
 

Algemene beschouwingen bij de begroting 2020 gemeente Steenbergen. 

 

De begroting geeft een beter beeld dan de tekst welke vorig jaar werd gepresenteerd. In ieder geval is duidelijker gemaakt 
op welke hoofdlijnen het bestuur zal zijn gebaseerd.  

9 Wat is de reden dat in de komende jaren in het geheel geen kosten worden geraamd voor onderhoud en vervanging van 
speelterreinen en - werktuigen? Er is dringend behoefte zoals tijdens het laatste kernbezoek onder meer in Kruisland weer 
is gebleken. 

11 Voor Jeugdzorg geeft u twee keer aan dat de uitgaven lager zullen zijn dan de eerder gemaakte inschattingen? Is dat 
gelet op de zeer recente ontwikkelingen nog een reëel uitgangspunt of kunnen we op dit gebied de eerste 
begrotingswijziging verwachten? Wanneer kunt u de raad hierover, zo spoedig mogelijk, meer en sluitend inzicht geven?  

11 Zijn wij de enigen die vraagtekens stellen bij de extreme toename van de algemene uitkering in 2022 en 2023 met een  
positief verschil van € 315.000,00? Of is dit een verkapte verschuiving van budgetten van de rijksoverheid naar de 
gemeenten? Welke effecten heeft dit voor de gemeente Steenbergen? 

13 De fractie van de Volkspartij heeft respect voor de inzet op openbare ordehandhaving. Wij ondersteunen meer inzet van 
BOA’s die feitelijk het gat vullen dat de rijksoverheid heeft laten vallen door de basispolitiezorg op met name het platteland 
vrijwel geheel uit te kleden. Liever zien wij meer echte politie. Welke inzet pleegt de burgemeester dan wel  het college om 
deze capaciteit te behouden of nog liever te vergroten. Wijkgerichte aanpak is daarbij een goed instrument. Bent u bereid 
om de raad meer te betrekken bij het maken van keuzes door de projectleider BOA’s te betrekken in het jaarlijks overleg 
tussen raad en politie? 

14 Welke acties pleegt het college om de planschadekosten volledig te verhalen en laten betalen door de 
planschadeveroorzakers? 

14/ 15/ 31/ 102 U bent bezig met een Visie op Maatschappelijk Vastgoed. Wat betekent dit voor de snelle verkoop of 
verhuur, tegen marktconforme tarieven van bijvoorbeeld het vrijkomend bibliotheekgebouw en de loodsen nabij Fort 
Henricus. Worden deze zo spoedig mogelijk van de hand gedaan; kunt u een termijn noemen? Bent u het met ons eens dat 
zo weinig mogelijk vastgoed in eigendom van de gemeente moet zijn? Waarom is de eenmalige subsidie voor 
implementatie op de basisscholen zo hoog? Vindt verrekening van de besparing door het wegvallen van de bestaande 
voorzieningen niet plaats? 

45 De Volkspartij vindt dat de ontwikkeling van het GVVP te lang duurt en te weinig wordt gecommuniceerd. Hoe gaat uw 
college bijvoorbeeld om met de ongewijzigd gebleven situatie op de Burg. van Loonstraat? Hoe vindt de communicatie 
plaats met de inwoners van Dinteloord over het continu zware vrachtverkeer in het dorp, wat even goed een probleem is in 
De Heen? Wanneer komt er een oplossing voor de vragen van de bewoners van de Heense Molen om maar enkele 
voorbeelden te noemen? Beleid is nodig, maar meerdere vraagstukken liggen er inmiddels al jaren zonder oplossing. 

47 / 106/ 107 Wij onderschrijven het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Meer als bij het GVVP verwachten wij hiervan 
een daadkrachtige aanpak en voorkomen en oplossen van problemen. Wij missen in uw opgave aandacht voor de riolering 
in De Heen. Komt deze later aan de orde of is daar geen probleem meer? 

53 In het raadsprogramma is als nieuw beleid opgenomen dat wij willen werken aan de ontwikkeling van een 
“duurzaamheidsboulevard”. Waarom is daar met geen letter iets over opgenomen in de begroting? Gaat u daar dit en 
komend jaar mee aan de slag? Wanneer zijn de eerste concrete voorstellen c.q. resultaten te verwachten? 

58 Onlangs zijn wij informeel op de hoogte gesteld van problemen bij de Stichting Samen Werken, van origine een goed 
project om kansarmen meer toegang tot de arbeidsmarkt te verschaffen. Welke maatregelen heeft het college voor ogen 
om de Stichting Samen Werken weer handen en voeten te geven? Is het gelet op de ambitie van WVS en de overlapping 
van doelgroep nu niet het moment om Stichting Samen Werken op te heffen en de taken over te dragen aan WVS? 



67 De Volkspartij wenst dat de raad meer inspraak krijgt in de wijze van aanbestedingen en aankopen, vooral waarbij het 
Regionaal Inkoopbureau betrokken is. De ervaring met de aanbesteding van het Cromwiel is slecht, gaf blijk van een starre 
opstelling en onvoldoende inzicht in de lokale situatie. Wordt het onderhand eens tijd voor een voorstel van het college om 
het beleid te herijken en aan te passen aan de afspraken welke zijn gemaakt in het raadsakkoord? 

5/79 In 2018 heeft de Volkspartij een motie ingediend om de lastendruk in de gemeente Steenbergen in navolging van het 
rijksbeleid met niet meer te laten stijgen dan gemiddeld 2.5%. Dat is dus niet alleen de Omzet Belasting, welke op 2% is 
gehandhaafd, maar het totaal van kosten voor de burger. Wij dienen zo nodig deze motie opnieuw in, omdat door opname 
van de (onnodig) hoge afvalstoffenheffing de lasten voor de burger meer bedragen dan wenselijk. Wij kunnen het foute 
besluit om over te gaan tot omgekeerd inzamelen helaas niet meer terug draaien en de containers welke zijn ingegraven op 
Marktplaats zetten, maar wel de lasten voor de burgers beheersen. Wij hebben geen inzicht in de door u genoemde 
onderzoeken naar de mogelijkheden van kostenbesparingen bij de verwerking van afval c.q. reststromen. Wat zijn uw 
inzichten om de huishoudens te compenseren door het wegvallen van het gebruik van de kleine minicontainer, ondanks het 
gegeven dat deze burgers zich inspannen om de afvaldruk zo laag mogelijk te houden?  

84 De reclamebelasting in de huidige vorm blijft de Volkspartij een doorn in het oog. De heffing is willekeurig en is gestoeld 
op politieke motieven. Is het college voornemens de mogelijkheden te onderzoeken om ofwel de reclamebelasting geheel 
af te schaffen en uitgaven te financieren uit de algemene middelen, ofwel de reclamebelasting te heffen voor alle 
detaillisten in de winkelcentra van al onze kernen? 

85 Moet uit de begrotingstekst blijken dat in het verleden te weinig kosten zijn doorberekend voor de algemene 
begraafplaats of is sprake van uitbreiding van diensten welke niet aan de oude grafrecht houders kunnen worden 
berekend? Waarom het tarief niet in een keer aangepast naar de uitgifte van nieuwe graven? Als dat niet gebeurt wordt 
bewust een verliesgevende activiteit in stand gehouden. Wilt u de raad in 2021 een voorstel doen tot 100%  kostendekkend 
maken van de algemene begraafplaatsen? 

92/ 161 De kwijtscheldingsnorm voor particulieren staat al heel lang op 100%. Is het college het met de Volkspartij eens om 
een maal in de vijf jaar de uitkeringsgerechtigden die een bijstandsuitkering ontvangen wel te verplichten om inzicht te 
geven in hun inkomen en vermogen, zodat voorkomen wordt dat wijzigingen onopgemerkt voorbij gaan? 

Voor ondernemers in financiële problemen uit de gemeente Steenbergen gelden geen gunstige regelingen. De geldlening 
van de ISD wordt afgestraft met een onwerkelijke te betalen rente van 8%. Dit staat in geen enkele verhouding tot de 
werkelijkheid, waarbij de gewone spaarrente op dit moment 0.01% bedraagt. Is ons college bereid om in ISD verband alle 
mogelijkheden te onderzoeken om nog in 2020 naar een reëel aflossingsmodel en rente-heffing te komen? 

 103 Kan het college de raad toezeggen dat het geplande onderhoud van de voormalige bibliotheek door vervanging van 
een CV-ketel in 2020 niet wordt uitgevoerd, tenzij het pand niet wordt verkocht maar verhuurd, waarbij dan de kosten van 
de energie installatie 100% wordt verrekend met de huurpenningen?  

103 Waarom worden de kosten van onderhoud en renovatie van de lift in het pand Kaaistraat 47 nog steeds door de 
gemeente Steenbergen vergoed in plaats van door de eigenaar? Het is toch mogelijk voor de keren dat een huwelijk wordt 
gesloten per keer te bepalen of doorrekenbare kosten van gebruik van de lift moeten worden voldaan? Als dit bij verkoop is 
overeengekomen, wil het college dan de rechten op gebruik van de hand doen waardoor deze kosten wegvallen? 

108 Bent u bereid om tegelijk met het groot onderhoud aan de watergangen in overleg met waterschap en sportvaar- en 
visverenigingen voorzieningen te treffen om de recreatievaart en sportvisserij te bevorderen? Bij voorbeeld door, zo 
mogelijk, met gebruikmaking van externe subsidies  boothellingen en vissteigers aan te leggen, welke ook beschikbaar en 
bereikbaar dienen te zijn voor gehandicapten? 

Steenbergen, 7 november 2019. 

Fractie Volkspartij 


