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Voorzitter,  

 

Het begon allemaal zo mooi. Een perspectiefnota met goede overschotten die 

ons mogelijkheden geven voor een goede toekomst waarin we met elkaar goed 

kunnen investeren. Maar toen verscheen de meicirculaire. En daar werden we 

weer met beide benen op de grond gezet. Voor 2022 gaan we er op vooruit maar 

de jaren erna moeten we toch wel fors inleveren. De algemene uitkering daalt 

vanaf 2023 stevig dus voorzichtigheid is geboden. En dan hebben we het nog 

niet gehad over het nieuwe verdeelstelsel van de algemene uitkering. Een 

uitdaging voor ons allemaal.  

 

Het CDA dankt in het college allen die hun bijdrage hebben geleverd aan deze 

nota die voor ons heel overzichtelijk is. U heeft gekozen voor een mooi thema, 

want als de kernen vitaal zijn dan is (veelal) de gemeente dat ook. Het gaat dus 

met name over de kernen, laten we ons daar eerst op focussen.  

 

Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt aan dorpsontwikkelingsplannen. Plannen 

die vanuit de kernen komen, vanuit de bevolking komen. Het CDA juicht deze 

ontwikkelingen toe maar heeft grote moeite om in 1 keer direct ons ja-woord 

hieraan te geven. Wij willen dat de gemeenteraad gaandeweg het proces 

beleidsmatig en financieel wordt meegenomen. Wij willen graag uw toezegging 

dat we op passende momenten de dorpsontwikkelingsplannen bespreken. 

Ongetwijfeld zien we in die plannen een uitbreiding van starterswoningen. Maar 

voor ons is het ook belangrijk dat de ouderen kunnen blijven wonen in de 

kernen. Op die manier is doorstroming van groot belang. Hebben wij voldoende 

woningen voor senioren of zijn er ontwikkelingen in de maak. En dan gaat het 

natuurlijk om deze woningen in alle kernen. Wat wij ook als een uitdaging zien  

is dat het voorzieningenniveau in iedere kern op peil blijft. Al deze plannen die 

voortkomen vanuit de dorpsontwikkelingsplannen kosten geld en wij zien graag 

dat alle plannen worden voorzien – waar mogelijk - van kostendragers. Op die 

manier is het mogelijk om in alle kernen goed te investeren, want wij vinden het 

moeilijk om te zeggen welke kern thans prioriteit heeft. Alle kernen verdienen 

een investeringsboost.  

 

In paragraaf 4.2 geeft u aan wat nodig is om te investeren in gebiedsgerichte 

ontwikkeling. De inrichting van het Klaproosveld kost voor de exploitatie 

slechts € 4.000 per jaar, maar daaraan voorafgaand dient wel € 100.000 op tafel 

gelegd te worden.   
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Een onderwerp dat we bij de behandeling van deze perspectiefnota graag onder 

de aandacht willen brengen, is het maaibeleid. Onlangs heeft de wethouder na 

mondelinge vragen daar uitleg over gegeven. Toch blijft dit voor velen een punt 

van aandacht en zorg maar ook van ergernis. Als CDA fractie hebben we er 

begrip voor dat voor het bevorderen van de biodiversiteit een minder intensief 

maaibeleid nodig is, maar we hebben het gevoel dat de balans zoek is. Op een 

aantal plaatsen in het buitengebied levert de hoge begroeiing in de bermen 

gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituaties op. Recreatieve fietsers en 

scholieren kunnen vaak niet door de bocht heen kijken en worden dan verrast 

door gemotoriseerd verkeer. Een bijkomend nadeel van het minder vaak maaien, 

is het feit dat er dan veel meer pollen in de lucht komen. Voor mensen met 

hooikoorts levert dit extra klachten op. Graag willen we met u het maaibeleid 

tegen het licht houden. Daarnaast vragen wij hierbij uw aandacht voor de vele 

berenklauwen in de bermen. Het lijkt wel of deze plant zich met grote regelmaat 

vermenigvuldigd. Het CDA ziet graag dat uw richting de begroting voor 2022 

geld vrijmaakt voor de bestrijding hiervan. We vragen u om hierover in gesprek 

te gaan met de ZLTO en het Waterschap en laten we over dit onderwerp op 

korte termijn in gezamenlijkheid tot een definitieve oplossing komen. 

Veiligheid is voor ons allen een belangrijk thema. Wij zijn blij met het initiatief 

van enkele jaren geleden om camera’s in het centrum van Steenbergen te 

plaatsen. Toendertijd hebben wij ook gevraagd om camera’s te plaatsen in het 

buitengebied. Het blijkt nodig, nu wij afgelopen week werden geconfronteerd 

met een gifdumping nabij de brug van Nieuw-Vossemeer. Voorzitter, het CDA 

pleit er ijverig voor om dit nogmaals bij de betreffende instanties aan te kaarten. 

Het hele buitengebied vol zetten is niet onze bedoeling maar laten we op 

strategische locaties kiezen voor camera’s, vast of mobiel. We hebben onze 

mond er vol van als het gebeurd is, maar voorzitter, ook hier geldt: voorkomen 

is beter dan genezen! 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de kernvisies voor de kernen Dinteloord 

en Steenbergen. De toekomst van het omgaan met ons maatschappelijk vastgoed 

zal daarin een plaats krijgen. Wij willen graag dat ons maatschappelijk vastgoed 

toekomstbestendig wordt gemaakt. Hierbij doelen we onder andere op de 

verduurzamingsopgave. Waar we wel voor willen waken is, dat in afwachting 

van de kernvisies en de verdere besluitvorming daarover, noodzakelijke 

investeringen in onze gebouwen op de langere termijn worden geplaatst. Wat is 

uw oordeel hierover? 

Een belangrijk onderdeel gedurende het jaar is de post ambities uit de 

samenleving. Hieruit blijkt hoeveel ruimte we hebben om de kapitaalslasten te 

dragen van de investeringen. Het CDA had slechts 1 technische vraag want wij 

waren benieuwd naar het totale liquiditeitssaldo van de gemeente na het doen 
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van deze investeringen. U geeft aan dat dit komt bij de begroting. Uiteraard 

begrijpen wij dat, maar daarom wordt het wel moeilijk om het totaalplaatje te 

beoordelen. Weet dat we daar straks in november bij de behandeling van de 

begroting op terug komen. We zullen de investeringen pas later kunnen 

beoordelen maar vooralsnog hebben wij moeite met de containertuintjes van 

maar liefst € 100.000. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van deze motie. 

Hoe luxe worden deze tuintjes? Voorzitter graag een uitleg van het college over 

deze tuintjes en hoe u tot een bedrag per containertuintje komt.  De kosten van 

de Vuelta 2022 begrijpen wij. Maar hoe denkt u dit bedrag maatschappelijk 

terug te verdienen. Mocht er geen terugverdienmodule inzitten dan is € 40.000 

promotiegeld wel fors. Graag uw reactie. 

Voorzitter, het CDA heeft er bewust voor gekozen om geen moties of 

amendementen in te dienen. Wij gaan er van uit dat u met constructieve 

antwoorden komt. Mocht dit niet zo zijn dan zullen wij er niet voor schromen 

om in de tweede termijn alsnog met een motie of amendement te komen. 

Voorzitter, deze perspectiefnota ziet er goed uit. Zelfs aan het einde van een 

raadsperiode zit u nog vol energie om investeringen te doen in voor onze mooie 

gemeente. Geen beleidsarme nota, maar een vitale nota, voor een vitale 

gemeente. 

 

 


