
 

Voorzitter, 

 

Een nieuwe begroting van een nieuw college, voorgelegd aan een nieuwe gemeenteraad, voor een 

nieuwe bestuursperiode. Voor de VVD een belangrijke gebeurtenis. Immers, deze begroting vormt de 

weerslag van de afspraken die wij als nieuwe coalitie met elkaar hebben gemaakt.  

Dat is heel veel “nieuw”. En de VVD houdt van “nieuw”. Nieuw vinden wij fijn!  

En inderdaad: onze fractie is blij dat we nu kunnen gaan werken aan wat de titel van het raadsakkoord 

zegt: “van ambitie naar actie”. De schop in de grond.  

 

Laat ik beginnen met complimenten over de vorm waarin deze begroting is gegoten.  

De VVD vindt het document erg leesbaar.  

Met name het onderscheid in plannen vanuit bestaand beleid en plannen vanuit nieuw beleid vinden 

wij erg duidelijk. Dat helpt ons, raadsleden, om onze politieke ambities te kunnen herkennen in deze 

begroting. Hier is duidelijk hard aan gewerkt en dat waarderen wij! 

Dank dus, aan het college en zeker ook het ambtelijk apparaat.  

 

Dan, inhoudelijk…  

 

Laat ik met de deur in huis vallen: De VVD ondersteunt deze begroting en gaat akkoord. 

Maar wij hebben wel een paar vragen, die voor de VVD belangrijk zijn. En ik som ze op.  

 

1. In het voorwoord worden de prioriteiten opgesomd.  

En ja: dat zijn de prioriteiten die wij als coalitie hebben geformuleerd.  

Is de lijst de volgorde van prioriteit?  

Voor de VVD is wonen de allereerste prioriteit. 

Anders gezegd: komt wonen op de derde plaats? Nee toch?  

Of gaan we per direct werken aan de beschikbaarheid van huizen voor onze inwoners?  

Voor de VVD is dit cruciaal!  

Ik bedoel: het is mooi als we inzetten op participatie, maar als onze mensen geen huis 

kunnen krijgen is dat veel ernstiger!  

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners een plek krijgen om te wonen?  

Hoe anticiperen we op de uitspraak van de Raad van State over bouwvrijstelling? 



 

In hoeverre dwarsboomt deze uitspraak de ontwikkelingen binnen onze gemeente, zoals 

bouwplannen, rondwegen en bedrijventerreinen? 

 

2. Meer algemeen gesteld: wanneer komen de plannen voor het realiseren van de 

topprioriteiten? Het college heeft de raad een projectagenda beloofd. Wij kijken daar met 

spanning naar uit. Maar wees realistisch. Wees duidelijk naar de raad over wat mogelijk is. 

Laat het ons weten als de planning niet gehaald wordt. “Nu even niet!” Geef de raad de 

keuze prioriteiten te stellen. Het is immers de raad die het beleid bepaalt.  

 

3. We leven in onzekere tijden: inflatie, energieproblemen, corona, oorlog in Europa, stikstof, 

tegenvallende uitspraken van de Raad van State etc.…  

Daarom hebben we bij de coalitieonderhandelingen afgesproken dat we voor alle 

theoretisch denkbare bedreigingen scenario’s zouden maken. In de begroting wordt alleen 

gesproken over inflatie.  

Maar er zijn inmiddels veel meer gevaren. Het moet dus breder worden aangepakt: een 

soort noodplan voor alle noden die ons zouden kunnen treffen.  

Wanneer kunnen we die tegemoetzien? 

  

4. Energie heeft hoge prioriteit bij de VVD. En dat zal u vast niet bevreemden. Immers, we 

ondervinden allemaal de grote gevolgen die de enorm gestegen energiekosten met zich 

meebrengen. We horen allemaal het gelui van de noodklok die klinkt bij ondernemers, 

verenigingen, dorpshuizen en inwoners met een smalle beurs. Daarom verbaast het de VVD 

dat nauwelijks budget in de begroting wordt opgenomen om deze problemen deels het 

hoofd te bieden. Energiearmoede kan zomaar de grootste crisis blijken die onze gemeente 

treft. Wij gaan ervanuit dat het college inmiddels onderzoekt hoe deze crisis het hoofd te 

bieden. Kunt u dat bevestigen? Indien ja, dan ziet de VVD daar graag zo snel mogelijk, liefst 

nog in december, de resultaten van dit onderzoek tegemoet. Met daarbij een voorstel hoe 

wij dit gaan aanpakken. De VVD stelt voor het coronafonds om te zetten naar een 

crisisfonds. Daarmee hoeft de begroting niet te worden gewijzigd, er worden geen extra 

middelen beschikbaar gesteld. 

Kan het college bevestigen dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden de 

energiearmoede het hoofd te bieden? Kan het college toezeggen het coronafonds om te 

dopen tot crisisfonds? 



 

 

5. De organisatie zit midden in een transitie. De VVD heeft al eerder het vertrouwen in deze 

ontwikkeling uitgesproken. Toch maken wij ons zorgen. Te vaak lezen we dat bijvoorbeeld 

de Kadernota Maatschappelijk vastgoed, of het Integraal Huisvestingsplan vanwege tekort 

aan capaciteit vertraging op kunnen lopen. Dit is voor de VVD onbegrijpelijk. Er hangt zoveel 

af van deze nota’s. Dorpshuizen, gemeenschapshuizen kantines en niet in het minst scholen. 

Overal blijft het onderhoud achterwege, zitten kinderen in een sterk verouderd gebouw, of 

zelfs in een noodlokaal.  Voorzitter, dat kan niet. Laten we dit soort belangrijke documenten 

met voorrang uitwerken. Geen workshop of cursus ‘Duidelijke taal’, nee een duidelijk 

vastgesteld document waarmee de wethouder aan de slag kan. Daar is behoefte aan. 

 

6. Het idee van de kerncoördinatoren is iets waar de VVD in gelooft. En het heeft ook 

aantoonbare resultaten opgeleverd. Toch hoorden wij bij onze recente kernbezoeken dat 

deze kerncoördinatoren onvoldoende zichtbaar zijn, dat ze te weinig tijd hebben en te vaak 

worden verwisseld. Stabiliteit en continuïteit is hier van belang, om het echt te laten 

werken. De kernen waarderen het en we mogen dit niet door onze vingers laten glippen.  

Hoe gaat u dit model versterken en borgen?  

 

7. We missen in de begroting de complete toelichting op de post media. In het Programma 

Kunst, Cultuur en Erfgoed is deze post ondergebracht.  

Kan het college dit onderdeel van de begroting alsnog ter beschikking stellen van de raad? 

Er gaan serieuze bedragen in om, graag inzicht in deze post. 

 

Hoe staat het met een aantal toezeggingen die niet in de begroting staan? 

 

8. De VVD heeft zich ingezet voor het mogelijk maken van kleine windmolens bij agrarische 

bedrijven. Over de haalbaarheid zou een onderzoek komen.  

Wanneer gaat dit onderzoek plaatsvinden en wanneer krijgen we de resultaten te zien?  

 

9. De VVD heeft zich een jaar geleden sterk gemaakt voor een krachtige verbetering van het 

proces van verlening van evenementenvergunningen. Wij deden dat vorig jaar september 

door middel van een interpellatiedebat en er werd beloofd dat er een verbeterplan zou 

komen.  



 

Recent zegde de wethouder toe daarover een raadsmededeling op te stellen.  

Wanneer kunnen we die verwachten? 

  

10. Het A4-hotel is inmiddels een langjarig onderwerp van discussie. In het coalitieakkoord is 

opgenomen dat aan de implementatie een eindtermijn wordt gesteld. Als het dan nog 

steeds niet lukt, dan gaat de stekker eruit.  

Hoe staat het er mee? En hoe zit het met de stekker?  

 

11. De omgevingswet loopt wederom vertraging op.  

In hoeverre is dit van invloed op de gemeente Steenbergen? 

 

Voorzitter, ik rond bijna af.  

 

De VVD is erg verheugd dat de Fieldlabs eindelijk vorm beginnen te krijgen. Wij zien deze 

ontwikkeling als een uitgelezen kans voor onze gemeente om onze positie op zowel 

Agrofood en innovatie te versterken.  

Als laatste een praktische vraag: Wanneer verschijnt het Infografic in de media? 

Voorzitter, de VVD wil concrete acties en aantoonbare resultaten. Geen ‘onderzoekje hier en 

een onderzoekje daar’. Het raadsakkoord draagt de titel ‘Van ambitie naar actie’, laten we 

tot actie over gaan. 

 


