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De glazen bol van de gemeente Steenbergen is te aangeslagen om een 

duidelijk beeld te kunnen vormen van wat de toekomst ons gaat 

brengen. Corona heeft ons leven verstoord en zal dat nog lang blijven 

doen. Het virus treft mens, samenleving en economie. Net als bij hen die 

door het virus getroffen zijn, zullen de gevolgen nog lang na-ijlen. Tijd, 

rust en verstandig omgaan met de reserves is wat de dokter voorstelt en 

dat advies nemen we graag over wanneer het om het maken van nieuw 

beleid gaat. 

Als Gewoon Lokaal! gaan we graag uit van het positieve, maar wel met 

realiteitszin. Je bent geen doemdenker wanneer je voor de nabije 

toekomst stijgende kosten en een minimale groei van de economie 

voorspelt. Daarom zijn wij als fractie blij dat het college in navolging van 

onze motie ‘Vervolg onderzoek lokale heffingen’ in de begroting met 

concrete voorstellen komt om de lokale heffingen beheersbaar te houden 

en beter te verdelen naar draagkracht.  

Net als de kapitein van een schip met averij, hebben we als bestuur op 

dit moment maar één taak en dat is, zoals  het college het in het 

voorwoord van de nota noemt, koers houden. We weten waar we 

naartoe willen en het is onze taak om er te komen. De koers is bepaald 

door beleid dat op uitvoering wacht en daarvan hebben we meer dan 

genoeg om de komende jaren mee vooruit te kunnen. Gewoon Lokaal! 

pleit er dan ook nadrukkelijk voor om geen nieuw beleid te ontwikkelen 

maar alle goede plannen en ook vele moties ten uitvoer te brengen.  

 

 

 



Daarmee voldoen we aan een tweede voorwaarde om het schip dat 

‘Gemeente Steenbergen’ heet, op koers te houden. We investeren erin. 

We moeten de motor laten draaien en het onderhoud op peil houden. 

Gewoon Lokaal! vraagt het college wel om bij iedere investering de focus 

op onze lokale ondernemers te richten. Het bedrag onder de streep van 

een offerte zou daarbij niet leidend moeten zijn. Ook hier geldt dat 

goedkoop op de lange termijn duurkoop kan zijn. Graag zouden wij van 

het college horen wat haar visie hierop is, met name in relatie tot de 

gevolgen van de corona-crisis.  

We moeten samen blijven werken aan een gezonde lokale economie. Uit 

deze nota blijkt dat we voor wat betreft het inkomen van het Rijk voor 

een belangrijk deel afhankelijk zijn van onze arbeidsmigranten. Zij zijn 

een gewaardeerde groep mensen, maar het is een feit dat zij bij 

economisch zwaardere tijden ook het snelst weg zullen trekken. Dat zal 

direct impact hebben op onze begroting. Gewoon Lokaal! pleit ervoor dat 

we niet te afhankelijk worden van deze inkomsten, maar juist zorgen dat 

ons inwoneraantal stabiel groeit op een stevige basis. Die basis wordt 

gevormd door beleving, leefbaarheid en werkgelegenheid gevoed door 

duurzame bedrijvigheid en sterke segmenten recreatie en toerisme. 

Gewoon Lokaal! wacht nog altijd op een actiegericht plan gericht op 

promotie, marketing en acquisitie. Hoe staat het hiermee?  

Er is ook iets dat we naar mening van Gewoon Lokaal! zeker niet 

moeten doen en dat is ons laten verleiden door mogelijkheden van snel 

geld. De komende jaren komen vele ontwikkelingen op onze regio af. De 

vervoersas van de A4 komt steeds meer in beeld als ontwikkelas voor 

bedrijven. Dat kan goed zijn voor de lokale werkgelegenheid, voor de 

economische motor van de stad en voor de duurzame ontwikkeling van 

onze bedrijvigheid. Dat betekent wel dat we ons bij ieder plan de vraag 

moeten stellen of de drie poten van de gouden driehoek mens, planeet 

en economie even lang zijn. En als dat niet het geval is, dat we dan de 

moed durven te hebben om ‘ nee’ te zeggen ook al kan het ons op korte 

termijn veel geld opleveren.  

 

 

 

 



Gewoon Lokaal! beschouwt onze gemeente als een prettige, mooie 

groene buffer tussen twee grote stedelijke gebieden. Het is hier fijn leven 

en dat willen we graag zo houden. Ondanks de enorme problematiek die 

dit jaar letterlijk uit de lucht is gevallen, zijn wij een gezonde, grote 

plattelandsgemeente met grote polders en natuur. Ons agrarisch 

karakter willen we behouden, juist ook in deze moderne tijden. We 

zouden dan ook graag zien dat het college voor wat betreft uitbreiding 

van bedrijvigheid zich richt op deze sector. 

Landbouwmechanisatiebedrijven en de bio based activiteiten passen bij 

ons DNA en bieden een goede optie voor de circulaire economie waar 

we ons sowieso meer op zouden moeten richten. Graag horen we hoe 

het college hier tegenaan kijkt, bij voorkeur vanuit de diverse 

portefeuilles economie, duurzaamheid en samenleving.  

In dat opzicht zijn we met name geïnteresseerd in de zinsnede op pagina 

10 van de perspectiefnota waarin het college, vrij vertaald, stelt dat  we 

investeringspartners zoeken om de ambities die we als gemeente 

hebben te ontwikkelen. Dit zouden we graag toegelicht zien aangezien 

het op Gewoon Lokaal! overkomt alsof we ons overgeven aan de 

commercie. Wanneer we te pas en te onpas partnerschappen aangaan 

en constructies verzinnen alleen omdat ons dat financieel even beter 

uitkomt, dan lopen we op termijn geheid vast op een zandbank. We 

verliezen onze zeggingskracht. We kunnen er zeker van zijn dat 

beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere multinationals 

per definitie minder oog hebben voor de belangen van de gewone mens. 

Graag zouden we hier de mening van de wethouder over horen.  

De afgelopen maanden is de kracht van onze samenleving de kurk 

geweest waar we allemaal op bleven drijven. Talloze initiatieven om 

kwetsbare doelgroepen te helpen kwamen van de grond, mensen 

stonden klaar voor elkaar. Het belang van hechte woonkernen en de 

kracht van ons-kent-ons, kenden we al, maar is nu onomstootbaar 

bewezen. We moeten het koesteren, onderhouden en er in investeren 

onder meer door de functie van kerncoördinator op te waarderen. 

Evalueert het college de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de 

lockdown met de dorpsraden, leefbaarheidsgroep en stadsraad, de 

Voedselbank, de Ontmoetingswinkel en diverse initiatiefnemers, met 

WijZijn en andere maatschappelijke instellingen?  

 



Het collegevoorstel met diverse mogelijkheden voor taakstellende 

bezuinigingen en de effecten daarvan zien we met een constructieve 

houding tegemoet. Maar ook met een kritische blik, want ondanks alle 

financiële uitdagingen is het in de beleving van Gewoon Lokaal! 

essentieel om de voorzieningen en verenigingen in alle kernen te blijven 

ondersteunen. Nut en noodzaak zijn bewezen, laten we dat niet vergeten 

nu het ergste voorbij lijkt te zijn.  

Hoe gaat het met Operatie Steenbreek? Gewoon Lokaal! kan zich niet 

aan de indruk onttrekken dat de verstening van de voortuinen in onze 

gemeente hand over hand toeneemt. Ziet het college mogelijkheden om 

op korte termijn met een voorlichtingscampagne of een 

beloningsstrategie deze trend te keren? Overigens zou de gemeente 

hierin een voorbeeld kunnen geven door een paar tegels van het eigen 

voorplein te lichten. Bent u bereid hier eens naar te kijken?  

Een punt van zorg voor Gewoon Lokaal! was en is de ontwikkeling van 

de organisatie. De personele capaciteit is niet in balans met de ambitie 

die wij onszelf opgelegd hebben. Ambities die nodig zijn om als 

gemeente de toekomst aan te kunnen. Nogmaals pleit Gewoon Lokaal! 

ervoor om niet méér beleid te ontwikkelen, maar verder te gaan met de 

uitvoering van wat er ligt. Aan de slag!, zullen we maar zeggen.  

Kan het college toelichten hoe het vanuit het oogpunt van de organisatie 

verloopt met de ommekeer van het van binnen naar buiten denken? Is 

deze manier van denken en werken al in het DNA van de gemeentelijke 

organisatie ingebed? 


