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   REACTIE CDA OP PERSPECTIEFNOTA 2020-2023 

 

Voorzitter, wij danken het college voor de heldere en overzichtelijke perspectiefnota. In deze  
perspectiefnota ontvouwt u uw plannen voor de komende jaren en daar heeft u het nieuwe 
raadsakkoord - voor zover als mogelijk - in verwerkt. Onze complimenten daarvoor. Als 
coalitiepartij hebben wij daarom vanavond niet veel nieuws toe te voegen maar er zijn wel 
enkele zaken die wij graag nader voor het voetlicht willen brengen. 

 

We willen aandacht vragen voor de ijsbaan in Dinteloord. We weten dat in de huidige 
structuurvisie de ijsbaan  ‘wonen’ heeft als bestemming. De structuurvisie zal in de loop van dit 
jaar worden herzien zoals in de laatste oordeelsvormende vergaderingen al diverse keren is 
besproken. Als CDA willen we het college vragen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
om meer uit de ijsbaan te halen dan nu wordt gedaan. Denk dan aan een beleeftuin, een 
basketbalveld, een voetbal gelegenheid, een klimbos, een skeelerbaan en andere activiteiten 
waar de ijsbaan in Dinteloord een unieke locatie voor is. 

 

Zijn er in alle kernen plannen om de zorg voor ouderen dichtbij en bereikbaar te houden. Denk 
aan zorgcentrum de Nieuwe Haven in Dinteloord en ook de zorgcentra in andere kernen. Het 
CDA vindt het belangrijk om deze zorg in alle kernen op een goed, bereikbaar en op een hoog 
niveau te houden. Om eenzaamheid onder onze ouderen te beperken is het goed om deze 
wooncentra een plek in onze kernen te geven en te behouden. Nog een voordeel is dat 
complete zorg onder één dak te vinden is. Hoe denkt het college hierover? 

 

De CDA fractie is positief over de ingeslagen weg op het beleidsterrein Leefbaarheid en Kernen. 
Er zijn vanuit de bestuursopdracht kerncoördinatoren aangesteld. We vinden dat het voor elke 
inwoner van onze gemeente duidelijk moet zijn, wie zijn of haar kerncoördinator is. Daarom 
vragen wij het college om via verschillende media dit kenbaar te maken. Wij vragen u met klem 
ervoor te zorgen dat de kerncoördinatoren voldoende tijd krijgen voor de uitoefening van hun 
werk. Wij zijn van mening dat de voorgestelde capaciteit gering is. Graag willen we hier in de 
nabije toekomst evaluaties van zien. 

 

Het CDA is eveneens positief over het project Taalhuis Steenbergen. We willen hierbij wel sterk 
de nadruk leggen op het versterken van de doorverwijsfunctie van de netwerkpartners. 
Bibliotheek, scholen, ISD, ouderbonden en nog andere organisaties kunnen laaggeletterdheid 
detecteren en er voor zorgen dat dit probleem in onze gemeente teruggedrongen zal worden. 
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We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar ons Maatschappelijk 
Vastgoed. Het energieneutraal maken van accommodaties vinden wij hierin heel belangrijk. 
Graag zien wij op dit gebied een versnelling in de planvorming en uitvoering. De roep vanuit 
enkele gemeenschapshuizen is groot. Laten we daar snel en verantwoord op anticiperen. Op 
alle gemeentelijke daken dienen zonnepanelen aangebracht te worden. Hoe ver zijn wij hier 
inmiddels mee? 

 

In de perspectiefnota wordt uitleg gegeven hoe te bouwen naar een toekomstbestendige 
organisatie. Een duidelijk en helder stuk. Na wat dieper er ingedoken te zijn en terugkijkend op 
de uitleg van 18 maart jl. begrijpen we dat de gemeente Steenbergen voor een grote uitdaging 
staat om haar ambtenaren op een hoger  niveau te krijgen zodat er meer gerealiseerd kan 
worden in minder tijd. Ook willen we streven naar een lagere gemiddelde leeftijd, oftewel een 
betere afspiegeling van alle leeftijden. Het CDA vindt dit een goede ontwikkeling en wil graag 
door het college op de hoogte worden gehouden hoe zich dit vertaalt naar de medewerkers in 
de toekomst. Kunt u aangeven welk deel van  deze reorganisatie door een externe organisatie 
wordt uitgevoerd en welk deel wordt intern uitgevoerd? 

 

Voorzitter, uiteraard willen wij vanmiddag ook aandacht geven aan de afvalstoffenheffing want 
dat heeft ons allen de afgelopen maanden bezig gehouden. Vele inwoners waren net als velen 
van ons onaangenaam verrast door deze heffing. Geen goedkope manier van inzamelen zoals 
vooraf gedacht, integendeel, de lasten stegen. U heeft toegezegd dat u onderzoek gaat doen 
naar onze totale lastendruk inzake de diverse heffingen. Wij verwachten dat u ons gaande het 
onderzoek op de hoogte houdt van de vorderingen zodat wij als raad tijdig kunnen bijsturen 
waar wenselijk wordt geacht. De huidige marktwerking is anders dan onze inwoners hadden 
verwacht van ons. Want enige tijd geleden is er verteld dat wij onze afvalstoffenheffing 
goedkoper kunnen maken door de nieuwe wijze van inzamelen. Het tegendeel is waar. De 
huidige markt van vraag- en aanbod verandert en dit heeft consequenties voor de 
aanbesteding. Het CDA verwacht ook een goed vergelijkend overzicht van de ons omliggende 
gemeenten om zo onze eigen benchmark te kunnen maken. 

 

Een CDA-wens zien wij onder het kopje camera’s en buurtpreventie. U wilt de veiligheid 
verhogen door extra mobiel cameratoezicht. Dit juichen wij toe, zeker als u deze ook preventief 
wilt plaatsen, bijvoorbeeld in het buitengebied. Daarnaast wilt u in de gehele gemeente een 
netwerk hebben van buurtpreventieteams. Dit ondersteunen wij direct. 

 

Voorzitter, het economisch plan voor Steenbergen zit in de lift en dat juicht het CDA van harte 
toe. De aantrekkingskracht van Steenbergen moet nu ten uitvoer komen. We moeten bedrijven 
weten over te halen. U geeft aan dat onze ambtenaren onze acquisiteurs moeten zijn, sterker 
nog, ze moeten in de ogen van het CDA ook ambassadeur zijn. Steenbergen heeft voldoende 
ruimte, een goede ontsluiting. Laten we die mooie elementen inzetten om goede en waardige 
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bedrijven naar ons toe te trekken. Op die manier spreken wij de intentie uit dat er ook 
voldoende werkgelegenheid komt voor alle lagen van de bevolking. Op die manier is het ook 
goed voor de woningbouw. Kortom voorzitter, het belang van een goede uitvoering van onze 
economische visie is belangrijk voor vele elementen in onze samenleving. 
 
 
Steenbergen groeit, niet alleen in ambities maar gelukkig qua inwonersaantal en 
wooneenheden. Dit geeft onder andere knelpunten in ons wegennet en dat is voor vele 
inwoners storend. Als raad hebben wij dit signaal in 2018 opgepakt en het college de opdracht 
gegeven te komen tot een Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. U bent daar nu mee aan de 
slag en het CDA vraagt u om naast het gemotoriseerde verkeer ook goed oog te hebben voor 
het fietsverkeer. Niet alleen uit recreatief oogpunt maar ook voor de vele schoolgaande 
kinderen. Daarnaast vragen wij ook in dit plan aandacht voor goede voetpaden. Als raad 
moeten we ons goed realiseren dat een goede uitvoering van dit toekomstige plan geld gaat 
kosten. Daarom zijn wij blij te zien dat het college zich dit ook realiseert en kapitaalslasten 
reserveert voor toekomstige investeringen. Want het CDA wil dat wij een gemeente zijn die we 
graag goed, veilig en verantwoord door kunnen geven aan onze kinderen. 

 

Tot zover in eerste termijn. 


