Reactie op de begroting 2023
Voorzitter, dank voor de aangeboden documenten die ons allen een inzicht geven in de financiën en
beleid voor de komende jaren. Bij het bladeren viel mijn oog op het grote overzicht openstaande
moties oktober 2022 op bladzijde 214-216. Daarbij vraag ik uw aandacht voor motie M013 op pagina
215. Een motie van 53 weken oud en helaas nog steeds openstaand. De motie Eenvoudig
Nederlands’ ingediend door GewoonLokaal!. U geeft aan: ‘daar wordt aan gewerkt’ en dat blijkt
helaas. Maar als ik dan M012, M015 en M016 lees dan schieten de tranen voor wat betreft de
Nederlandse taal in onze ogen. Wat slecht!! Het CDA wilt dat u vanaf nu veel aandacht besteedt aan
fatsoenlijk Nederlands taalgebruik, want het is schande dat zo’n belangrijk document van onze raad
deze kwaliteit heeft en vol staat met taalfouten.
Het CDA is verheugd over de verwachte financiële overschotten voor de komende jaren. Wij vinden
dat het een uitgangspunt moet zijn dat dit geld rechtstreeks vloeit naar de algemene reserve en daar
in eerste instantie ook blijft. Laten we streven naar vet op de botten want niemand weet wat na
2026 gaat gebeuren. Wellicht kunnen we het geld nog hard genoeg nodig hebben. Misschien
voorzitter wordt het overschot nog groter, want waarom heeft het college er voor gekozen om de
toekomstige OZB gelden 2024-2026 in de meerjarenplanning niet te indexeren?
In de voorgelegde begroting vraagt u een bedrag van € 490.000 in 2023 tot € 550.000 in 2024 en
2025 voor de uitvoering van de collegeprioriteiten. Voorzitter, is dit een vrijbrief? Het CDA is bereid
de genoemde bedragen te reserveren waar wil vanavond van u de toezegging hebben dat u voor
ieder onderdeel toestemming vraagt aan de raad en dit financieel onderbouwd. Daarnaast zien wij
liever dat u de zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen eerder plaatst. Hoe eerder deze zijn
gelegd hoe eerder heeft de gemeente het financiële voordeel van deze investering. Deelt u onze
mening en bent u bereid om de gevraagde € 119.000 euro ten behoeve van de zonnepanelen te
besteden in 2023 en 2024? Voor deze onderwerpen dienen wij een motie in.
Bij de behandeling van het coalitieakkoord op donderdag 2 juni jl heeft het CDA zich al uitgelaten
over houtstook. Wij vonden dit toen en vinden het nu betuttelend. € 10.000 geeft u hier aan uit. U
kunt beter deze € 10.000 in de energiefondsen stoppen dan u in deze tijd druk maken over
houtstook. U moet weten hoeveel mensen in deze tijd profijt hebben van houtstook. Tevens zijn er
vanuit de landelijke overheid al onderzoeken gestart. Hiervoor dienen wij een motie in.

Tijdens onze bezoeken aan de kernen kregen wij regelmatig klachten over het functioneren van de
kern coördinatoren. Geen terugkoppeling, slechte communicatie. Dit is niet wat wij als CDA hiermee
hebben beoogd. Graag uw reactie hierop en mochten we samen tot de conclusie komen dat het nu
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Voorzitter, wij zijn een technische vraag vergeten te stellen en daarom stellen wij deze nu: Paragraaf
Bestuur en dienstverlening, hoofdstuk 6, wat mag het kosten, daar stijgen de incidentele baten en
lasten van € 406.000 naar € 1.324.000, zonder toelichting. Graag ontvangen wij een verklaring. Waar
we wel een technische vraag over hebben gesteld en waar deze onduidelijk was in de beantwoording
is de risico-reserve. Er wordt € 509.000 toegevoegd aan de risicoreserve. De weerstandsratio wordt
daarmee 2,65%. Doen we dit niet dan is het weerstandsratio 3,22%. Welke waarde kent u aan de
weerstandsratio?
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niet werkt dan stelt het CDA voor om terug te keren naar de contactmomenten met kernwethouders
onder het motto: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een ander actueel onderwerp was
de rondweg Dinteloord. Na een lang proces hebben we in de gemeente Steenbergen een GVVP
vastgesteld. Wij moeten helaas constateren dat er nog niet veel van dat beleidsstuk zichtbaar is
geworden in ons straatbeeld. Met name over de voortgang van de onderzoeken naar de rondwegen
Dinteloord en Steenbergen horen wij weinig. Wij zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken,
maar is het wellicht beter om hier een prioritering aan te brengen? Een keuze maken over welke
rondweg het eerst aangelegd zou moeten worden. Als CDA fractie zijn wij van mening dat de
rondweg Dinteloord de oudste rechten heeft en derhalve als eerste ontwikkeld zou moeten worden
als de rondwegen niet gelijktijdig kunnen worden aangelegd. Graag uw reactie hierop. Op dit
ogenblik loopt het onderzoek naar beide rondwegen. Graag ontvangen wij van u de schriftelijk
geformuleerde opdracht welke u als college heeft uitgegeven naar het onderzoeksbureau of naar
onze eigen ambtenaren.
Vorig jaar diende de fractie van het CDA een motie in: “herinrichting gemeentehuis”. Bij de concrete
acties 2023 schrijft u: we ronden het onderzoek naar de herinrichting van het gemeentehuis af.
Graag vernemen wij van u een duidelijkere omschrijving wanneer in 2023. Dit is te vaag.
Bij de beleidsindicatoren staan een aantal indicatoren waar wij toch wel een bevestiging krijgen op
ons gevoel. Het aantal bedrijven dat gevestigd is in Steenbergen en het aantal banen per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar zijn een stuk lager dan in vergelijkbare gemeenten. Dit geeft
aan dat we op een verantwoorde manier haast moeten maken met Reinierpolder 3. Kunt u aangeven
wat de huidige status is en vanaf wanneer wij ontwikkelingen kunnen zien.
Als je naar de investeringen kijkt voor de komende jaren dan constateer je dat er goed geïnvesteerd
wordt in de gemeenschapshuizen. Maar voorzitter, het college is het gemeenschapshuis NieuwVossemeer vergeten. We zagen wel een investering aan de gymzaal in de Achterstraat in NieuwVossemeer maar niets van de plannen die het college voor ogen heeft. In de besluitvormende
vergadering van 27 februari jl. is een amendement aangenomen dat het college voor 1 december
2022 komt met een herzien plan. Dat wordt opschieten want dat is vandaag over 3 weken. Het CDA
hecht er grote waarde aan dat voor die datum een herzien plan ligt.

Voorzitter, ter voorbereiding hebben wij het coalitieprogramma er nog eens bij gepakt en moeten we
constateren dat er niets in uw begroting staat over de ANWB-automaatjes. Waarom staat daar niets
over in en is dit plan nog actueel? Over vervoer gesproken: hoe hard gaat u lobbyen bij de provincie
om het openbaar vervoer te behouden. Nu is het tijd en wij rekenen op u! In de begroting lezen we
niets over de toekomst van de reclamebelasting. In het coalitieprogramma staat dat u met de lokale
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Duurzaamheid is een woord wat in geen enkele algemene beschouwingen zal ontbreken. We staan in
de komende jaren met elkaar voor een enorme opgave om zelfs maar in de buurt te komen van de
afgesproken doelstellingen. Als CDA fractie kiezen wij ervoor om ons te focussen op de
duurzaamheid van ons eigen maatschappelijk vastgoed. Het is duidelijk dat de energierekeningen van
onze gemeenschapshuizen, sporthallen en zwembaden en andere clubgebouwen vaak met een
factor drie of vier zullen stijgen. Het is dus nu tijd om onmiddellijk tot actie over te gaan. Er is geen
tijd om in het kalenderjaar 2023 eerst een notitie te schrijven na gesprekken met alle
beheersstichtingen en vervolgens daar nog een uitvoeringsprogramma voor te maken. Het is 5 voor
12 en er moet nu iets gebeuren. Als het goed is, heeft het college een beeld van de problemen die op
de beheerders van ons maatschappelijk vastgoed afkomen. Wij vragen u om te helpen bij de locaties
waar de situatie het eerst substantieel verandert. Als CDA fractie denken wij hierbij aan extra
investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, ledverlichting en isolatie. Gaat het college op zeer korte
termijn acties ondernemen en op welke manier? Hiervoor dienen wij een motie in.
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ondernemers de balans op wilt maken van het reclamebelastingsysteem. Waarom gaat u daar nu
niets aan doen. Graag uw reactie.

Voorzitter, we kunnen vanavond met elkaar veel plannen hebben maar als je de burger op straat
spreekt en je vraagt aan hem of haar: wat vindt je belangrijk, dan krijg je steevast als antwoord: een
schone, veilige en betaalbare leefomgeving waar het goed wonen is van de wieg tot het graf. En
hierin zitten een aantal belangrijke elementen en vragen:
-

Wat is uw visie op het doorstromingsbeleid van starterswoning naar een reguliere
gezinswoning naar een seniorenwoning?

-

Kunt u ons vertellen wat de status is van de onderzoeken naar een gezondheidscentrum. De
roep van de huisartsen is groot en dit hoort bij een sociaal, veilige leefomgeving.

-

Wij kregen goede signalen van de buurtpreventie en waarderen dit enorm. Zijn er gebieden
waar de buurtpreventie nog niet is, functioneert de buurtpreventie nog overal en hoe wilt u
de buurtpreventie stimuleren?
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Voorzitter, gezien de afgesproken tijd zijn wij aan het einde gekomen van onze bijdrage. De cijfers
zien er voor de komende jaren goed uit maar laten we waar het kan en verantwoord is een pas op de
plaats maken zodat we ook na 2026 een gezonde gemeente blijven.
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