
 

Perspectiefnota 
 

Wisselende overschotten  

Een zeer klein overschot in 2023, 7000 euro, maar een zeer ruim overschot van meer dan 3 miljoen in 

2025. Daarbij wel opgemerkt dat dit door een nieuwe Regeerakkoord en herverdeling van het 

gemeentefonds komt. In onze gemeente is ervoor gekozen om een aantal zaken uit te stellen, wat nu 

duurkoop betekent.  

Projecten 

De grondstofprijzen stijgen, er is oorlog in Europa, en zowat alle sectoren hebben personeelstekorten. 

Projecten die in het verleden zijn afgesproken moeten de komende jaren duurder uitgevoerd worden, 

als dat al mogelijk is. Wat kunnen we van het nieuwe college verwachten: pakken zij wel de 

handschoen op of komt er weer 4 jaar uitstelgedrag? Graag zien wij een overzicht van alle lopende, nog 

niet begonnen én uitgestelde projecten met indexering (ook van de grondstoffen) van de prijzen  

Huizen 

100 woningen per jaar erbij, aldus de PPN. D66 vindt dat veel te weinig en verwacht een duidelijke visie 

van het college om dit jaarlijks te verdubbelen tot minimaal 200. Daarbij begrijpt D66 niet waarom het 

van 200 naar 100 gaat: de ambitie is afgesproken dus vanwaar deze verandering? Hoe verhoudt deze 

100 tot duurzame starterswoningen en seniorenwoningen?  

Budgetonderhoud.  

Als er grond bijkomt heb je als gemeente meer kosten. Dat is meestal negatief nieuws, maar in geval 

van groenonderhoud positief. Door het toegenomen groene areaal moet er € 50.000 erbij. D66 hoopt 

dat het groenareaal de komende jaren fors stijgt.  

ICT 

D66 keek op van het dalende budget/uitgaven van ICT, terwijl de tendens in de markt en praktijk 

anders is: de komende jaren wordt alles duurder, complexer en uitgebreider. De kosten stabiliseren 

niet, want de digitale dienstverlening breidt uit met meer mensen als gebruikers. Tevens gaan we veel 

werken met data, maar dat gebeurt niet met een telraam. We verwachten dan ook een betere raming 

van de ICT-begroting. Graag de uitleg van het college.  

Inflatie 

Het inflatieniveau is torenhoog, het schommelt rond de 9%. Toch wordt er in de PPN maar gerekend 

met een lager cijfer. Wat gaat het college doen als, zoals het CBS al voorspeld, het hoger is? Waar 

wordt het van bekostigd?   

 

Babs 



 
In onze gemeente is het niet mogelijk een BABS, anders gezegd trouwambtenaar voor 1 dag, aan te 

stellen. Een trouwambtenaar die dicht bij je staat, zoals je broer, je moeder of je beste vriend moet 

mogelijk zijn in onze gemeente. Bij de gemeente Bergen op Zoom is een trouwambtenaar voor 1 dag al 

mogelijk, wat tot positieve reacties lijdt. Wat is de mening van het college hierover?  

Maatschappelijk vastgoed 

De oplopende energiekosten baren ons niet alleen reden tot zorg bij onze inwoners en scholen, maar 

ook bij onze verenigingen. De accommodaties energiezuiniger maken door middel van 

warmtepompen: D66 vraagt zich af wanneer dit voltooid is.  

Stadspark Steenbergen 

Een opknapbeurt van 6 ton. Dat was de bedoeling van het besluit van 2 jaar geleden. Helaas zijn we, 

ondanks regelmatig aandringen van met name D66, niet aan de opknapbeurt begonnen.   

1e kwartaal 2022 zou het dan zo ver zijn. Maar toen kwam onverwachts Tante Louise en Stadlander om 

de hoek kijken: een broodnodig, nieuw verzorgingstehuis met medisch centrum. Medio juni zou er 

antwoord over het wat en hoe komen, maar dat is verschoven naar juli. Is er al meer over bekend?  

D66 blijft enthousiast over de plannen maar het stadspark heeft een triestig aangezicht. Een aantal 

toezeggingen van een aantal wethouders verder ligt het er nog steeds belabberd bij. Met name de 

paden, speeltoestellen, banken en afvalbakken zien wij weinig tot geen verandering. Onze concrete 

vraag: wordt er op korte termijn nog iets gerealiseerd? Graag het antwoord van het college.  

IHP.  

D66 maakt zorgen over het uitstellen van het Integraal Huisvestingsplan. Dit is het plan van gemeente 

en onze middelbare – en basisscholen over de huisvestiging. Er zijn wel wat oplapmiddelen zoals extra 

ruimte creëren voor basisschool de Nieuwe Veste op ’t terrein van het Ravelijn. Maar wij vragen ons af 

wanneer het definitief plan met de steeds belangrijke kinderopvang het levenslicht ziet.  

Laadpalen  

De ontwikkeling van laadpalen voor elektrische auto’s gaat erg snel. D66 wil graag weten wat de 

plannen zijn voor de komende 4 jaar. Wij vragen extra aandacht hiervoor.  

 

 

Hotel  

Helaas is onze technische vraag niet goed beantwoordt: wat zijn de totale kosten voor de gemeente als 

het plan niet doorgaat. Daarbij de vraag: gaan de eventuele kosten betaald worden van de 

opbrengsten van de zogenaamde 1e termijn? Bij ons werpt dat de vraag; is de overeenkomst nu wel of 

niet getekend? Graag antwoord van het college.  

Verbouwing gemeentehuis  



 
Over de verbouwing van het Stadhuis krijgen we als antwoord dat mogelijke plannen en kosten in het 

3e kwartaal 2022 bekend worden en dus nu nog niet in de perspectiefnota meegenomen konden 

worden. Hoe hard is deze termijn 3e kwartaal 2022, want we merken dat er veel leegstand in het 

gemeentehuis is.  

 


