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   REACTIE CDA OP DE BEGROTING 2022-2025 
Voorzitter, 
 
Allereerst dank voor deze mooie begroting. Een begroting die laat zien dat de 
gemeente Steenbergen genoeg vlees op de botten heeft. Een begroting met 
ruime overschotten voor de komende vier jaar, een weerstandsvermogen waar 
menig gemeente jaloers op zal zijn. Maar ook een begroting met enkele grote 
onzekerheden. Want voorzitter, menig gemeente kampt met financiële 
onzekerheden in het Sociaal Domein. Hebben we langzamerhand de kosten 
onder controle of kunnen we nog de nodige onzekerheden op ons pad 
verwachten. Niemand die het weet, maar gelukkig kunnen we tegen een 
stootje. Wat anderzijds een probleem is, is het jojo-effect van de algemene 
uitkering. Voorzitter, hier wordt met tonnen gegooid. Waar we bij de 
meicirculaire nog alle zeilen bij moesten zetten, kunnen we ons nu minder 
zorgen maken. Maar wat gebeurt er als het Rijk toch weer gaat korten op de 
algemene uitkering, komen we dan in problemen. Graag reactie van het college 
in deze.  
 
Voorzitter, het CDA is van mening dat we in deze gemeente veel onder controle 
hebben, dat het steeds beter wordt. Het nadeel daarvan is dat fouten dan extra 
gaan opvallen. U bent thans druk bezig met de organisatie-transitie. We zien 
stapjes vooruit en we hopen dat we eind volgend jaar het rendement van de 
investering in de organisatie mogen zien. 
 
Er is één woord in onze huidige samenleving erg belangrijk. En dat is bouwen. 
Bouwen. En gelukkig is dat een werkwoord. We zullen er aan moeten blijven 
werken. De lat moet hoog liggen, we moeten durven en doen. Binnen de 
kaders die er gesteld zijn moeten we aan de slag, maar laten we ook eens op 
het lijntje  durven te lopen, gewoon doen.  
 
Bouwen moet voor enerzijds onze jeugd die het ouderlijk nest gaan verlaten, 
anderzijds voor onze senioren. Voor hun wordt veelal het huis te groot en zij 
willen kleiner worden. We moeten alles op alles zetten om onze gewaardeerde 
senioren te laten wonen in de kern waarin zij veelal al decennialang hebben 
gewoond. Zij verdienen het niet om elders gehuisvest te worden. Op die 
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manier kunnen we doorstroming realiseren in de woningbouw. Als we 
daarnaast ook kunnen zorgen dat de starter op de woningmarkt, de zgn.  
nestverlater gehuisvest kan worden dan hebben we het goed voor elkaar. 
Wellicht zullen we moeten kiezen om met de huizenbouw de hoogte in te gaan. 
Ook hieraan zitten voordelen en zo komt er voor elk wat wils. Maar de eerste 
vraag die we ons moeten stellen is: waar kunnen we bouwen en hiervoor 
hebben we een grondig en langjarig plan nodig. Want zonder zo’n plan lossen 
we de woningnood niet op. Voorzitter, heeft het college zo’n plan en zo ja hoe 
ziet die er uit en kunt u ons die ook schriftelijk doen toekomen. 
 
Daarnaast blijven we bouwen aan de aandacht voor de kernen en de 
leefbaarheid in de kernen. Als gemeenteraad hebben we kunnen zien dat 
diverse lijnen korter worden door de gewaardeerde inzet van onze kern 
coördinatoren. Wat wij proefden in die kerngesprekken was toch wel de 
summiere tijd die de kern coördinatoren hebben. Graag vernemen wij van het 
college of de behoefte bestaat aan uitbreiding van het aantal uren en of dat 
met de huidige menskrachten ok te realiseren is. 
 
Wie wil bouwen aan de toekomst doet dat met de ervaringen uit de corona 
periode. U gaf het al aan bij de presentatie van de begroting maar wellicht is de 
huidige realiteit dat meer werknemers van de gemeente thuis werken 
waardoor er werkruimte ontstaat hier in huis. Overigens zal het thuiswerken 
nooit mogen leiden tot het leveren van een mindere kwaliteit. Het overhevelen 
van Vraagwijzer naar het gemeentehuis zou dan een goede invulling zijn. De 
lijnen worden nog korter, verhoging van de betrokkenheid en last but not least 
levert het een goede financiële besparing op. Win-win-win. Voorzitter, ons 
gemeentehuis wordt een ADOED: alle dienstverlening onder één dak. Hiervoor 
dienen we een motie in. 
 
Voorzitter, waar we aan moeten blijven bouwen is aan bereikbaarheid. In 
constructieve sessies zijn we dit voorjaar tot het GVVP gekomen. Een 
document waar constant zaken in veranderen, waar vele mensen een mening 
over de prioritering hebben. Maar de eerste prioriteit die wij hier met elkaar 
hebben gesteld zijn de rondwegen rondom Dinteloord en Steenbergen. Graag 
vernemen wij of het college op schema ligt. Veiligheid dient ook voor onze 
fietsers te zijn, zowel recreatief als schoolgaand als woon-werkverkeer. 
Wederom vragen wij uw aandacht voor de Jan den Boersweg. Zijn hier al 
stappen in gemaakt, wij vinden het erg stil. In het GVVP stonden  ook een 
aantal quick-wins. Welke zijn er al gemaakt? Over de wegen gesproken, 
voorzitter, bij de behandeling van de perspectiefnota in juli van dit jaar hebben 
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wij ruim aandacht gevraagd voor het maaibeleid. Daarna volgde menig andere 
fractie. Ecologisch maaien en veiligheid van de wegen/fietspaden en vooral de 
kruisingen moeten eigenlijk hand in hand gaan. Gelukkig is kort na de 
behandeling van de perspectiefnota veel gemaaid maar wij hopen dat 
veiligheid boven de ecologie staat. Mooie bermen zien we graag maar liever 
zien we dit samen met een goede veiligheid. Een ander punt wat hoort bij 
veiligheid is de drempelschouw. Wat is de huidige stand van zaken inzake de 
drempelschouw. Als fractie worden wij hierover veelvuldig aangesproken. 
Mensen hebben een mening over de drempels en die mening is verschillend. 
Waar de meningen redelijk op één lijn liggen is de vormgeving van de 
drempels. Steenbergen kent teveel verschillende soorten drempels met 
hetzelfde doel. Maak daar één lijn in. We willen een eenheid in het straatbeeld. 
 
Voorzitter, voor het CDA is het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen. 
Wat ook belangrijk is, is dat kinderen niet al te ver hoeven te lopen om bij een 
speeltuintje te komen. Het CDA ziet graag dat kinderen niet verder dan 400 
meter hoeven te lopen om bij een speelveldje uit te komen. Kunt u ons 
toezeggen dat dat nu ook het geval is en zo niet, kunt u er voor zorgen dat dit 
gaat gebeuren op korte termijn. Waar wij absoluut niet voor zijn is dat alle 
speelvoorzieningen worden gecentreerd op één locatie. Verspreiding is wat ons 
betreft absoluut een must. 
 
Voorzitter, we staan aan het einde van de huidige zittingsperiode. Er moet nog 
veel gebeuren maar het raadsprogramma is zo goed als afgewerkt of waar 
nodig staat het nog in de steigers en wordt er aan gewerkt. De komende 
maanden praten we nog over diverse zaken waaronder de rondwegen. 
Steenbergen is een gezonde gemeente, een gemeente met veel ambities. Bij 
alles wat we doen, besluiten, staan onze inwoners, onze gasten centraal. 
Mensen die hier voor het plezier naar toe komen, mensen die hier met veel 
plezier wonen en/of werken. Laten we er zijn voor elkaar en met elkaar leven in 
kernen die hun eigen identiteit moeten behouden en waar mensen mogen 
wonen tot in lengte van dagen. Daarmee blijven de mensen gezond en blijft 
Steenbergen en al haar kernen KERNGEZOND! 
 
 
 


