
 

 

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2021-2024 van de gemeente Steenbergen. 

Dank aan college en ambtenaren van de gemeente Steenbergen voor alle inzet rond de perspectiefnota en in 

het bijzonder vanwege de extra inspanning in verband met Corona. 

7 de uitkering voor de uitvoering van de participatiewet wordt lager. Het college legt een link met het 

afgenomen aantal arbeidsmigranten. In beginsel moeten arbeidsmigranten de gemeente geen geld kosten, 

maar een positieve bijdrage leveren aan de economie. De kosten van de participatiewet daarentegen is vooral 

in te zetten voor hen die dat behoeven. Veelal zijn dat oorspronkelijke inwoners van de gemeente 

Steenbergen. De Volkspartij verzoekt het college meer aandacht te hebben voor illegale huisvesting van 

arbeidsmigranten en waar nodig handhavend op te treden. Arbeidsmigranten die hier wonen dienen zo 

spoedig mogelijk in de gemeente te worden ingeschreven zodat ook de uitkering van de rijksoverheid daarop 

kan worden aangepast. Wat doet het college hieraan? 

Welke concreet bewijs staaft de veronderstelling van het college dat een correctie van 200 huishoudens kan 

worden gerealiseerd. Welke gevolgen heeft dat voor onze woningvoorraad? Denkt het college echt dat deze 

huizen beschikbaar komen voor onze woningzoekenden? 

9 Het college gaat uit van een stijging van 75 woningen per jaar. De Volkspartij vindt dat onvoldoende en wil 

dat het college zich inzet dat met name voor lagere inkomens en starters spoedig en meer dan voldoende 

betaalbare woningen beschikbaar komen. Wat gaat het college doen om dat te realiseren, waarbij een 

antwoord dat dit kan door tijdelijke huisvesting of de bouw van Finchwoningen niet adequaat is. Wil het 

college in overleg met Stadlander om de betaalbare huurwoningen aan het Doktersdreefje in de huidige vorm 

te behouden? 

10 Het college wil temporiseren (dat is vertragen, uitstellen of dralen) op planvorming. Dat is goed als het dure 

visiedocumenten en notities betreft, veelal uitgevoerd door externe bureaus, die vervolgens een vaste plaats 

onder in de bureaulade krijgen.  

Dat is echter ontoelaatbaar als het gaat om belangrijke projecten, zeker die al veel te lang op de plank liggen of 

in voorbereiding zijn zoals de in de perspectiefnota met enorme traagheid beschreven plannen zoals het GVVP 

en het opknappen van het park in Steenbergen. En ook het acquisitiebeleid waarvoor het college aanvankelijk 

eerst een Toekomstvisie wilde laten maken. Is het college bereid om dit voornemen terug te nemen en binnen 

de financiële kaders welke de raad mogelijk maakt ambities om te zetten in daden zodat het raadsprogramma 

kan worden uitgevoerd. Wat is in dat kader bijvoorbeeld de stand van  zaken met betrekking tot de verbetering 

van de sportaccommodaties, de opzet van de vrijwilligersbijeenkomst, het terugbrengen van het culturele hart 

in het Cromwiel, de ontwikkeling van het duurzaamheidspark, de verbetering van de bijstandsregeling 

zelfstandigen, het vereenvoudigen van de administratieve lasten bij het aanvragen van evenementen, de 

ontwikkeling van de Kop van Zuid met appartementen of woningen, een efficiënter, eerlijker en inzichtelijker 

systeem van reclamebelasting in de gehele gemeente Steenbergen? Kunt u deze onderwerpen stuk voor stuk 

benoemen? Er moet niet worden getemporiseerd; er moet harder aan worden getrokken, waarbij voor al 

zaken dienen te worden gerealiseerd waar de burgers iets aan hebben. Niet aan nota’s maar zichtbare 

uitvoering; geen woorden maar daden. Gaat het college dit voorstel oppakken?  

14 Het voornemen om binnen de beschikbare formatie meer tijd en ruimte vrij te maken voor de kern 

coördinatoren wordt door de Volkspartij toegejuicht. De kern coördinatoren vormen een voor de inwoners 

herkenbare een aanspreekbare schakel met het gemeentebestuur en het gemeentehuis. 



15 en 16 Welke maatregelen heeft het college voor ogen om de toename van kosten in het sociaal domein en 

WMO te verminderen? Ziet het college op dit moment uitgaven welke worden gedaan zonder dat daar een 

door de rijksoverheid opgelegde verplichting toe bestaat en zijn er mogelijkheden deze af te bouwen? Wordt 

het niet tijd voor een herijking van de diensten daaraan verbonden kosten welke door de gemeentelijke 

overheid worden gefinancierd? Zijn er taken die evengoed door instellingen voor eigen rekening of vergoed 

door zorgverzekeraars, UWV  of stichtingen kunnen worden welke uitgevoerd welke nu ten laste komen van de 

gemeente? Wat vindt het college bijvoorbeeld van het idee om de deeltaxi alleen nog te laten rijden voor 

inwoners met een WMO-deeltaxipas? Dat voorkomt ritten ten behoeve van gezonden mensen die gewoon 

gebruik kunnen maken van eigen vervoer of gewoon openbaar vervoer?  Is het college bereid dit in beeld te 

brengen en hierover in combinatie met een overzicht van de kostenontwikkelingen zo mogelijk voorstellen te 

doen aan de raad? 

16 de Volkspartij stelt voor om alle plannen over het Huis van Morgen in de koelkast te zetten. Onze inwoners 

en ondernemers zijn heel goed in staat om zelf de juiste informatie te verzamelen. Dit is weer een typische 

niche die is bedacht in een andere gemeente en waar ambtelijk gretig een nieuw speeltje wordt gevonden. Het 

is overbodig en duur; het rendement is niet meetbaar en het betreft geen overheidstaak. Is het college bereid 

dit niet te doen? Het huis van de Toekomst van Chriet Titulaer was ook mooi, maar intussen verdwenen. De 

kosten ad € 13.000,00 per jaar (= twee kwartjes per inwoner) voor de komende vier jaren kunnen wel zinvoller 

worden besteed. In geval van een ontkennend antwoord zal de Volkspartij een motie of amendement hiertoe 

voorleggen aan de raad). 

17 De canon van Steenbergen is een project waar de gemiddelde Steenbergenaar helemaal niets mee heeft. De 

Volkspartij stelt voor dit stil te leggen en de ambtelijke tijd (waarvoor nota bene extra kracht wordt ingehuurd 

via een detacheringsbureau) stil te leggen en de beschikbare ambtelijke capaciteit te gebruiken voor de 

ontwikkeling van de gemeente Steenbergen en al die projecten waarop het college voorstelde te temporiseren. 

Bent u hiertoe bereid? 

17 Het raadsprogramma is duidelijk: De Gummaruskerk is weliswaar beeldbepalend voor Steenbergen, maar 

het uitgangspunt is onvoorwaardelijk dat de kerk zonder hulp van de gemeente exploitabel moet zijn en dat 

geen activiteiten uit het Cromwiel worden overgeplaatst naar de kerk. Het studieplan dat in september wordt 

besproken is onvolwaardig en financieel onhaalbaar. Wat bedoelt het college met haar inzet voor behoud en 

waardevolle invulling en gebruik van de kerk? De gemeente is geen eigenaar. Wil het college meer de 

uitgangspunten van het raadsprogramma en als dat het geval is hoe denkt het college dat dan te financieren? 

Waarborgt het college de opvatting dat het Cromwiel behouden dient te blijven voor cultuur en te worden 

versterkt in die functie? Welke actie, met welk meetbaar resultaat tot gevolg, is daar tot nu toe op genomen? 

Niet genoemd: In december 2019 is de zelfstandige bibliotheek uit Steenbergen ten grave gedragen en 
opgegaan in Bibliotheek West Brabant. De hoofdvestiging in Steenbergen is gesloten. De gemeente 
Steenbergen heeft ca. twee ton overgemaakt aan de nieuwe stichting. Daarna werd het stil. De toenmalige 
procesbegeleider van het Markiezaat heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de 
sluiting van onze bibliotheek, waarvan de resultaten in februari 2020 beschikbaar zouden zijn. Hoe staat het 
hiermee en vindt het college de huidige dienstverlening acceptabel en nog in overeenstemming met de 
kosten? Wordt het niet tijd voor herijking van nut en noodzaak van deze voorziening in relatie tot de 
verhoudingsgewijs grote onttrekking uit het welzijnsbudget? 
 

19 Wat is de relatie tussen Corona en de datum waarop de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten moeten 

worden ingediend? Dit lijkt onnodig uitstel; garandeert het college dat daardoor geen vermijdbare overlast 

gaat ontstaan of in stand wordt gehouden? 

20 Wij willen in 2040 niet klimaatneutraal zijn; onze ambitie staat op 2050 conform de opgave van de 

rijksoverheid. De Volkspartij onderschrijft het streven naar vergroening en verbetering van de biodiversiteit. Is 

het uitgangspunt van het college dat optimaliseren en scheiden en preventie op scheiden van afval voor de 

burger kosten-neutraal moet gebeuren en wordt dit vastgelegd in de Regionale Energiestrategie 1.0? 



21 Is het college bereid de collectieve inkoop acties zonnepanelen en isolatie te combineren in een project? Dat 

scheel voorbereidings- en uitvoeringskosten en de te bereiken doelen kunnen versterkt worden. 

Waarom moeten weer nieuwe Duurzaamheids- en Afvalbeleidsplannen worden opgesteld? Het laatste is net 

drie jaar oud en net in werking. Is het niet efficiënter de beschikbare ambtelijke tijd niet te steken in ambtelijke 

hobby’s, maar in de projecten die het college wilde temporiseren? 

22 Het GVVP is het toonbeeld van planvorming die mislukt is. De uitvoering had al lang ter hand moeten 

worden genomen. Het was het antwoord van een vorig college om de problemen en oplossingen voor zich uit 

te schuiven. Af ten toe wordt er nu toch een klein acuut probleem opgelost, maar te veel tijd gaat verloren met 

plannen maken. Het plan is nu toegezegd voor 1 januari 2021. Wanneer is het probleem aan de Burgemeester 

van Loonstraat, waar alles mee begon, concreet opgelost? 

24 De ontwikkeling van het stadspark duurt ongeloofwaardig lang. Al in 2019 en eerder heeft de Volkspartij dit 

onderwerp aan de orde gesteld. Waarom is het streven gericht op plantseizoen 2020 of 2021? Waarom niet 

gewoon volgend jaar? Het duurt al veel te lang. Is het college bereid zo nodig ambtelijke capaciteit in te zetten 

welke vrij kan worden gemaakt ten laste van het niet doorgaan van de canon van Steenbergen of een ander 

nutteloos project? Dat geldt evengoed voor de opknap van de Rietkreek. Kunnen wij rond Pasen 2021 

verwachten dat de wethouder van openbaar groen tenminste het park feestelijk opent snel gevolgd door een 

gerenoveerde omgeving Rietkreek? 

24 Wie maakt het Beheerplan Openbare Ruimte? De Volkspartij’ heeft meer vertrouwen in de eigen capaciteit 

van ambtenaren van de gemeente Steenbergen dan weer een duur extern bureau. Kan het college toezeggen 

dat dit ook gebeurt? 

25 Hierboven al genoemd, maar nog maar een keer. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de milieu- of 

duurzaamheidsboulevard. Kunt u een raadsmededeling sturen met de actuele stand van zaken van de verrichte 

voorbereidingen en de stand van zaken. Wat is uw stip op de horizon? 

Een triple helix is een model om te sturen op innovatie in de kenniseconomie, conform Etzkowitz en 

Leydesdorff. Wat wilt u met deze deftige marketing- en managementterm in onze perspectiefnota? Waarom 

dan juist ook niet de Quadruple Helix conform Carayannis en Campbell om zodoende het maatschappelijk 

middenveld (onze burgers en samenleving) meer te betrekken?  

26 Wat zijn de ervaringen met de centrummanager. Heeft hij toegevoegde waarde en merkt u concrete 

resultaten? Kan de raad hierover informatie middels een raadsmededeling ontvangen? 

Zijn er goedkopere en even efficiënte mogelijkheden om de VVV elders onder te brengen, bijvoorbeeld bij een 

van de winkeliers? Is dit niet een verkapte vorm van subsidie voor de kerk, waardoor het maken van keuzes in 

de toekomst bemoeilijkt wordt? Kunt u in een raadsmededeling aangeven hoeveel bezoekers de VVV heeft 

gehad in de afgelopen vijf jaren? 

30 Evenals vorig jaar stellen wij opnieuw voor om een informatieavond te beleggen voor de raad om de stand 

van zaken van de personele transitie inzichtelijk te maken. Is uw college hiertoe bereid? 

De fysieke beveiliging tijdens raadsvergaderingen is overdreven. De medewerkers zitten in een haast 

onneembare vesting in het gemeentehuis. Er is een portier/ beveiliger in de hal, die zo nodig politie kan bellen. 

Wij stellen voor de kosten te verlagen tot dat niveau. Bent u hiertoe bereid? 

34 Klopt het dat de jongeren bus na drie jaar vervangen wordt terwijl de afschrijvingstermijn veel langer is? Als 

deze 200 dagen per jaar 50 kilometer rijdt, staat nog geen 40.000 kilometer op de teller. Bent u bereid deze bus 

langer te laten doorrijden om zo kosten te sparen? Dit voorbeeld is exemplarisch, wij bepleiten vervanging 

alleen te laten plaats vinden als materiaal niet meer bruikbaar is. 

 

Steenbergen, 9 juli 2020 


