitant van ‘t Cromwiel loopt binnenkort af. Bent u bereid te 

evalueren en de raad in te informeren over de toekomst van ’t Cromwiel ? 

 

Armoede 

Hoe gaat men ervoor zorgen dat het aantal bijstandsgerechtigden in Steenbergen afneemt 

en hoe gaat men deze mensen activeren? 

 

Volksgezondheid 

U bent voornemens speel- en beweegtuinen aan te leggen, zijn deze in de begroting 

meegenomen ? 

 

KUNST, CULTUUR EN ERFGOED 

 

Cultureel erfgoed 

U heeft het over behoud van in het bijzonder de Gummaruskerk in Steenbergen. Het Bisdom 

is eigenaar van de kerk. Wilt u staat en kerk niet gescheiden houden? Wat denkt u van de 

precedent werking? In alle kernen staan kerken die wellicht hetzelfde probleem hebben. 

 

LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID 

 

Natuur en groen. 

Er komt een herdenkingsbos. Waarom en wie zal er herdacht worden? 

 

Veiligheid 

Een veilige leefomgeving en het gevoel van veiligheid in onze kernen wordt verder 

verbeterd,  maar het buitengebied krijgt bijzondere aandacht. 

Waarom dit verschil in binnen- en buitengebied ?  

Moet het buitengebied ook niet veilig zijn ? 

 

Het inzetten van mobiele camera’s, is dat wel toegestaan? 

Zijn vaste camera’s op toegangswegen ook een optie om de gemeenschap te beschermen? 

 

Wonen 

“We gaan voor duurzame woningen en ondersteunen onze inwoners en ondernemers 

hierbij.” Wat gaat dit concreet betekenen?  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Verkeer en vervoer. 

U let er op dat obstakels voor ouderen en mindervaliden verwijderd worden. 

Wanneer bent u voornemens om de gele blokken bij de Lidl in Steenbergen die nu voor 

gehandicapten parkeerplaatsen liggen te verplaatsen? 

 

Arbeidsmigranten. 

U stelt een beleidsplan op waarin onder andere het aspect “wonen” wordt opgenomen. 

Bent u bereid om een coulante houding aan te nemen met betrekking tot het huisvesten van 

arbeidsmigranten bij de agrarische bedrijven zelf?   

Bent u bereid dit op te nemen in het beleidsplan? 

Maakt u ook afspraken met o.a. woningstichtingen? 

Wordt er gehandhaaft op de reeds bestaande regels met betrekking tot huisvesting 

arbeidsmigranten? 

 

U stelt een contactpersoon aan. Wordt dat iemand binnen de organisatie of wordt dat een 

nieuwe fte?  Zo ja, is deze begroot? 

 

Energietransitie. 

U wilt een onderzoek doen om een eigen energiecooperatie op te richten. 

Het is erg onverstandig om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. De gemeente 

moet faciliteren en het ondernemen overlaten aan ondernemers die het risico willen en 

kunnen dragen. Graag een reactie van het college ! 

 

We stimuleren bestaande en nieuwe glastuinbouwbedrijven op het AFC Nieuw-Prinsenland 

bij Dinteloord om aardgas loos te produceren.  

Dit is niet concreet. Hoe wilt u dit doen? 

 

Milieu en afval. 

U gaat door met omgekeerd inzamelen. 

Bent u bereid om te onderzoeken of het kostenbesparend is om het restafval aan huis op te 

laten halen en kunststof in de ondergrondse containers te verzamelen, dus restafval en 

kunststof afval omdraaien ? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE 

 

Bedrijvigheid 

Wat gaat er concreet veranderen t.o.v. het vorige coalitieprogramma? Het aantal 

arbeidsplaatsen per 1000 inwoners is laag in vergelijking met andere gemeenten. In het 

verleden had men ook contact met bedrijven, niet duidelijk is wat dit heeft opgeleverd.  

Opdrachten van de gemeente die onder de aanbestedingsdrempel vallen, hoe wordt er hier 

concreet voor gezorgd dat ondernemers uit de gemeente hierop kunnen inschrijven en dat 

selectie van de gegadigden op eerlijke wijze plaatsvindt? 

 

Zijn er concrete plannen om het starten van een onderneming in de gemeente Steenbergen 

te stimuleren? 

 

Detailhandel. 

Bij de herijking van de reclamebelasting wordt onderzocht of we kunnen komen tot een 

ondernemingsfonds.  

De Volkspartij is voor afschaffing van deze belasting, deze willekeurige belasting bestaat 

alleen in de kern Steenbergen. Gaat u deze belasting afschaffen?  

Indien nee, gaat u deze dan invoeren in alle kernen? Gelijke monniken gelijke kappen! 

 

Een extra supermarkt in Dinteloord levert veel extra arbeidsplaatsen op, leidt tot meer 

concurrentie en lagere prijzen. Waarom is dit niet opgenomen in het coalitieakkoord? 

 

Recreatie 

We maken ons hard voor kleinschalige campings en camperplaatsen. > Wat betekent dit 

concreet? Is dit een vrijbrief voor iedereen die een camping wil starten? 

 

We stimuleren de watersport, bijvoorbeeld door middel van ligplaatsen. Gaat de gemeente 

de jachthavens beconcurreren door het toestaan van gratis overnachting in Dinteloord?  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

BESTUUR EN DIENSTVERLENING 

 

Zelfstandige gemeente 

Heeft de coalitie concrete plannen om de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie 

te verbeteren?  Ambtenaren die ook woonachtig zijn in de gemeente hebben gemiddeld 

genomen meer kennis van, en binding met het werk dat ze doen. Daarnaast biedt dit ook 

kansen voor de inwoners uit de gemeente Steenbergen op de arbeidsmarkt en kan als 

gevolg hiervan het aantal uitkeringsgerechtigden naar beneden. Staat de coalitie hier voor 

open? 

 

Versterken rol van de raad 

Het opkomstpercentage is toegenomen t.o.v. 4 jaar geleden. Nog steeds is het t.o.v. landelijk 

gemiddelde laag. Deze coalitievorming heeft gezorgd voor een deuk in het vertrouwen van 

vele inwoners in de politiek. Zijn er concrete plannen om de opkomst bij de volgende 

verkiezingen te vergroten? 

 

FINANCIEEL FUNDAMENT 

 

Belastingen riool en afval zijn 100% kostendekkend. 

Waarom is de belasting voor het omgekeerd inzamelen dan verhoogd?  

 

De Volkspartij vreest dat er te veel geld uit de algemene reserves wordt onttrokken om de 

“open eind” doelstellingen te realiseren. 

Zorg in deze tijd van hoogconjuctuur 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 een antwoord van het college! 

 

Waarom heeft u het coalitieakkoord niet laten doorrekenen met in ieder geval een Quick 

Scan door de afdeling financiën of controller of Rekenkamercommissie? 

Nu is het een akkoord met een financieel open einde !! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte wil ik namens de Volkspartij afsluiten met nog enkele vragen. 

Waarom staat er helemaal niets over sport en sportverenigingen in het coalitieprogramma? 

Waarom vinden we niets over zang- en muziekverenigingen of verenigingen in het  

algemeen? 

Waarom lezen we niets over onze vele vrijwilligers in onze gemeente?  

Waarom staat er niets in het coalitieprogramma over communicatie? 

Waarom vinden niets terug over burgerparticipatie ? 

Waarom staat er niets in over de agrarische sector? 

 

 

Volkspartij, 

Vice fractievoorzitter, 

Willy Knop. 


