BEGROTING 2023
Meerjarenbegroting 2024 – 2026
Voorzitter, voor de eerste keer ben ik aan de beurt om voor de fractie van Gewoon Lokaal!
het betoog over de begroting 2023 uit te spreken.
De begroting 2023 geeft een positief beeld, structureel en evenwichtig. Wel liggen er nog
steeds grote risico’s op de loer maar zelfs daar is in onze ogen redelijk op voorgesorteerd.
Gewoon Lokaal! is trots te zien dat het raadsprogramma er keurig in is verwerkt.
Corona “lijkt” achter ons te liggen of in ieder geval beheersbaar te zijn geworden, de
vluchtelingencrisis wordt hopelijk ook nog steeds kleiner maar nu zijn helaas de
klimaat- en energiecrisis dagelijks in het nieuws en is het in onze kernen het gesprek van de
dag onder onze inwoners, bij onze bedrijven, verenigingen en stichtingen.
Gewoon Lokaal! kan wellicht tevreden zijn over de mogelijkheden die zijn geboden met de
eenmalige energiecompensatie van 800 euro aan alle huishoudens met een inkomen
beneden 135 procent van het sociaal minimum en verhoging van de armoederegelingen
waarbij dat mogelijk is, naar 130 procent van het sociaal minimum.
Maar ondanks deze compensatie komt door de toegenomen kosten de bestaanszekerheid
van vele inwoners toch onder druk te staan en dit baart ons zorgen. Vraagwijzer doet er alles
aan om onze inwoners te helpen, maar zoals op pagina 46 van de begroting staat: de
hulpvraag en toestroom voor schuldhulpverlening zal gaan toenemen. Het afgesproken
bedrag voor aflossing van de schulden voor de schuldeisers kan vanwege de hoge
energiekosten en oplopende kosten voor o.a. de boodschappen niet worden nagekomen.
Menig bewindvoerder zal hier hoofdbrekens over hebben.
Steeds meer schuldhulp verleningstrajecten komen hierdoor in gevaar. Kan het college een
suggestie geven om hiermee om te gaan?
Het rijk komt gelukkig ook telkens met aanvullende maatregelen en vanaf 2023 lijken de
meeste huishoudens door het energie prijsplafond geholpen te zijn, echter dit zal niet voor
iedereen voldoende zijn.
Daarom dienen wij een motie in, om het huidige coronafonds om te buigen tot een
crisisnoodfonds dat als vangnet dient voor alle inwoners, verenigingen, en instellingen e.d. die
het hoofd niet boven water kunnen houden.

Laten we hopen dat het rijk ook zo snel mogelijk komt met goede aanvullende maatregelen
voor o.a. onze midden- en kleinbedrijven. Tijdens de coronacrisis dachten veel ondernemers
nog: “kom op schouders eronder en doorgaan!” Met veel energie en creativiteit kwamen ze
de crisis en de lockdowns door. Nu weten veel ondernemers het even niet meer. Naast het
terugbetalen van de coronasteun, moeten nu vanaf oktober ook de belastingschulden
terugbetaald worden. De buffers zijn op, de energieprijzen stijgen, de lonen en de huur wordt
hoger en de inkoop duurder.
We zouden er niet aan moeten denken dat we bijvoorbeeld niet meer het plaatselijk
gebrouwen biertje kunnen nuttigen op ‘het beste terras van Nederland’ in Nieuw-Vossemeer
of dat we niet meer in de rij kunnen staan voor het vers gebakken worstenbrood van onze
favoriete ambachtelijke warme bakker en de ouderen hun uitje moeten missen naar de
dorpssupermarkt en daarmee hun extra aanvullende voorzieningen zien verdwijnen. Wil het
college de suggestie van Gewoon Lokaal! oppakken om hiervoor in de pen te klimmen
middels een brandbrief, waarin deze zorgen worden geuit, dat er concrete acties voor het
MKB worden opgezet en deze te sturen naar onze regering? Want in onze gemeente met al
zijn kernen kunnen we niet zonder bovengenoemde voorzieningen en blijft de leefbaarheid
minimaal op peil.
Gelukkig hebben we in de beantwoording van de gestelde technische vragen kunnen lezen
en ik citeer: In 2023 wordt het Plan van Aanpak voor de bestrijding van energie-armoede
opgesteld en ook uitgevoerd. De focus ligt hierbij op inwoners uit onze gemeente. We trekken
zoveel als het kan regionaal samen op met omliggende gemeenten en de woningcorporaties.
Eind 2022 wordt tevens een lokale crisisorganisatie opgetuigd voor een brede aanpak
energie-armoede.
Het is goed dat er door het college wordt nagedacht om in 2023 een investeringsfonds op te
richten voor verenigingen, instellingen en stichtingen. We gaan er dan ook vanuit dat bij dit
investeringsfonds de inwoners betrokken worden, immers niet iedereen heeft de financiële
middelen om te verduurzamen en daarom zal steun of maatregelen meer gericht moeten zijn
op het nemen van energiebesparende investeringen in duurzaamheidsacties. Dit moet er
voor zorgen dat het verbruik verder naar beneden gaat. Als het energieverbruik verder
omlaag gaat, zorgt dat in veel gevallen ook voor dalingen van de energieprijzen. Daardoor
heeft iedereen profijt van de besparingsacties: er komt namelijk minder vraag naar aardgas
waardoor de markt van vraag en aanbod ontspant en daardoor waarschijnlijk de prijs gaat
dalen. Dus ook voor de midden en hoge inkomens, werkt het gunstig omdat de energieprijzen
ook voor hen dalen.
Fijn om te weten is dat de gemeente in 2023 een aanvraag indient bij de Regeling Nationaal
Isolatieprogramma en vervolg geeft op de Transitievisie Warmte; Gewoon Lokaal! juicht dit
toe.
Mooie voorbeelden van duurzaamheidsacties zijn: de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en
Rijen, die gaat met klusteams bij slecht geïsoleerde woningen ‘kleine energiebesparende
maatregelen’ nemen, zoals het plaatsen van tochtstrips of isolatiefolie. De gemeente betaald
de rekening. Het gaat specifiek om woningen van mensen met een laag inkomen. Iets voor
onze gemeente?

Kan het college deze voorbeelden oppakken en meenemen in het investeringsfonds om dit
verder uit te werken? Misschien is er vanuit het rijk geld beschikbaar?
Gewoon Lokaal hoopt dat hiermee ook met voorrang gewerkt gaat worden aan de huizen
waar verduurzaming het hardst nodig is. Dit zal ook samen met verhuurders en
woningcorporatie moeten worden opgepakt. In andere plaatsen in het land zijn ook al
initiatieven genomen om via een voordelige leenvorm of huurkoop mensen te ondersteunen
in het realiseren van een duurzame en comfortabele woning.
Voorzitter; onze jeugd, jonge inwoners, onze toekomst voor onze gemeente, toch? Het
onderwijs is op dit moment bijna in iedere kern en in de stad voldoende en dit koesteren wij.
Van oudsher kan in onze gemeente verschillende sporten worden beoefend en zijn er volop
verenigingen; dit stemt ons tevreden. Het college heeft meerdere malen aangegeven in
gesprek te zijn en te blijven met verenigingen waar eventueel –al dan niet- financiële
knelpunten liggen en waar ondersteuning nodig is. De constante aandacht die hieraan
gegeven wordt is wat betreft Gewoon Lokaal! niet overbodig. Goed te merken dat dit in de
toekomst gecontinueerd wordt.
Om het verenigingsleven dat gebruikt maakt van gemeentelijke voorzieningen op peil te
houden zullen we moeten investeren in gebouwen en sportparken. In de begroting staat een
overzicht van de investeringen voor de gebouwen en sportparken wat onderdeel is van het
meerjarenonderhoudsplan 2023-2032. Hierin is te zien welke investeringen er komend jaar
op het programma staan.
Veelal gaat het hier om vervanging en renovatie van verouderde installaties. In deze tijd van
hoge energieprijzen ziet Gewoon Lokaal! de kans om op korte termijn te besparen op
energiekosten. Zo zal bijvoorbeeld met het vervangen van een twintig jaar oude warmwater
en verwarmingsinstallaties aan het begin van 2023, in plaats van eind 2023 en het
aanbrengen van LED-armaturen flink bespaard kunnen worden op de energiekosten voor
volgend jaar. Is dit haalbaar volgens het college?
Gewoon Lokaal! kijkt daarom uit naar het maatschappelijk vastgoedbeleid dat begin 2023
aan ons wordt gepresenteerd en in juni 2023 besluitvormend behandeld zal worden.
In de reserves zien we een post reservering ruimtelijke ontwikkeling AFC Nieuw Prinsenland
voor natuurontwikkeling van 1,5 miljoen euro, te besteden in de omgeving van het AFC.
Graag zou Gewoon Lokaal! zien dat deze gelden besteed worden waar ze voor bedoeld zijn.
Laten we nu echt eens een voordeel van de komst van de Agro Food cluster naar Dinteloord
zichtbaar maken. Er worden al een geruime tijd plannen gemaakt waar ook de ecologische
verbindingszone deel van uitmaakt. Hoe staat het ondertussen met deze plannen en kan er
iets uitgevoerd worden? Graag een update.
En hoe zit het met het instellen van een adviesraad flora en fauna, ecologie en duurzaamheid,
gaat dit volgens plan?

Gewoon Lokaal! verwacht veel van de richtinggevende planvorming bij wegbeheer en
reconstructies. In het kader van participatie is dit ons inziens een goed middel om de
inwoners en stakeholders te betrekken in de planvorming. Er zullen dan ook echt
verschillende varianten en keuzes te maken moeten zijn en niet bijvoorbeeld enkel nog de
kleur van de vuilnisbak. Durf ook een variant voor te leggen die qua vorm sterk afwijkt, maar
neem dan ook de tijd om dat toe te lichten aan de betrokkenen. Hierdoor zal een informatieen ophaalavond meer te bieden hebben dan enkel de vraag te stellen wat aanwonenden
vinden van de huidige situatie. Blijf ervoor zorgen dat de betrokkenen ook echt betrokken
worden.
Voorzitter, Gewoon Lokaal! geeft dan ook steun om de plaatselijke economie verder te
stimuleren middels de groei van recreatie en toerisme, meer bedrijvigheid, meer woningen
en de overgang naar een meer energie neutrale gemeente. We kijken dan ook uit naar de
nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld in Nieuw-Vossemeer rondom het perceel van de oude
camping Mattemburg. Hoe staat het met de herontwikkeling van dit gebied op korte termijn?
Mogen wij opperen dat door herontwikkeling bij het oude natuurzwembad en de oude
veerboot-overgang prachtige plekken kunnen ontstaan waar veel recreanten en toeristen op
af zullen komen.
Hoe mooi zou het zijn dat we vanuit deze plek in Nieuw-Vossemeer langs de talloze fiets- en
wandelroutes verbonden worden met de Linie van de Eendracht en met ons militair historisch
erfgoed. En voorzitter, kan er dan over een paar jaar overnacht worden in het nieuwe hotel
langs de A4? Is hier al iets meer van bekend?
Voorzitter, bijna iedere partij roept: ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Dit is wat wij als Gewoon
Lokaal! ondersteunen. Wij zien dat er in iedere kern momenteel concrete bouwplannen
uitgevoerd worden en op stapel staan. Alleen voor Kruisland ligt het stil, of toch niet
voorzitter? Middels een motie aan de raad, het college niet onbekend, is er opdracht gegeven
om o.a. de mogelijkheden te onderzoeken om betaalbare locaties als gemeente eventueel in
eigendom te verwerven en actiever in gesprek te gaan met meerdere grondeigenaren in de
kern Kruisland. Is er al een update te geven door de wethouder?
Voorzitter, mag ik afsluiten dat het jaar 2022 toch een feestjaar was met een gouden randje,
ondanks alle crisissen. Onze gemeente bestond namelijk 25 jaar en de stad Steenbergen 750
jaar. Uitvoerig en uitbundig gevierd in iedere kern, voor iedere doelgroep en bij verschillende
succesvolle activiteiten werd onze gemeente Steenbergen regionaal en landelijk op de kaart
gezet. Wat ook ons betreft kan en moet deze lijn doorgezet worden om zo ons cultureel en
historisch erfgoed sterker met elkaar te verbinden. We hebben de kans gepakt om o.a.
nieuwe bezoekers, toeristen en natuurliefhebbers aan te trekken en deze kansen kunnen
zeker uitgebouwd worden. De fractie van Gewoon Lokaal! brengt dan ook graag de
complimenten en waardering uit aan eenieder die hier aan meegewerkt heeft.
Tot zover de 1e termijn van Gewoon Lokaal!
Edwin Maas, fractievoorzitter

