Begrotingsvergadering 4 november 2021

Voorzitter,
De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, door ons wel eens de financiële glijbaan van
Steenbergen genoemd, een glijbaan die steiler en steiler naar beneden gaat. We zijn als gemeente
Steenbergen over de afgelopen drie jaar miljoenen euro’s armer geworden, en als het beleid van
deze coalitie de komende periode wordt voortgezet dan worden we tot en met 2025 nóg eens vele
miljoenen euro’s armer, we teren in op ons vermogen voorzitter, in een razend tempo. Voor de VVD
is dit onacceptabel.
In de media meldt u jaar op jaar een positief saldo. En dat klopt ook. Maar wat wij bedoelen is de
afname van onze reserves; het leegraken van onze spaarpot.
Ik noem als voorbeeld een gewoon gezin. Het salaris is hoger dan de maandelijkse uitgaven.
En elk jaar vertelt vader trots tegen zijn gezin dat het huishoudboekje er gezond uitziet. Maar wat hij
NIET vertelt is dat hij al die leuke dingen, zoals buitenlandse vakanties en gezellige etentjes, heeft
betaald uit de spaarpot.
Dat het dak moet worden vervangen vertelt hij niet, want dat komt later wel…
En zo lijkt het allemaal goed te gaan, terwijl de werkelijkheid anders is.
Voorzitter, dit is ook wat er gebeurt in de gemeente Steenbergen, de VVD maakt zich hier grote
zorgen over.
De begroting voorzitter, wat de VVD betreft een uitermate moeilijk leesbaar stuk. Een begroting zou
aan moeten geven waar wij in Steenbergen mee bezig zijn, en vooral voorzitter, wat zijn de wettelijke
taken van ons als gemeente Steenbergen, en wat kost het om die wettelijke taken uit te voeren. En
wat houden wij aan financiële ruimte over om extra dingen te doen.
Wat bedoel ik met extra dingen?
Er zijn twee categorieën:
Eerste categorie.
Noodzakelijke investeringen in de toekomst waar al onze inwoners voordeel van hebben.
Die waren er nauwelijks!
Ik noem een paar voorbeelden.
- De noodzakelijke verbetering van de verkeerssituatie.
En wat hebben we nu?
Een lijvig GVVP waar amper voortgang in zit.
- Ik noem als voorbeeld stevige stappen in de energietransitie.
En wat hebben we nu?
Een provincie die de windenergie uit onze handen heeft getrokken dankzij een twijfelend en
aarzelend college. Wij hebben hier nu niets meer over te vertellen.

- Ik noem als voorbeeld een verbetering van het stadspark in Steenbergen.
En wat hebben we nu?
Een plan dat 4 miljoen dreigde te gaan kosten voor een park waar een stad als New York jaloers op
zou zijn.
De raad moest ingrijpen en we horen al maanden niets meer!

Dan de tweede categorie van extra uitgaven.
Dat zijn de zogenaamde “leuke dingen voor de mensen”.
Die waren er volop!
We kregen levensbossen, regenboogbankjes, we gingen tegeltjes lichten, we gaven een gratis cursus
“graffiti spuiten” aan jongeren. En o ja… ballonnetjes oplaten werd verboden!

Dus, voorzitter, onze reserves zijn vooral besteed aan die tweede categorie. “Leuke dingen voor de
mensen”.
Niet aan structurele verbeteringen; niet aan noodzakelijke investeringen waar onze inwoners nog
jaren baat bij hebben.
Het is zoals die vader uit mijn voorbeeld, die de spaarpot omkeert voor mooie vakanties en niet voor
het repareren van het lekkende dak.

Ook hadden wij als VVD gerekend op helderheid en transparantie naar onze inwoners toe, inzicht
geven aan onze inwoners en op die wijze onze inwoners in ieder geval nog proberen te betrekken bij
het reilen en zeilen van onze gemeente.

Maar wat laat deze begroting zien voorzitter, een moeilijk te volgen brei aan cijfers, een begroting
die doorloopt tot en met 2025 waarbij de cijfers over de jaren 2023, 2024 en 2025 niet zijn
geactualiseerd, en ambitie voorzitter, vooral veel ambitie. Dat klinkt heel positief, maar ambitie is
een mooi woord voor plannen maken, en dat is vooral wat er de afgelopen drie jaar is gedaan
voorzitter, plannen maken.
Werkelijk alles blijft hangen in visies, verkenningen, kadernota’s en plannen. Plannen zonder
implementatie!
En zolang iets alleen maar een plan is, kost het toch steeds geld.
Dat plannen maken heeft de gemeente Steenbergen de afgelopen drie jaar miljoenen euro’s gekost,
want voorzitter, wat is er nu werkelijk uitgevoerd aan plannen en het op een hoger peil brengen van
de werking van de organisatie van de gemeente Steenbergen? Bitter weinig voorzitter, Fort Henricus
is in de afgelopen drie jaar nog steeds niet gerealiseerd, de inwoners van Steenbergen klagen steen
en been over de staat van onderhoud van de groenvoorziening, de vergunningverlening is in de
gemeente dermate ondermaats dat zelfs de jaarmarkt niet door heeft kunnen gaan.

Diep triest voorzitter, terwijl ons met de inzet van de miljoenen verslindende reorganisatie van de
gemeente Steenbergen toch was beloofd dat alles beter zou worden.

Maar dat is niet gebeurd voorzitter, de gemeente Steenbergen is met dank aan deze coalitie
miljoenen euro’s armer geworden, maar we zijn als gemeente geen steek vooruitgegaan, integendeel
voorzitter.
Voorzitter, we hebben één voordeel, volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als de
kiezer het wil hoeft de huidige financiële malaise dus nog maar pakweg 4 maanden te duren. En wat
de VVD betreft moet het na de verkiezingen van maart 2022 anders.
We moeten terug naar een begroting die helderheid verschaft aan onze inwoners, een begroting
waarbij de financiële achteruitgang wordt gestopt, een begroting die reëel en uitvoerbaar is, met
focus op de toekomst.
Kortom, we moeten terug naar een begroting op orde.

