Perspectiefnota – Eerste termijn VVD

Voorzitter,

Allereerst de Coronacrisis.
De Coronacrisis vergt nieuwe aanpassingen in het beleid en heeft onze
organisatie gedurende een half jaar in zijn greep gehouden. Een bijzondere
situatie, die een zeer grote impact op onze samenleving gehad heeft. Werken,
ondernemen en recreëren komen in een nieuwe dimensie terecht. We moeten
onze inwoners proberen zo goed mogelijk te ondersteunen, adviseren, regels
uitvaardigen enz. Al snel wordt er actie hiervoor ondernomen, en nemen we de
beslissing voor een noodfonds van 1 miljoen Euro om onze inwoners,
ondernemers en verenigingen te ondersteunen. De VVD ondersteunt dan ook
het gevoerde beleid tijdens de eerste periode in deze crisis, hoewel we wel in
september hier nog breder met elkaar over willen praten. We willen het
College en de organisatie bedanken voor hun inzet in deze periode. Van de
gevoerde gesprekken is een mooi naslagwerk gemaakt waar wij en de volgende
generaties hopelijk met bewondering op terug kunnen kijken.

Dan vz de perspectiefnota.
Iedereen zal zich nog herinneren dat de VVD de vorige perspectiefnota niet
heeft ondersteund.
Ook hebben wij recent de begroting afgewezen.
In beide gevallen stemden wij tegen, omdat het huidige college heeft
aangekondigd een grote kredietfaciliteit aan te gaan.
Een kredietfaciliteit van 15 miljoen euro, waarvoor iedere onderbouwing
ontbrak en nog stééds ontbreekt.
Beide keren wezen wij op het belang van gezonde financiën van onze
gemeente.
Ongebreideld geld uitgeven is ons een doorn in het oog.
De VVD doet niet aan potverteren!
Aan de bovengenoemde plannen van het college en aan de houding van de
VVD daarin, is niets veranderd.

Dat zou voor ons dus reden kunnen zijn om deze perspectiefnota opnieuw af te
wijzen.
Maar we verkeren nu in een nieuwe situatie.
In de eerste plaats is deze perspectiefnota beleidsarm als gevolg van de
coronacrisis en de grote onzekerheid die dat met zich meebrengt.
In de tweede plaats verwachten wij niet dat er in de resterende raadsperiode
nog concrete plannen komen waarbij een beroep wordt gedaan op deze
kredietfaciliteit.
Anders gezegd: wij zien het niet meer gebeuren dat die door ons verfoeide
lening van € 15 miljoen zal worden aangegaan.
Eén en ander betekent voor de VVD dat wij deze nieuwe omstandigheden
zullen meewegen en ons besluit aan het eind van het debat zullen nemen.
Voorzitter,
dat brengt mij bij onze inhoudelijke opmerkingen per programma….
Dan nog wat vragen van de fractie van de VVD.
Allereerst enkele algemene vragen.
Onderaan bladzijde 10 staat dat we samenwerking zoeken met partners die
bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van de gemeente Steenbergen. Wat
voor partners heeft U hierbij voor ogen, en hoe ziet U deze samenwerking? Is
dit een samenwerking in activiteiten, of is dit tevens een financiële
samenwerking waarbij de gemeente geld investeert in private projecten?
Dan het gemeentefonds voorzitter. Op bladzijde 12 staat dat de herverdeling
van het gemeentefonds voor onze gemeente vanaf 2022 een nadeel op kan
leveren van maximaal twee en een half miljoen euro. Dit zou betekenen dat wij
vanaf 2022 niet meer kunnen beschikken over een vrije reserve. In deze
perspectiefnota is hierop niet voorgesorteerd voorzitter, U neemt geen enkele
maatregel om dit te voorkomen. Waarom niet?
Dan de programma’s, te beginnen met het programma Mens en Samenleving.
Onder aan bladzijde 15 stelt U dat voor Steenbergen-stad en Dinteloord een
streefbeeld voor voorzieningen en het bijbehorend vastgoed wordt opgesteld.
Wat bedoelt U hier precies mee? En waarom wordt dit wél gedaan voor de
kernen Steenbergen en Dinteloord en niet voor de andere kernen?

Het programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid.
In dit programma wordt gesproken over de arbeidsmigranten. Hieronder valt
ook de huisvesting van arbeidsmigranten op Sunclass te Nieuw-Vossemeer.
Hoe ver staan we met het dossier Sunclass? Wanneer wordt dit slepende
dossier eindelijk eens afgerond?
Een volgend onderwerp is de vergroening van onze gemeente. Op bladzijde 20
wordt de Operatie Steenbreek genoemd. We gaan als gemeente allerlei acties
organiseren om te vergroenen. Betekent dit dat de rioolheffing extra zal
worden verhoogd? En zo ja, aan welke verhogingen moeten we dan denken?
Dan de infrastructuur voorzitter, een goede infrastructuur die zo belangrijk is
voor onze gemeente Steenbergen. Op bladzijde 20 van deze perspectiefnota
staat dat groen meer leidend wordt ten opzichte van grijs en met grijs wordt de
infrastructuur bedoelt. Groen wordt belangrijker dan infrastructuur. Hoe ziet U
dit voor U? Gaan we minder infrastructuur aanleggen omdat we meer groen
willen hebben? En hoe verhoudt zich dit tot het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan?
En nu we het toch hebben over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan,
op bladzijde 20 staat dat wij als gemeente in aanmerking kunnen komen voor
subsidie. Graag horen wij van U hoe deze subsidie in elkaar steekt. Als wij
gebruik maken van deze subsidie, houden wij dan als gemeente onze vrijheid
om te kiezen waarin we investeren? Of gaan we investeren, misschien zelfs
overbodig investeren, puur en alleen om de subsidie binnen te halen? Graag
enige toelichting hierover.
Het programma Economie, Toerisme en Recreatie.
Voorzitter, economie is de kurk waar de gemeente Steenbergen op drijft, we
kunnen het niet genoeg benadrukken. Een onderdeel hiervan is onderwijs.
Onlangs hebben studenten van de universiteit van Wageningen een presentatie
gegeven over de economische en recreatieve mogelijkheden van de gemeente
Steenbergen. Hierbij is de mogelijkheid en de wenselijkheid uitgesproken om te
komen tot realisatie van een filiaal van de universiteit van Wageningen op
Steenbergs grondgebied. Dit zou een mooie impuls zijn voor het toch al hoge
niveau van de agrofoodsector in Steenbergen. Hoe staat het hiermee? Welke
actie heeft U als college genomen om dit te realiseren?

Dan voorzitter, onderaan bladzijde 25 staat dat Steenbergen, voor wat betreft
onze economie, zich zal richten op positionering in de regio. Wat bedoelt U hier
precies mee?
Naast economie is recreatie, fietsen en wandelen een belangrijke item voor
Steenbergen, ook dit draagt bij aan onze economie. Hierover kunnen we op
bladzijde 27 lezen dat we één nieuwe fiets- en wandelroute gaan ontwikkelen,
samen met lokale ondernemers. Wat bedoelt U met één nieuwe fiets- en
wandelroute? Gaat deze méér gepromoot worden dan de overige recreatieve
mogelijkheden binnen onze gemeente? En hoe garandeert U dat álle
ondernemers hierbij aan bod komen?
Tot slot het programma Bestuur en Dienstverlening.
De organisatie van onze gemeente voorzitter, zéér belangrijk, een goede
organisatie van onze gemeente raakt direct aan de dienstverlening voor onze
inwoners, en uiteindelijk zijn wij er voor onze inwoners. Op bladzijde 29 en 30
wordt de organisatieontwikkeling besproken. Een ontwikkeling die de inwoners
van Steenbergen miljoenen euro’s kost, maar waarvan de effectiviteit en de
uitkomsten tot op heden onduidelijk zijn. Hoe staat het met deze ontwikkeling
voorzitter? Kunnen we al positieve resultaten noteren? Op bladzijde 30 wordt
gesproken over een monitor die dit allemaal duidelijk zou moeten maken.
Waar kunnen wij deze monitor vinden? En is deze voor iedereen, dus ook voor
onze inwoners, toegankelijk?
Tot slot nog een algemene vraag voorzitter. Zoals U weet werken wij nauw
samen met de ons omliggende gemeentes, zowel organisatorisch als financieel.
Nu is bekend dat onze grote buurgemeente er financieel niet rooskleurig voor
staat. Dit zou invloed kunnen hebben op onze regionale samenwerking. Kunt U
aangeven welke gevolgen dit voor de gemeente Steenbergen zou kunnen
hebben, op organisatorisch gebied, maar ook op financieel gebied?
Tot zover in eerste termijn voorzitter.

