
 

 

 

 

 

Algemene politieke beschouwingen bij de Perspectiefnota 2020-2023 gemeente Steenbergen. 

 

Als gevolg van de nieuwe samenstelling van college en coalitie is sprake van grotere en kleinere 

accentverschuivingen in het beleid. Er zal nog meer dan voorheen heel concreet worden gewerkt aan 

mogelijkheden die onze gemeente biedt waarbij niet langer wordt uitgegaan van wat niet kan, maar van 

kansen en mogelijkheden. Het college is er in geslaagd dit te vertalen in de aangeboden Perspectiefnota. Wij 

stellen college en raad voor om de navolgende onderwerpen nader uit te diepen. 

(23) (41) De viering van 750 jaar Steenbergen moet een groot feest worden voor alle inwoners van de 

gemeente Steenbergen. Wij stellen het college voor hierbij aansluiting te zoeken bij de organisatoren van de 

eerdere herdenkingen in de dorpen, bijvoorbeeld Dinteloord en gebruik te maken van hun ervaringen. In 2019 

vieren we nog de herdenking van West Brabant waarbij een bijzondere band bestaat met de Canadese 

bevrijders van het 5th South Alberta Regiment onder aanvoering van Hon. Maj. Danny McLeod. Is het mogelijk 

in verband van de Brabantse Wal aan te sluiten bij de jumelage welke Bergen op Zoom reeds aan ging met 

Edmonton (Canada)? Wij bepleiten versterking in algemene zin van het historisch besef. De aansluiting bij 

Vestingstedendagen is daarom een uitstekend besluit. Wij stellen voor om de jumelage met de Nassausteden 

ook na de 750 jarige feesten meer concreet te maken door uitwisselingen met  Diest, Dillenburg en Orange. Dit 

zal zeker ook positief effect hebben op onze toeristisch-recreatieve ontwikkeling.  Is het college hiertoe bereid? 

(24, 25, 26) De milieu-en energiedoelstellingen worden op hoofdlijnen door de Volkspartij onderschreven. 

Echter niet ten laste van het woon- en leefklimaat van de bewoners in dit en het komend decennium. Om in 

2040 energieneutraal te zijn is al erg ambitieus gesteld en gebaseerd op een bestuursbeleid dat achter ons ligt. 

Wij hebben enerzijds rekening te houden met de rijksopgave, maar aan de andere kant nog veel belangrijker de 

belangen van onze eigen inwoners. Het is een miskenning van de gevoelens in de samenleving om in de tekst 

een prominente foto van windmolens op te nemen, maar niets te zeggen over de dilemma’s daarover. Is het 

college bereid in haar bestuurlijke en ambtelijke contacten met betrekking tot de duurzaamheidsopgave niet 

verder te gaan in haar toezeggingen dan in het raadsprogramma is opgenomen? 

Wij bepleiten dat met name Dinteloord wordt ontzien bij het treffen van meer nog milieu- en 

duurzaamheidinitiatieven. Er is meer grond en er zijn meer mogelijkheden in onze gemeente. Is het college 

hiertoe bereid? 

(28) De Omgevingswet geeft vele kansen, maar wij moeten er voor waken dat naast de wettelijke en advies 

taken de verzoek- en collectieve taken leiden tot niet noodzakelijke uitgaven. Op welke wijze informeert het 

college de raad hierover en is het college bereid de raad tijdig voorstellen te doen waardoor de raad zelf de 

regie over te maken keuzes behoudt? 



(30) Verbetering van de onverharde paden in parken en trimplaatsen wordt toegejuicht, maar wanneer wordt 

nu eindelijk de renovatie van het Stadspark in Steenbergen waar al vele jaren over wordt gesproken 

uitgevoerd? Zijn er voldoende middelen beschikbaar om dit in 2020 uit te voeren? 

(33) In het raadsprogramma is opgenomen dat een brede economische visie wordt ontwikkeld. Deze zal met 

name op bestendige wijze op de toekomst moeten worden gericht. Op welke wijze worden de lokale 

ondernemers van de gemeente Steenbergen hierbij betrokken? Is het college bereid haar rol vooral faciliterend 

te laten zijn en het ondernemen vooral aan de ondernemers zelf over te laten? 

Is het college ( en daarmee de projectgroep) al gestopt met het Open Planproces Fort Henricus met betrekking 

tot de invulling van de loodsen van het voormalig loonwerkbedrijf? Heeft het college al contacten met serieuze 

gegadigden om voor eigen rekening en risico op die locatie te ontwikkelen en/ of wanneer gaan de gebouwen 

in de verkoop? 

De invulling van AFC Nieuw Prinsenland verloopt voorspoedig. Op welke wijze heeft het college invloed op de 

vestiging van bedrijven waarbij van belang is dat dit leidt tot de versterking van de economie van de regio, 

onder andere ook door beschikbaarheid van banen op MBO- en HBO niveau? 

 (38) De fractie van de Volkspartij is tevreden over de wijze waarop het college de gemeente Steenbergen 

vertegenwoordigt. Wij mogen trots zijn op onze gemeente en haar inwoners. Een gepaste uitbreiding van het 

representatiepakket wordt door ons onderstreept. Dat geldt ook voor het opnemen van stelposten voor 

ambities uit de samenleving. Wij zien dit als een uitbreiding van de mogelijkheden welke al aan de Dorpsraden 

en Stadsraad werden gegeven om hun eigen omgeving met eigen en overheidsmiddelen zichtbaar te 

verfraaien. De rotonde in Dinteloord en het Sint Jorispad in Kruisland zijn prima voorbeelden die direct het 

gevolg zijn van de Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheid. Beschikbaarstelling van financiële middelen dient 

door de raad te worden geaccordeerd. Doet het college in voorkomende gevallen daartoe voorstellen? 

(40) Het college stelt voor om de verenigingen door tussenkomst van Saver textiel in te laten zamelen. Hiermee 

kan de Volkspartij instemmen.  

(42) De Volkspartij ondersteunt van harte het stimuleren van watersport door het aanleggen van ligplaatsen. Is 

het college bereid om parallel daaraan in overleg met de organisaties in onze gemeente ook de aanleg van 

vissteigers ter hand te nemen ten behoeve van de toenemende grote groep al dan niet georganiseerde 

sportvisliefhebbers? 

(45) De Volkspartij onderschrijft het ingezette traject tot reorganisatie en ontwikkeling van de personele inzet. 

Wij hebben vertrouwen in de bestuurlijke inzet en ambtelijke uitvoering. Wel willen wij hierover meer inzicht. 

Is het college bereid tot een informatiebijeenkomst voor de raad in aanwezigheid van Bureau Beerenschot 

waarbij het Formatieonderzoek gemeente Steenbergen nader wordt toegelicht? 

(50, 51) De ontwikkelingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing zijn zorgelijk. Anders dan in het (vorig) 

college toegezegd heeft het gescheiden inzamelen niet geleid tot enige verbetering van de lastendruk voor 

onze burgers. Er is sprake van een voldongen feit; we kunnen de ondergrondse containers moeilijk uitgraven. 

Het college heeft onderzoek toegezegd. Op welke wijze draagt het college zorg dat de lasten niet nog meer 

onnodig stijgen en ziet het college mogelijkheden om deze terug te dringen? 

(53) De herijking sociaal domein kan maar tot een conclusie leiden: het is een bodemloze put. De 

gemeentebegroting is gevangene van beleid waarop wij nauwelijks invloed hebben. Jeugdzorg en WMO 

hebben na de overdracht van middelen van het rijk zich zelf nog meer ontwikkeld tot toenemende 

kostenprojecten waarbij vaak onder de noemer van “privacy” het gemeentebestuur nauwelijks invloed kan 

uitoefenen. Hoe ziet het college haar rol hier in? 



Wat gaat het college doen aan de “woekerrente” welke nog steeds wordt berekend door de 

overheidsfinanciers aan ondernemers die een beroep doen op de bijstands- en kredietregelingen? 

(55) De Volkspartij spreekt haar waardering uit de voor doorrekening van het raadsprogramma Aan de Slag. Is 

het college bereid bij komende Perspectiefnota’s en Begrotingen deze doorrekening steeds geactualiseerd aan 

te bieden? 

(9) De lasten stijgen over de gehele linie met 2%. Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en leges wordt 

kostendekkendheid beoogt. Dat de lonen stijgen met 2% is lang niet overal het geval. Dat geldt ook voor de 

stijging van de huren die in de vrije sector meer dan 2% kan stijgen. Sparen leidt niet meer tot behoud van 

vermogen. Consumptie wordt duurder en inkomen in relatie tot kosten blijft daarbij ondanks ronkende 

geluiden uit Den Haag over onze economie veelal achter. De Volkspartij roept het college op terughoudend te 

zijn in deelneming in projecten waarvan nut en noodzaak niet altijd even helder zijn. Wij werken bijvoorbeeld 

loyaal mee aan de opstelling van een toekomstvisie, maar het is de vraag of over twintig of veertig jaar 

rekening wordt gehouden met de opbrengst van dat onderzoek. Wie weet in onze gemeenteraad en college 

nog wat wij in 1999 bij de begroting hebben afgesproken en wat is van de goede bedoelingen van destijds echt 

gerealiseerd? Stijging van de OZB in relatie tot sterk gestegen woningprijzen leidt tot mogelijk hogere lasten 

voor de burgers. Is het college bereid deze afweging steeds te blijven maken? 

Steenbergen, 4 juli 2019. 

Fractie Volkspartij. 


