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Inleiding 

Voorzitter  

Een duidelijk stuk, met dank aan de opstellers. Ook het technisch beraad heeft meer 
duidelijkheid verschaft aan deze perspectiefnota. 

In grote lijnen veel ambities en dat is altijd goed. 

We gaan veel geld investeren. Maar waarin voorzitter? 
En wat gaan we daarvoor vervolgens doen: Geld lenen om te investeren. Op zich geen 

probleem, de VVD is een ondernemende partij. Als er maar duidelijke plannen 
onderliggen, met omschrijving: nut en noodzaak, benodigd geld en tijdspad. Met 
andere woorden de plannen dienen SMART omschreven te zijn. Dus: 

• Specifiek 
• Meetbaar 
• Acceptabel 
• Realistisch 
• Tijdsgebonden 

Voorzitter ik wil graag schetsen hoe we dit in het bedrijfsleven doen. Immers de gemeente 
is ons inziens ook een bedrijf. Hoe werkt een bedrijf?

Er wordt een visie opgesteld. Vervolgens wordt bepaald welke investeringen hiervoor 
nodig zijn en zoekt men hier de benodigde financiële middelen bij. Dus niet andersom! 

Want voorzitter wat staat er in deze perspectiefnota? Er wordt 15 miljoen euro 
beschikbaar gesteld, maar we weten nog niet waarvoor? En voorzitter, die 15 miljoen 
euro hebben we niet eens. We begrijpen dat u dus ieder gezin in deze gemeente gaat 
belasten met een schuld met een getal van vier cijfers. Dat noemen wij potverteren, 
precies het gedrag wat onze buurgemeente heeft vertoond. Met de bekende gevolgen. 
Begrijpen wij hiermee dat deze coalitie onze gemeente rijp gaat maken voor een 



overname door Bergen op Zoom? Met andere woorden: hebben we ons hoofd al in de 
schoot geworpen?  

Concluderend vz 

- De VVD vindt dat we geen carte blanche kunnen geven voor investeringen 
- De VVD constateert dan onze reserves in rap tempo afnemen 
- De VVD constateert dat we voor de eerste keer in vele jaren schulden gaan maken 
- De VVD concludeert dat Sinterklaas wel degelijk bestaat 

Daarom voorzitter zal de VVD ook niet instemmen met deze perspectiefnota. 

Voorzitter dan de programma’s met onze vragen en opmerkingen 

Programma Mens en Samenleving 

Kunt u aangeven wat de reden is dat wij uit de solidariteitsregeling Jeugdzorg zijn 
gestapt? En welke risico’s kunnen we hierdoor lopen? 

Programma fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 

Wij missen in de toelichting en voorstellen de bijdrage aan Kruislandse kreken en het 
realiseren van de ecologische verbindingszones, zijn deze investeringen ingeruild voor 
vervanging bomen buitengebied en vervangingen groen? 

De VVD wil uw College ook vragen extra aandacht te besteden aan het wonen in het 
buitengebied. In de eerstvolgende periode zal er onder andere agrarische bebouwing 
vrijkomen , is uw College bekend met het begrip Plattelandswoning en kunt u 
aangeven de mogelijkheden voor omzetten van agrarisch naar Plattelandswoning ook 
in Steenbergen te benutten? 

Wat betreft vervanging van de bomen in het buitengebied vraagt de VVD aandacht voor 
de te planten soorten, die mogelijk hinder en gevaar voor landbouw en verkeer en 
onze maatschappij veroorzaken, hoe wilt u dit inrichten? 

De VVD ziet dat er mogelijk een andere definitie moet komen voor de term open 
buitengebied. Ons inwonersaantal groeit en door allerlei activiteiten zoals, huisvesting 
arbeidsmigranten, inrichting zonneweides enz., agro-forestry zal er steeds meer 
beslag op de open ruimte gelegd gaan worden deelt u onze mening? Hoe staat u 
overigens tegenover de ontwikkeling van agro-forestry? 

Wat duurzaamheid betreft, wederom een volle alinea met allerlei mooie kreten, maar nu 
de invulling en uitvoering nog. Hoever staan we met de duurzame inrichting van onze 
overheidsgebouwen zodat we zelf het goede voorbeeld geven? 

Hoe ver staan we in de onderhandelingen over het plaatsen van de windmolens en de 
inrichting van de zonneweides? Vind uw College ook dat we hierin achterstand 
oplopen ten opzichte van de ons omringende gemeentes? 



Het bedrag van 300.000 euro wat genoemd wordt in de paragraaf voor de entrees en 
rotondes vinden wij veel te hoog. Zeker omdat wij er vanuit gaat dat u nog steeds 
bezig bent met het aantrekken van sponsoren. Of heeft u die pogingen al opgegeven?  

Programma Economie, toerisme en recreatie 

U schrijft in de paragraaf economische kracht het goede voorbeeld te geven met een 
uitstekende en toegankelijke dienstverlening. Wij horen echter andere dingen. 
Namelijk dat de gemeente slecht te bereiken is en slecht luistert naar de ondernemers. 
Jammer, wat denkt ons College daaraan te gaan doen? 

U geeft aan dat u de focus legt op het faciliteren en vermarkten van de topsector Agrofood 
in Steenbergen en de regio. Hoe wilt u hiermee omgaan als het AFC geen extra ruimte 
biedt om dit te realiseren?  

Programma Bestuur en Dienstverlening 

Voorzitter, jaren geleden hebben wij al ingezet op samenwerking Brabantse Wal, onder 
andere ook op organisatieniveau, wij horen hier bijna nooit meer over, hoe is de stand 
van zaken momenteel? 

Samenvattend voorzitter. De VVD keurt deze perspectiefnota af. Dit omdat u onze 
inwoners opzadelt met een hoge schuldenlast waar ze nog jaren aan vast zitten.  


