
Inbreng perspectiefnota 

D66 complimenteert de ambtenaren voor het schrijven van dit heldere stuk. Gelukkig heeft de 
gemeente op dit moment een goede financiële basis waardoor er wel degelijk 
toekomstperspectief is. Maar voorzitter, een nieuw jaar, een nieuwe perspectiefnota, maar ook 
een nieuwe coalitie. Dit heeft als gevolg dat we weer met een perspectiefnota zitten die nog 
niet is af is, waar nieuwe ambities in staan die nog niet echt zijn doorgerekend en waar we dus 
tot de begroting op moeten wachten wat de financiële consequenties daarvan zijn.  

Voorzitter, graag wil D66 het college het volgende meegeven. De gemeente Steenbergen 
heeft veel landelijk gebied. Al enige jaren zijn er zorgen over de leefbaarheid op het 
platteland, terwijl het buitengebied en zijn bewoners in alle visies op gebied van recreatie, 
leefbaarheid en groen een grote rol spelen.  
De leefbaarheid van het buitengebied wordt gewaarborgd door actief mee te werken met 
bewoners, bedrijven, organisaties  en instellingen. Onzes inziens moet de gemeente zorg 
dragen om deze beheerders van het buitengebied in een prettige doch toekomstwaardige 
omgeving te laten wonen. 
Gelukkig is er begonnen met de aanleg van snel internet en is het college van zins om niet 
alleen binnen de bebouwde kom AED's te plaatsen, maar ook in ons buitengebied. Dit is een 
begin, een goed begin, een mooi begin, en daarom ook de oproep om niet stil te vallen maar 
mensen juist de ruimte geven om te ontwikkelen.  

Nu wat meer over de inhoud. D66 ziet de gemeente niet als een bank die veel eigen vermogen 
moet hebben. Aan de andere kant ziet D66 wel dat het eigen vermogen met een noodgang 
achteruit gaat. D66 vraagt dan ook het college om een ondergrens aan te houden van 5 
miljoen euro. Hierdoor hou je het vet op de botten. + 

Een ander aspect dat D66 is opgevallen, is dat het totaal aan reserves met bijna 14 miljoen 
euro gaat afnemen in deze raadsperiode. Dat is fors. Gelukkig ziet D66 dat dit aan nuttige 
onderwerpen wordt besteed, zoals het opknappen van de havens Dinteloord en de Heen. Hele 
mooie plannen die de inwoners ook echt verdienen. We snappen dat er geld nodig is voor een 
betere, robuustere organisatie maar de komende 3 jaar 14 miljoen opsouperen is veel. Daar 
komt bij dat dit college ook nog eens zonder enige visie of plan 15 miljoen euro wil lenen en 
de nakomende periodes de prijs te laten betalen. D66 heeft grote moeite met deze gang van 
zaken.  

De afvalstoffenheffing voor onze inwoners worden weer € 30 duurder. Weer worden onze 
inwoners bestraft. Voor D66 is het niet meer dan logisch om hiervan af te stappen en de € 30,- 
te schrappen. Graag een concrete oplossing van het college!



Nu zou ik graag de verschillende programma's willen doorlopen 

Programma mens en samenleving 
Een belangrijk thema is de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. D66 wil aan 
college meegeven om ook te kijken naar bijvoorbeeld zonnepanelen op de gezamenlijke 
bouwlocatie voor carnavalsclubs. Hoe staat zij hier tegenover? En hoe staat het met de 
bibliotheek van Steenbergen?  

Binnen onze kernen en centra zijn er toiletten maar deze zijn nauwelijks toegankelijk of zelfs 
niet vindbaar voor de gebruikers. D66 zou graag willen dat onze gemeente een gastvrije 
toiletgemeente wordt. Hoe gaat het college hier zorg voor dragen?

Bij ’t R@velijn is er veel verkeersdrukte op de bekende tijden. Onze wens is om hier een zoen 
en zoef zone te maken, zodat het verkeer in betere banen geleid wordt. Hier hoeft niet op 
gewacht te worden totdat het GVVP er is want dit is een quick win, oftewel laaghangend 
fruit! Graag de visie van het college.  
Een andere, lang gekoesterde wens van D66 en ’t Ravelijn is een dependance havo en vwo. 
Wat voor acties gaat het college hiervoor ondernemen, wat voor gesprekken gaat het college 
starten om het bestuur te overtuigen dat het noodzakelijk voor onze gemeente en ’t R@velijn 
is?  

D66 en andere partijen in de raad vinden het onterecht dat de baan bij Diomedon met kleine 
aanpassingen gerepareerd wordt. Een nieuwe baan is nodig, nu en niet over 3 jaar. Reparatie 
is kapitaalvernietiging. Graag horen wij de visie van andere partijen omtrent de nieuwe baan.  

Programma kunst, cultuur en erfgoed 
Behouden wat we hebben en uitbouwen daar waar mogelijk is. Onze gemeente heeft een 
achterstand op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Extra aandacht en ondersteuning voor 
de kernen en hun bewoners. Het zijn namelijk onze inwoners die kunst, cultuur en erfgoed  
hooghouden in de kernen. Indien de stimulering dreigt weg te vallen, zorg dan dat er een plan 
van aanpak ligt waar adequaat mee verder gewerkt kan worden. College: heeft u dat 
voornemen? 

Het aangekondigde onderzoek naar ons maatschappelijk vastgoed, kan een grote stremming 
geven op ontwikkelingen bij kunst, cultuur en erfgoed, willen we dat onze inwoners aan 
doen? College, graag uw antwoord in deze?  

Een andere vraag die nog onbeantwoord is bij de technische beantwoording omtrent het feest 
Chapeau: waar wordt dit evenement gehouden?

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid 
De aanhef is mooi en voorzitter ik citeer een gedeelte: ‘Centraal staat het zorgen voor een 
schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij 
mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst’. Bijna 
poëtisch. En het gaat ook ergens over zoals huisvesting van arbeidsmigranten, de 
energietransitie en het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Waar D66 specifiek aandacht 
voor vraagt, is de termijn waarin uitvoering wordt gegeven. Zoals bij de huisvesting van de 
arbeidsmigranten. Het is nu een probleem, er wordt nu overlast ervaren door onze inwoners 



en de ondernemers kunnen hun mensen nu niet huisvesten. En wat schetst onze verbazing? 
Terwijl iedereen aangeeft: los het op, trapt West-Brabant op de rem en kiest dit college voor 
de wachtstand. En dat terwijl de titel van het coalitieakkoord is: ga aan de slag! Natuurlijk 
moet er gedegen onderzoek plaats vinden en daarom D66 verwacht van dit college 
voortvarendheid, duidelijkheid en lef. Toon de moed om met oplossingen te komen. Wij 
achten dit college daartoe in staat en laat dat dus zien. Graag de visie van het college.

Programma economie, toerisme en recreatie
Onze ondernemers zijn belangrijk, hierdoor kunnen mensen winkelen, recreëren en werken 
binnen onze gemeente. Heel goed dat met het onderwijs wordt gekeken waar verbindingen te 
maken zijn tussen scholen en bedrijven. Voorzitter, Steenbergen is een gemeente met veel 
buitengebieden en een grote agrofoodsector. Wij zien dan ook uit naar de opgave agrofood die 
dit jaar nog onze kant op komt. Echter ook op het gebied van recreatie zien boeren als 
beheerders van het buitengebied mogelijkheden. Zoals het college zelf aangeeft, willen zij 
onze boeren de ruimte geven om te vernieuwen. Heel goed. Daarnaast zijn ook onze 
ondernemers op de verschillende industrieterreinen druk bezig maar ervaren zij ook overlast 
van vrachtwagenchauffeurs en met name het zwerfvuil dat zij achterlaten. Daarom een vraag 
aan het college: kan het college toezeggen om op korte termijn, net als in het centrum, 
vuilbakken te plaatsten?

Ondernemers vragen ook om duidelijkheid, richting alsmede enthousiasme vanuit de 
gemeente en het college. Dus college, mochten er ondernemers komen met uitdagende 
plannen, verwelkom ze met koffie, de bekende uitnodigende en meewerkende houding en 
kom er samen uit.  

Op dit moment zijn de kerncoördinatoren hard aan het werk om hun netwerk uit te breiden. 
Daar zullen ongetwijfeld in de toekomst meer kosten bij komen. Uit onderzoek is gebleken 
dat andere gemeentes een flexibele schil hebben om de budgetafdelingen. Hoe denkt het 
college hierover?  

Programma bestuur en dienstverlening 

Een van de grote opgaven dit jaar is het op stellen van de toekomstvisie voor de gemeente. Dit 
alles moet goed gaan en matchen met de veranderende overheidsparticipatie en 
dienstverlening. We willen adequaat reageren op diverse behoeften van inwoners en 
bedrijven. We willen veel bereiken met één doel: de klant centraal stellen en voldoen aan de 
behoefte en verwachting van de klant of zelfs deze overtreffen! Een loffelijk streven, waar 
D66 uiteraard achter staat. De organisatie moet dit dan ook in elke vezel voelen en de neuzen 
moeten allemaal dezelfde kant uitstaan. Zo ver zijn we echter nog niet, en dat is
begrijpelijk. Hiervoor is een transitie voor de organisatie ingezet. Om een dergelijke operatie 
goed te laten verlopen is rust en een daadkrachtige leiding nodig die deze transitie goed 
aanstuurt. Waar D66 zich zorgen om maakt is, of deze twee zaken wel in één keer goed  zijn 
aan te pakken. Het is geen geheim dat er de laatste tijd nogal wat ambtenaren onze organisatie
hebben verlaten. Verder is het bekend dat een stabiele organisatie met "vaste gezichten in 
functies" het beste rendeert. Wij zijn voorzichtig, want reorganisaties hebben meestal veel 
impact op een organisatie. Daarom de volgende vraag: is het niet beter eerst snel en goed de 
organisatie weg te zetten en pas daarna de aangekondigde plannen uit te voeren.

Voorzitter tot zover in eerste termijn. 




