
 

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2022-2025 gemeente Steenbergen. 

Het college heeft aan de raad een volwaardige perspectiefnota voorgelegd. Het gevoerde beleid is op 

vrijwel alle punten conform het door de raad vastgestelde beleid en is transparant. De fractie van de 

Volkspartij is op hoofdlijnen daarmee tevreden en herkent onze inbreng.  

Wel valt op dat meerdere onderwerpen twee keer of meer worden beantwoord na de gestelde 

technische vragen, vaak enigszins verschillend. Zie bijvoorbeeld de Vuelta en de containertuintjes. 

Wilt u in de toekomst streven naar een eenduidig antwoord naar alle partijen? 

Pag 13. De Volkspartij heeft veel respect voor onze Canadese bevrijders en de gevallenen in en rond 

Welberg tijdens de inmiddels zo bekend geworden Slag om de Schelde. De aanschaf van het 

Klaproosveld vinden wij een belangrijk signaal. Waarom verrast u ons met een zo summiere louter 

financiële mededeling waaruit de raad maar moet raden hoe de herdenkingsplek meer inhoud kan 

krijgen? De raad is wellicht nog meer dan het college als directe vertegenwoordiger van onze 

inwoners betrokken bij herdenking en aandacht voor onze historie.  Bent u bereid de raad evenals de 

overige partners te betrekken in deze ontwikkeling en keuzes? 

Pag. 13. Het blijft ons, ondanks de antwoorden op de technische vragen, onduidelijk hoe de invulling 

van bedragen in relatie tot plannen gaat plaats vinden. Krijgt Nieuw Vossemeer nu wel of niet een 

miljoen euro te besteden of wordt dit verdeeld over alle kernen.  Want de plannen voor Nieuw 

Vossemeer benaderen dit bedrag en men zal daar na de positieve reactie daarop door het college 

mogelijk ook op rekenen.  Welke concrete plannen heeft u voor ogen op welke wijze wordt de raad 

hier in meegenomen? Welke verwachtingen mogen de andere kernen hebben over beschikbare 

bedragen voor activiteiten die zij zelf organiseren? Is de stelpost “Ambities uit de samenleving 

hiertoe voldoende en hoe worden de fondsen daadwerkelijk verdeeld? Is het allemaal niet wat te 

vaag? 

Pag. 17. programma mens en samenleving: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ontbreekt in 

de perspectiefnota, maar zal in veel gevallen direct invloed hebben op het functioneren van onze 

verenigingen. De besturen zullen moeten nagaan of statuten aangepast moeten worden en zij 

worden gelokt om bij commerciële aanbieders dure adviezen in te kopen. Het probleem zal voor alle 

verenigingen in onze gemeente vrijwel het zelfde zijn, variërend van de zangverenigingen tot de 

voetbalverenigingen en alles wat daar tussen zit. Is uw college bereid om actief een informatiepunt 

voor de besturen van de verenigingen op te zetten en middels rondschrijven hen alle direct te 

informeren over de inzet welke zij moeten doen en de eventuele onverwachte kosten boven 

eventuele subsidie te vergoeden? Afhankelijk van het antwoord hebben wij samen met CDA en 

Gewoon Lokaal een amendement voorbereid. * 

Pag. 19. Hoe kan de gemeenteraad komen tot verantwoorde invulling van beleid daarbij rekening 

houdend met beschikbare financiële middelen als volstrekt onduidelijk is welke bedragen 

beschikbaar zijn. Deze dienen uiteindelijk bij de begroting door de raad te worden vastgesteld. Het 

voornemen om in de toekomst geen PM noteringen meer te gebruiken is een begin, maar wij kunt u 

begrijpen dat wij geen open einden willen vaststellen en alle vrijheid open houden om toekomstige 

voorstellen kritisch te benaderen 

Pag. 26. Het genoemde budget ad € 40.000,00 voor de Vuelta vindt de Volkspartij veel te hoog en 

niet voor herhaling vatbaar. De renners vliegen voor bij Dinteloord en er is geen enkele verdere 

meerwaarde voor de gemeente Steenbergen. Het bouwen van tribunes is geen verantwoordelijkheid 

voor het gemeentebestuur evenmin als het organiseren van een feest. De kosten voor handhaving 

van openbare orde dienen voor rekening te zijn van de organisator. 



Pag. 30. De fractie van de Volkspartij is akkoord met een alternatieve financiering van de 

containertuintje mits een voldoende herleidbare en verantwoorde financiering in de begroting 2023 

wordt voorgesteld zodat wij daartoe kunnen besluiten. Wij gaan met u uit van ca € 2.000,00 kosten 

per containertuintje.  

Pag. 30. De fractie van de Volkspartij ziet niets in het aanschaffen en verstrekken van 

gootsteenbakjes e.d. voor appartementen. Bewoners van appartementen die dat willen kunnen zelf 

bij de lokale winkeliers een bakje kopen. De kostprijs van ca. € 5,00 zal ze niet weerhouden. Is uw 

college bekend met de antwoorden van VvE’s aan het door u ingeschakelde bureau dat zij, ondanks 

irritant aandringen van de enquêteur,  géén losse inzamelbakken wensen? Uw voorstel is een 

vergaande vorm van onnodige en doorgeslagen overheidsbemoeienis. De kosten worden als vanouds 

weer vooral veroorzaakt door inzet van een extern bureau. Is uw college bereid deze onnodige 

kosten en de oneerlijke bevoordeling ten opzichte van grondgebonden woningbewoners te laten 

vallen? Indien het antwoord negatief is zal de fractie van de Volkspartij samen met Gewoon Lokaal 

en CDA daarover een amendement  indienen. * 

Pag. 37. Al vanaf de invoering van de reclamebelasting hebben wij daar bezwaar tegen gemaakt; een 

eerder amendement dateert van 2014. De reclamebelasting is een willekeurige heffing voor de 

winkeliers voor een doel waar iedereen van geniet. Waarom moeten de ondernemers de verlichting 

en bloembakken betalen en komen deze kosten niet rechtstreeks evenals het sierstraatwerk, voor 

rekening van de gehele overheid en samenleving? Iedereen heeft daar immers profijt van. De fractie 

van de Volkspartij dient daarom samen met de PvdA een amendement in om deze situatie te 

verbeteren.  *  

Pag. 42. De kosten van de organisatieontwikkeling en de daadwerkelijk positief behaalde resultaten 

blijven voor de raad raadselachtig. De voorlichting door de directie blijft vaag en geeft geen klip en 

klaar inzicht in de verbeteringen. Het technisch overleg voor de voorbereiding van de 

perspectiefnota was de eerste keer in jaren, waarbij vanuit het management  een helder inzicht in 

beleid werd gegeven. De transitie van de organisatie moet in 2023 zijn afgerond. Wilt u de raad voor 

de behandeling van de begroting op gelijke wijze als bij de voorbereiding van de perspectiefnota  met 

klip en klare onderbouwing en cijfers hierover informeren? 

Pag. 6. De aandacht voor de woningbehoefte blijft achter en het college acteert onvoldoende op het 

initiatiefvoorstel van de raad om ten minste 25% te bouwen voor nestverlaters. De fractie van de 

Volkspartij wil dat dit college nog voor de begroting een raadsmededeling of voorstel doet over de 

wijze waarop dat uitgevoerd gaat worden. Wij hebben daarvoor samen met mede indiener van het 

initiatiefvoorstel PvdA een amendement voorbereid. * 

Pag. 31. De huisvesting van arbeidsmigranten was een belangrijke opdracht tot verbetering. De 

overlast in de woonwijken dient aantoonbaar verminderd te worden en de agrarische ondernemers 

moeten meer mogelijkheden krijgen om hun medewerkers volgens de geldende richtlijnen te 

huisvesten op het eigen terrein. De fractie van de Volkspartij ziet daarvan niets concreet terug in de 

praktijk; de afgesproken convenanten met de werkgevers zijn nog steeds niet gerealiseerd. Het 

afgesproken maatwerk blijft achter. De fractie van de Volkspartij zal  hiertoe een amendement 

indienen. * 

Pag. 37.  In het raadprogramma is nadrukkelijk afgesproken in deze periode de mogelijkheden van 

een duurzaamheidspark te onderzoeken waar onze inwoners alles te weten kunnen komen over 

bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, subsidies etc. Het is nog slechts negen maanden voor 

de verkiezingen en er is nog niets gedaan. De fractie van de Volkspartij wil dat het college nu snel aan 

de slag gaat en de raad informeert. Wij dienen daartoe samen met CDA en Gewoon Lokaal een 

amendement in. * 
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