
Begroting 2022. 

 

Het is erg belangrijk om een juiste begroting aan te nemen.  Een begroting is tenslotte niet alleen de 

zaken die we moeten doen maar een begroting is ook een zaak van dingen die we willen, ambities 

die we willen tonen.  Vooral gaat een begroting over zaken die onze inwoners belangrijk vinden. 

Dat neemt niet weg dat het opstellen van een juiste begroting erg lastig is, tenslotte zijn er veel 

zaken die op je af komen gedurende een jaar waar je niet altijd invloed op kan hebben. 

Zaken als WMO, jeugdzorg of een coronacrisis laten die de afgelopen jaren goed zien. 

Wij danken de organisatie voor de begroting die nu voor ons ligt, maar ook voor het beantwoorden 

van de vele technische vragen die de afgelopen weken zijn gesteld. 

Het afgelopen jaar hebben we het als gemeente niet slecht gedaan, natuurlijk hebben we een extra 

uitkering gehad vanuit het rijk, deze uitkering was ervoor om de extra kosten op het gebied van 

jeugdzorg op te vangen, dit is goed om te horen maar ook een sigaar uit eigen doos. In de WMO zijn 

beleidszaken vanuit het rijk nu eenmaal mede een oorzaak dat de kosten uit de pan lopen, ziet het 

college nog meer extra steun op ons afkomen in 2022? Graag wat extra informatie of onze 

verwachting op meer geld vanuit het rijk voor Jeugdzorg en WMO vanuit het college. 

We zullen als gemeente nog steeds zuinig met het geld moeten omgaan, uitgeven aan zaken die onze 

inwoners echt nodig hebben. 

Wat het afgelopen jaar belangrijk is gebleken is en waar wij als Volkspartij aandacht voor willen en 

blijven vragen zijn voor ons de belangrijkste zaken in het leven, gezondheid, wonen, inkomen en 

veiligheid. Deze zaken moeten meer dan voldoende terugkomen in een begroting, tenslotte geven 

we dan aan er ook geld voor vrij te willen maken. 

Gezondheid 

Als Volkspartij vragen wij ruime aandacht voor de gezondheid van onze inwoners.  Lichamelijke 

gezondheid maar ook de geestelijke gezondheidzorg mag niet vergeten worden.  Steeds vaker horen 

we van mensen die totaal vervreemd zijn, die hulp missen of in eenzaamheid moeten leven. 

Wij vragen het college te blijven hameren in de samenwerkingsverbanden op voldoende steun voor 

deze groep mensen. 

Ook vragen wij het college waakzaam te zijn en te blijven op de ontwikkelingen in de zorg, dat er 

voldoende steunpunten openblijven in onze gemeente waar mensen de nodige zorg kunnen 

ontvangen en dat er voor iedere kern een openbaar vervoer verbinding blijft en/of gaat komen naar 

een nieuw groot Bravis ziekenhuis. 

 

Motie openbaar vervoer Bravis 

Wonen 

Als Volkspartij zien wij al jaren de tekorten op de woningmarkt, op de frustratie van veel van onze 

inwoners geen huis te kunnen vinden om te wonen. Dit komt door diverse problemen; een   van de 

grootste oorzaken is dat we onvoldoende bouwen, dat we onvoldoende de juiste huizen bouwen. 



Willen wij onze kinderen in onze kernen behouden dan zullen we ze ook deze kansen moeten geven.  

Betaalbaar bouwen is dus noodzakelijk. 

Bouwen voor de mensen die ouder worden en graag kleiner willen gaan wonen is ook noodzakelijk, 

deze groep kan er dan voor zorgen dat er meer huizen voor gezinnen beschikbaak komen. 

Wat wij missen in deze begroting is echt te willen gaan voor meer juist bouwen, sterker nog de 

begroting voor bouwen gaat de komende jaren alleen maar omlaag. We gaan dus minder geld 

vrijmaken voor bouwen? Kan het college uitleggen waarom deze keuze is gemaakt? 

Als Volkspartij hebben wij samen met de PvdA een initiatiefvoorstel gemaakt over wonen.  Deze 

werd door u als raad allemaal aangenomen, daarnaast hebben wij als raad een motie aangenomen 

om nog meer te gaan bouwen, daar lieten wij nogmaals de ambitie zien, als raad laten wij dus zien 

juist bouwen belangrijk te vinden. Als Volkspartij zullen wij dus blijven hameren, zeuren, drammen, 

aandacht vragen dat er meer juist gebouwd moet gaan worden.  Wij willen van een organisatie en 

dus ook van een college niet meer horen wat er allemaal niet kan!!  Wij willen denken en handelen in 

kansen en wij willen horen wat u het college nodig heeft voor onze organisatie om wel aan onze 

ambitie op het gebied van juist bouwen te voldoen. Wij vragen uw positieve reactie hierop. 

Laat ons als raad horen wat u nodig heeft en kom met vragen voor deze steun! 

Amendement Volkspartij en PvdA 

Inkomen 

Voor onze inwoners is inkomen erg belangrijk.  Je kunt dit in twee  stukjes hakken. Het eerste stuk is 

zorgen dat je voldoende inkomsten kunt verdienen. Als Volkspartij zijn wij een voorstander van meer 

goed betaald werk in onze gemeente. We zullen dus nog meer moeten gaan doen om bedrijven 

binnen te halen die dit werk bieden kan; geen lage lonen arbeid maar kwalitatief goed werk waar de 

juiste opleidingen voor gevraagd worden, maar waar ook de betere vergoedingen tegen over staan. 

Kan het college aangeven of dit meegenomen wordt in de begroting en toekomstig beleid? 

Het andere stukje is zorgen dat we niet te veel uitgaven hebben. Alles wordt erg snel erg veel 

duurder en we zijn als Volkspartij erg bang dat dit tot grote scheefgroei gaat leiden. Wij zijn daarom 

ook erg voorzichtig voor grote kosten vanuit de gemeente en we vragen dus aandacht om de lokale 

heffingen zo laag als mogelijk te houden. 

Maar ook vragen wij aandacht voor de uitgaven aan de kant van de gemeente. Kosten voor het 

milieu zullen gemaakt moeten worden maar dit mag niet leiden tot een groene waanzin! De kosten 

moeten we blijven zien in de juiste verhoudingen en het draagvlak voor deze maatregelen zal als 

sneeuw voor de zon verdwijnen als mensen geen geld meer hebben om te wonen, te eten of de 

juiste zorg te kunnen betalen. 

Het afgelopen jaar hebben wij als Volkspartij vragen gesteld wanneer de eigenaren van een 

koopwoning, huurders en minima de cadeaubonnen ontvangen, dit was vanuit de regeling reductie 

energieverbruik woningen, wij hebben hier een  2tal vragen over aan het college,  

1. In de beantwoording van de artikel 40 vragen over dit onderwerp op 20 juli 2021 is 
medegedeeld dat naar verwachting de bonnen in september verleend kunnen worden. 
Waarom is dat nog niet gebeurd? 

2. Wanneer ontvangen de eigenaren van een koopwoning in de gemeente Steenbergen, de 
huurders en minima de cadeaubonnen ad ca. € 70,00? 



 

Veiligheid 

We leven in onzekere tijden, tijden waar in Nederland duizenden boa’s worden opgeleid om te 

controleren op de coronamaatregelen, waar de grenzen wagenwijd open staan, waar het doen van 

een aangifte erg lastig is en waar het vinden van een politieagent niet altijd even makkelijk is als je 

deze nodig denkt te hebben. In deze tijden kan dit soort zaken leiden tot een onveilig gevoel. 

Onze inwoners merken dit ook door diverse inbraakgolven in het land en onze gemeente. De laatste 

tijd is het buitengebied aan de “beurt” en wordt er veel ingebroken. Wij vragen dan ook aandacht 

voor extra controles in het buitengebied, ook in de nachtelijke uren. 

Wij zien steeds meer dat de BOA pool een soort van gemeentelijk politieapparaat aan het worden is. 

Wij pleiten er dan ook voor dat als wij dit apparaat mogen betalen we deze dan ook gaan huisvesten 

binnen onze gemeentegrenzen, de tijd die verloren worden met rijden van en naar Bergen op Zoom 

is zonde en wij zouden ze liever meer dan nu zelf aansturen. Immers wie betaalt, bepaalt! 

Motie BOA’s 

Buurtschappen 

Wat wij als Volkspartij ook als veiligheid zien is ons verkeer, zaken als te snel rijden komt overal veel 

te veel voor, wel willen we extra aandacht vragen voor de te hoge verkeersdruk, en de daaruit 

volgende overlast in onze buurtschappen, wij vinden dat problemen zoals bv op de Oude Heijdijk of 

de Heense molen niet op zich zelf staan, wij vinden ook dat onze inwoners niet te lang op acties 

moeten wachten, vandaar dat wij samen met de PvdA een amendement hebben voorbereid om het 

onderzoek te versnellen en ook om indien nodig extra middelen aan het college te geven om dit voor 

elkaar te krijgen. 

Amendement Volkspartij en PvdA 

Maaibeleid 

Signalen uit de samenleving geven aan dat er veel onvrede zou zijn over het ecologische maaibeheer, 

er wordt aangegeven dat onveilige situaties ontstaan door te laat en te weinig maaien op en rond 

onze fietspaden, om dit in kaart te brengen zouden wij pleiten voor een tevredenheidonderzoek 

onder onze inwoners. 

Motie tevredenheidsonderzoek Volkspartij en de VVD 

Volksgezondheid- en veiligheid 

Als afsluiting komen we ook graag terug op de voortvarende aanpak door het college, het ontgassen 

door de binnenvaart, en de bijbehorende gezondheidsrisico’s voor onze inwoners heeft nu een plaats 

op de agenda gekregen, wij hopen op een snel verbod van het ontgassen in onze wateren. Wilt u ons 

en de inwoners van de gemeente Steenbergen blijvend informeren over de voortgang? 

 

Tot zover de eerste termijn. 

 

 


