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Voorzitter, 
 
Dank voor de perspectiefnota. Een mooi overzicht waar we nu met elkaar staan. Beleidsarm 
spreekt voor zich, maar we mogen constateren dat we de afgelopen 4 jaar invulling hebben 
gegeven aan het toenmalig raadsprogramma. Op diverse plekken hebben we bijstellingen 
moeten maken, gewoon omdat de tijd verandert.  
 
Voorzitter, de tijd verandert en dat is niet altijd positief. Integendeel. We zijn met elkaar in 
een enorme onzekere tijd terecht gekomen. Je ziet alleen maar prijzen stijgen, mensen 
mopperen en erger nog, de grote onrust op het wereldtoneel. Geen zaken waar we direct 
hoop uit putten. Er hangt veel onzekerheid in de lucht en mensen met de lage en 
middeninkomens maken zich op dit ogenblik de grootste zorgen en wij denken dat dat 
terecht is. Als gemeente hebben we enerzijds een grote zorgplicht naar onze inwoners en 
anderzijds hebben we de plicht om ons huishoudboekje gezond te houden.  
 
Aan het gezond houden van ons huishoudboekje werkt de algemene uitkering mee. We 
hebben in de meicirculaire kunnen lezen dat we als gemeente fors meer krijgen aan 
algemene uitkering. Geweldig en zeker naar 2024 en 2025 toe. Maar het is tevens de 
grootste onzekerheid, want zo krijg je het en zo komen er weer nieuwe ontwikkelingen en 
ben je het ook zo maar kwijt. Graag vernemen wij van het college hun visie op de algemene 
uitkering voor de komende jaren. 
 
De naam van de nota zegt al wat wij allemaal willen: een perspectief geven aan de toekomst. 
Een toekomst waar plek moet zijn voor onze agrarische sector. Vorige week hebben we met 
elkaar hun zorgen gehoord, maar ook hun ideeën voor de toekomst. Laten we gebruik 
maken van hun kennis en kunde. Maar we moeten ook een perspectief geven aan onze 
kinderen. Hoe kunnen we hun behouden voor onze Steenbergse huizenmarkt. Kan het 
college ons bij de begroting een overzicht doen toekomen met daarin een opgave van het 
aantal woningzoekenden (bij raming) en de verwachte bouwvolume per kern.  Daarnaast is 
het CDA groot voorstander van het verhogen van de starterslening en gelukkig zagen wij bij 
de beantwoording van de technische vragen dat u daar positief in staat. Wat ons betreft is 
het wenselijk dat dit jaarlijks bij de begroting een overzicht van de uitstaande 
starterleningen wordt aangeboden alsmede uw raming voor de toekomst.  
 
Zojuist is het coalitieakkoord vastgesteld dat tevens als raadakkoord wordt beschouwd. Wij 
zien uit naar alle juiste doorrekeningen en zien dat graag terug in de begroting 2023 e.v. 
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Tevens vernemen wij graag van het college hoe zij de spaarpot van de gemeente (de 
algemene reserve) willen laten groeien en tot welk niveau.  
 
Graag willen wij vanavond van de mogelijkheid gebruik maken om een voorstel bij u weg te 
leggen in het kader van duurzame veiligheid. Fietspaden met verlichting zodra er iemand 
rijdt. In ons land zijn hiervan diverse voorbeelden die veelal goed werken. Geen constante 
verlichting, maar de verlichting licht op zodra de fietser er aan komt. Hoe staat u 
hiertegenover? 
 
Voorzitter, wij willen voor 2 zaken aandacht vragen: allereerst onze vele vrijwilligers. En van 
deze vrijwilligers wordt veel gevraagd. Niet alleen qua zichtbare inzet maar zeker ook achter 
de schermen. De afgelopen twee jaren hebben geleerd dat zij zoekende waren naar extra 
financiële mogelijkheden om het hoofd boven water te houden. De landelijke overheid had 
veel diverse subsidiemogelijkheden maar de formulieren, vraagstelling waren vaak 
ingewikkeld. Daarom pleit het CDA ervoor de er een vrijwilligersloket komt in de hal van dit 
gemeentehuis. Want zonder afspraak ergens binnenstappen kent geen drempel. Wij dienen 
hiervoor een motie in. 
 
Wat voor het CDA erg belangrijk is zijn de kinderen. Hun betrokkenheid bij het dagelijks 
leven, hun levensvreugde kan vele mensen enthousiasmeren. In bijna 100 gemeenten zijn 
kinderburgemeesters actief. En wat zal het mooi zijn om dit ook in onze gemeente te 
hebben. Jongeren die zelf de stem geven aan jongeren. Ze kunnen een mooie rol spelen bij 
schoolopeningen, koningsdag, dodenherdenking en de intocht van de goedheiligman. 
Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij hierover een motie zullen indienen waarin we 
vragen om de behoefte te peilen in samenspraak met de scholen en wie zich hiervoor 
kunnen kandideren. Wat het CDA betreft komen de  jongeren uit groep 7 of 8 of het eerste 
jaar van het voortgezet onderwijs, zijn ze in onze gemeente woonachtig en uiteraard met 
toestemming van de ouders.  
 
Voorzitter, dit jaar een korte bijdrage omdat diverse visies van ons al zijn meegenomen met 
de behandeling van het coalitieakkoord. Daarom zien wij met belangstelling uit naar de 
begroting 2023 e.v. welke we later dit jaar zullen behandelen. 
 
 
 
 
 
 


