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Programma mens en samenleving 
 

De atletiekbaan is gerepareerd mede onder toezicht van de Atletiekunie om veilig te kunnen sporten. 
Voor 2019 en 2020 is de baan goedgekeurd door de Atletiekunie. Bestuur en leden van de 
atletiekvereniging en D66 zijn nog steeds teleurgesteld over de beslissing van het college. Er zijn geen 
verdere gesprekken met de wethouder of de beleidsmedewerker geweest over de plannen voor 
2020/2021. Wij wachten op de beleidsnota inzake het maatschappelijk gebruik van de gemeentelijke 
sportaccommodaties. Wij vinden het wel erg stil omtrent communicatie hierover. Wat is de status 
van dit rapport c.q. proces?  
 
Pag. 30, zinvolle dagbesteding die zin en zelfvertrouwen geeft, voor diegene die een grote afstand 

hebben naar arbeid en zinvolle invulling van hun leven. Welke toekomst voorziet Stichting 

Samenwerking in relatie met Vraagwijzer hierin? 

D66 is verheugd dat het goed gaat met het Cromwiel. Zoals wel bekend zijn de verstandhoudingen 

goed en bezoekers en gebruikers bouwen constructief aan een volwaardige Cromwiel.  

Een veel gehoorde klacht is het tekort aan toiletten in de gemeente Steenbergen. Wij willen 

openbare toiletten in onze gemeente.  

Zijn alle toiletten van openbare, gemeentelijke gebouwen openbaar en open tijdens openingstijden? 

Wat gaat het college doen aan de openstellingen van toiletten in winkels?  

Programma Kunst, cultuur en erfgoed 

Op zich geen opmerking over voorstel, maar wel over de niet opgenomen en nog steeds niet 
uitgewerkte c.q. veel te langzaam voortschrijdende plannen met Fort Henricus. Bij de opening zijn er 
door aanwezige sprekers toezeggingen gedaan, we gaan aan de slag, er liggen kansen met het Fort. 
Laten we die dan ook pakken en voortvarend deze uit gaan werken. Het is zo weer voorjaar. 
Voorzitter, D66 verwacht voor het eind van dit jaar een voortgangsrapportage over de 
ontwikkelingen en de plannen welke tot uitvoering kunnen komen, zowel op het Fort als met het 
daar aanwezig ontroerend goed.  

De ontmanteling van de huidige biebvoorziening en de verplaatsing van de bieb naar diverse scholen, 
vraagt nog om nader onderzoek. U kunt nog niet aangeven hoe dit financieel gaat verlopen, m.n. 
door externe factoren. D66 is wel benieuwd naar de voortgang en stand van zaken en wil ook een 
rapportage in december 2019 van u daartoe ontvangen met daarbij de wens om de bibliotheek ook 
op andere scholen of monumentale gebouwen dan basisscholen in de gemeente Steenbergen te 
huisvesten. Laat het vooral de sociale functie, de zogenoemde huiskamersfeer, niet verliezen.  
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Leefomgeving en duurzaamheid 
 

Voorzitter, de biodiversiteit dient een handje geholpen te worden. Het is daarom goed dat de 

gemeente in haar eigen groen stappen zet. Alleen vraagt D66 zich af waarom dit college dan schermt 

met de rotondes waar maar 2 of 3 verschillende planten staan. In onze ogen worden de entrees dan 

wel mooier maar dit draagt niet echt bij aan het verhogen van de biodiversiteit.  

Het is goed om te horen dat bij de implementatie van de omgevingswet het college anders van plan 

is om te gaan met haar inwoners en bedrijven. Maar al te vaak hoort D66 klachten van inwoners over 

de communicatie met de gemeente. Problemen worden niet opgelost en terugkoppeling vindt niet 

plaats. Het teleurstellende beeld van dit geheel is dat het niet nieuw is. Het is al lang bekend. Door de 

raad al verscheidene jaren aangekaart en toch blijkt het voor dit college moeilijk om hier adequaat 

mee om te gaan. Een voorbeeld zijn de meldingen in de gemeente app en de BMX baan in Kruisland. 

Al meer dan een jaar zijn de initiatiefnemers in afwachting en zijn zij niet op de hoogte van de status. 

Pas in september is er aanvang gemaakt met de uitwerking hiervan en nog steeds is er geen zicht op 

realisatie. D66 is en blijft optimistisch maar op dit dossier is dat lastig vol te houden. Wat voor 

toezeggingen en oplossingen gaat het college deze avond hierover geven?  

 

Economie, toerisme en recreatie 
 

Voorzitter, wij missen hier de proactieve rol van de overheid. Natuurlijk moet niet alles van boven 

opgelegd worden maar als dit college aan onze inwoners en bedrijven vraagt om met plannen en 

ideeën te komen, moet er wel worden doorgepakt worden door dit college met de uitwerking ervan. 

Zo laten we zien dat iedereen serieus genomen wordt. Een voorbeeld van samen met inwoners en 

bedrijven op te trekken is deelname van onze gemeente aan het project Groene pluim. Hierbij 

worden bedrijven die zich inzetten voor fatsoenlijke banen, klimaatverandering tegengaan en 

duurzaam produceren in het zonnetje gezet. Al onze omliggende gemeente doen mee. Het initiatief 

uit 2016 komt zelfs uit onze buurgemeente Bergen op Zoom. Steenbergen is de grote afwezige.  

Juist in een gemeente als Steenbergen waar we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, 

vindt D66 dat dit college hieraan moet deelnemen. Maar wat schets onze verbazing? De gemeente 

doet niet mee. Waarom niet? Waarom laat u deze kans liggen? 
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Financiën, Bestuur en dienstverlening: 
 
Voorzitter, de onderwerpen financiën, bestuur en dienstverlening hebben wij omdat ze in 
elkaars verlengde liggen samengevat. Wat is volgens de begroting het doel? 
Bij onze dienstverlening staat de klant centraal en is de gemeente dichtbij, toegankelijk en 
betrokken. Deskundige, professionele medewerkers zijn er werkzaam. Gebruik van digitale 
gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Een 
toekomstbestendige en eigentijdse organisatie. Schitterende zinnen. 
 
Vier punten waar D66 zeker achter kan scharen. Echter, omdat deze punten in de begroting 2020 
en meerjarenbegroting 2020-2023 staan geeft het college aan dat we lang zo ver nog niet zijn. 
Dit moeten wij helaas onderschrijven! Verre van zelfs, in de tussenrapportage is goed 
aangegeven wat allemaal aan plannen en voornemens nog afgewerkt en aangepakt moet 
worden. Erg veel nog en zeker niet de kleinste dossiers.  
 
Een goed geoliede organisatie met deskundige en betrokken mensen is hierbij onontbeerlijk. Dit 
is er nog niet en daarom is een grote transitie van de organisatie ingezet. Hierover voorzitter 
maakt D66, en dat hebben we al meermalen uitgesproken, zich grote zorgen om.  
 
Dat er wat moet gebeuren en dat er op sommige plaatsen in de organisatie wat meer 
man/vrouwkracht nodig is, onderschrijven wij.   
 
Echter, wat nu in gang gezet is, is wel een hele forse en kostelijke ingreep. Over deze kosten en 
de manier van financieren verschillen wij zoals bekend van mening met het college. Wij hebben 
daarom ook de niet aangenomen motie van de VVD hierover ondersteund.  
 
Waarom grote zorgen?  
 
Om te beginnen liggen er nog een groot aantal aangenomen plannen die nog uitgevoerd moeten 
worden en veel aandacht nodig hebben.  
 
Dan zijn er een aantal grote dossiers die veel tijd en aandacht gaan kosten, zoals de windmolens, 
hotel A4, gemeentelijk vervoersplan, arbeidsmigranten, Sunclass. En dan wil het college ook nog 
fors inzetten op nieuwe ontwikkelingen en economische impulsen. Ook nodig en goed bedoeld.   
D66 lijkt het een goede zaak om in een gepast tempo de nieuwe organisatievorm te geven, veel 
aandacht te geven aan alle nog af te werken dossiers. Met een degelijk financieel beheer!  
 
Hier kunnen de nieuwe medewerkers goed bij betrokken worden. In samenwerking met de 
huidige mensen eerst alle lopende dossiers afwerken en zich zo goed in de organisatie 
inwerken. Natuurlijk moeten er op alle fronten naar de toekomst gekeken worden en zeker op 
economisch terrein en blijvende werkgelegenheid. Kansen genoeg met onze goede ligging. 
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Een goede lobby met bedrijfsleven en provincie is van groot belang. Dit kan zonder veel 
mankracht van de organisatie. Een goede lobby en verstandhouding met bedrijfsleven en hogere 
overheden levert vaak meer op dan een kille verstandhouding of zelfs rechtszaken. 
Er zijn zoals bekend grootse plannen en het college wil veel geld uit trekken om nieuwe 
ontwikkelingen te stimuleren. D66 is hier zeker niet tegen, maar wij zouden dus graag eerst het 
"achterstallige onderhoud " weggewerkt zien worden alvorens ons in nieuwe grote projecten te 
storten.  
 
We hoeven niet op een hele grote berg reservegeld te zitten, maar in de ca. 2,5 jaar die dit 
college nog zit moet niet alle reserves verdampen. De kosten van de transitie Organisatie zouden 
op termijn o.a. terugverdiend moeten worden doordat een goede sterke organisatie tot een 
afbouw van het inlenen van externe partijen gaat leiden.   
 
Om de gemeente niet in de financiële afgrond te storten komt D66 met een bekende motie. 
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 achteruitgaat. D66 vraagt dan ook 
het college om een ondergrens aan te houden van 5 miljoen euro. Hierdoor hou je altijd het vet 
op de botten. 


