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REACTIE CDA STEENBERGEN OP DE BEGROTING 2020 

 
Voorzitter,  de CDA-fractie wil allereerst het college en de ambtenaren dank zeggen voor deze 
begroting. Het is zoals altijd weer een flink stuk werk en onze complimenten voor het thans 
voorliggende document.  

Wij leven nu in een tijd waarin het feest van de vrijheid wordt gevierd: 75 jaar bevrijding. Het 
feest dat wij nu in vrijheid in Nederland kunnen leven. Het is volgend jaar 75 jaar geleden dat 
ons land werd bevrijd en de afgelopen weken hebben de bevrijding gevierd van onze gemeente. 
Sindsdien hebben we hier geen oorlog meer gekend. 

 

Vrijheid in de huidige tijd lijkt een heel andere betekenis te krijgen en bepaalt veel meer de 
politieke agenda van onze gemeente. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vrijheid van 
meningsuiting – durven en kunnen wij zeggen wat wij willen – het gaat over vrijheid om mee te 
kunnen doen aan de samenleving – met als symptoom armoede, eenzaamheid, toenemende 
zorgvraag etc etc - , het gaat over het kunnen zijn wie je bent – gekoppeld aan bijvoorbeeld 
geloofsovertuiging of seksuele geaardheid -. Maar het gaat ook over het kunnen wonen waar je 
wil (woningnood) of een belemmering die mensen ervaren als de overheid wederom met 
allerlei regels en maatregelen komt die hun vrijheid belemmeren.   

 

De toekomst gaat dan ook over terug naar de menselijke maat, gezamenlijk in de samenleving 
de schouders eronder, solidariteit en zorgen dat de fysieke wereld om ons heen ook is ingericht 
op het mee kunnen doen en qua milieu schoon is om in te verblijven. Dit vraagt ingewikkelde 
oplossingen die ons allen (zullen) raken. 

 

Voorzitter en dan de begroting en het meerjarenperspectief. Het is een begroting geworden 
waarin uiting wordt gegeven aan de vele ambities die er zijn en u heeft nu lef om door te 
pakken. Het CDA concludeert dat wij een gezonde gemeente zijn en zeker door de koers die 
zichtbaar is in de begroting blijven we een gemeente waar het goed wonen, werken en 
recreëren is. En dat zijn juist de pijlers in onze samenleving.  
 
Versterken van sociale samenhang. Hoe ziet het college de versterking van de samenleving in 
de kernen? Hoe past welzijn, zorg en veiligheid hierin? 
 
Het afgelopen jaar zijn we gestart met kerncoördinatoren. De indruk die het CDA heeft werd 
bevestigd tijdens de jaarlijkse kernbezoeken. De coördinatoren worden omarmd in de kernen en 
op die manier voldoen zij in de wens die we met elkaar hebben om de bevolking en de 
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gemeente dichter bij elkaar te brengen. De lijnen worden korter en er kan sneller geantwoord 
worden op de vragen die er zijn. Van het college vernemen wij graag of de coördinatoren 
gehinderd worden in hun werkzaamheden door het beperkte aantal uren dat zij tot hun 
beschikking hebben.  
 
Waar wij als CDA enthousiast over zijn is de wijkgerichte aanpak. Niet alleen wijkteams maar 
ook de samenwerking met de boa’s en de politie stemt ons goed. Wij zijn van mening dat je 
door een bundeling krachten en samenbrengen van gemeentelijke taken en taken 
georganiseerd vanuit andere organisaties op bijvoorbeeld het gebied van zorg welzijn, meer kan 
investeren om problemen aan de voorkant – preventief - aan te pakken. Zo zijn we wijkgericht 
bezig! Wellicht is er een mogelijkheid van signalering door de wijkteams. Voorzitter kan het 
college aangeven of dit ook opgepakt wordt of kan worden door de wijkteams?  
 
Een grote financiële last in de aangeboden begroting is de transitie-overgang van bibliotheek 
naar school. Als gemeenteraad hebben wij het nieuwe bibliotheekbeleid vastgesteld waarin 
staat de iedere school een bibliotheek moet hebben. Eenmalig zal er ruim 167.000 euro subsidie 
moeten komen. Maar daarnaast is er huurderving van het oude gebouw. Al met al een flinke 
kostenpost die hopelijk eenmalig zal zijn. Maar het kan alleen eenmalig zijn als we een andere 
bestemming vinden voor het gebouw. Kunt u aangeven of er al ideeën zijn of wellicht kunt u 
aangeven wat uw bedoeling is met het pand. Maar nog even terug naar het verplaatsen van de 
bieb naar school. De bieb werd door een groep oudere mensen ook gebruikt als een 
ontmoetingsplaats. Bestaat er voor deze groep mensen een andere mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten? Bovendien: is de schoolbieb ook in de avond, in het weekend en in de vakantie 
open? 
 
Voorzitter, het samenbrengen van mensen in deze tijd kan bij bepaalde groepen mensen 
eenzaamheid voorkomen. Eenzaamheid komt vaker voor dan wij zo op het eerste gezicht 
denken. Het is daarom goed als mensen zich verenigen. Op die manier kunnen we (deels) een 
oplossing aan het probleem bieden. Als er vanuit de bevolking initiatieven komen om groepen 
mensen met een gezamenlijk doel samen te brengen, zijn daar subsidiemogelijkheden voor? Is 
het mogelijk om bijvoorbeeld ook te werken met vaste wijkleefbaarheidbijdragen voor 
bijvoorbeeld dorpsraden?  
 
 
Leefomgeving en duurzaamheid. Het laatste jaren praten we met elkaar veel over het gemeentelijke 

verkeers- en vervoersplan. Graag zien wij actie want diverse verkeerssituaties worden echt zorgelijk.  

Voorzitter, duurzaamheid heeft de gemeente Steenbergen hoog in het vaandel staan. Maar wij 
weten dat investeren in energiebesparende maatregelen duur is. De investering zit uiteraard 
aan de voorkant en het rendement pluk je pas in de jaren die komen. Niet iedere portemonnee 
laat het toe om deze investeringen te doen. Er zijn subsidiemogelijkheden maar voor mensen 
die niet draagkrachtig genoeg zijn, kunnen wij daar passende oplossingen voor bieden? 
Voorzitter, is het college bereid om hier de komende maanden naar te kijken en dit terug te 
koppelen naar de raad en zoja, op welke termijn? 



 

3       

 
Voorzitter, er wordt veel gebouwd. Wij denken dat we rustig mogen concluderen dat er voor 
ieder wat wils is. Maar we willen wel graag blijven zien dat er gebouwd wordt in iedere kern 
naar de behoefte die er is. Niet bouwen om te bouwen en niet bouwen voor leegstand. Daar 
schieten we niets mee op. Kunt u aangeven of er in de verschillende kernen voldoende locaties 
zijn voor de komende jaren om naar behoefte te bouwen. En hoe zit dat op de middellange en 
lange termijn, anticiperen we voldoende op het verkrijgen van voldoende bouwlocaties?  
 
Economie, recreatie en toerisme. Vele inwoners in onze gemeente werken in andere 
gemeenten. Dit betekent op spitsuren een grote drukte c.q. veel vervoersbewegingen. Wij 
missen in de begroting de effectindicatoren economische zaken. Graag willen wij vanavond een 
toezegging dat dit vanaf het komend jaar ook wordt opgenomen. Want wij willen graag weten 
hoeveel procent van onze inwoners werken binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is het 
belangrijk dat het openbaar vervoer goed geregeld is. Je bent vanuit Steenbergen niet snel met 
de bus in Roosendaal, wel snel in Rotterdam. Dus noord-zuid is goed geregeld, van west naar 
oost niet. We willen graag dat mensen gebruik maken van het openbaar vervoer, maar dan 
moet het wel goed geregeld zijn, het openbaar vervoer moet uitnodigend zijn. College, kunt u 
dit met de gesprekken met de openbaar vervoer aanbieders bespreken en terugkoppelen naar 
de raad.  
 
Voorzitter, steeds meer komt Steenbergen op de kaart door recreatie. Een ontwikkeling waar 
jarenlang aan is gewerkt en waar de komende jaren ook aan gewerkt blijft worden. We hebben 
daar vanavond geen aanvullende opmerkingen over, alleen de wens dat deze lijn doorgezet kan 
worden en dat wij als gemeente faciliterend blijven optreden hierin.  
 
Op het gebied van economie willen wij nadrukkelijk de kansen van de economische 
ontwikkelingen rondom de transportas A4 op de agenda zetten. Wij willen u vragen om de visie 
daarop en de kansen en mogelijkheden met ons te delen. College, hoe denkt u hierover? 
 
Bestuur en dienstverlening. Voorzitter, een doorn in het oog van vele inwoners is de jaarlijkse 
belastingaanslag. Als eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen op de mat valt dan 
stijgt de onrust onder de bevolking. En dan gaat het vooral over de afvalstoffenheffing. De afval- 
en verwerkingskosten blijven stijgen en door ons huidige systeem blijven de kosten voor de 
inwoners stijgen. Daarom vragen wij hierbij het college of zij bereid zijn om te kijken of er 
binnen de begroting mogelijkheden zijn om de lasten voor de burger te reduceren.  
 
Voorzitter, tot slot. Wij begonnen ons betoog met de opmerking dat wij een gezonde gemeente 

zijn. Wij kunnen het ons permitteren om te gaan investeren met geleend kapitaal. Onze 

begroting laat het toe dat we de kapitaalslasten goed kunnen dragen. Dat is uiteraard geen 

vrijbrief om te investeren, maar wel een zorgeloze gedachte. Want als wij door deze lasten geen 

sluitende jaarrekening kunnen krijgen, moeten we de plannen herzien. Uiteraard zullen wij de 

toekomstige investeringen op nut en noodzaak beoordelen. Maar nu hebben we de kans om te 

investeren. Investeren in deze mooie gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is.  


