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Voorzitter, ik houd mijn betoog kort en puntig. 

Immers, de perspectiefnota is beleidsarm en behandelt eigenlijk de 

voortzetting van bestaand beleid, aangevuld met veranderingen van externe 

aard. 

En dat is prima. Maar we weten allemaal dat voor de komende vier jaar ons 

coalitieakkoord leidend zal zijn. 

Ook beseft de VVD dat wij in deze tijd worden geregeerd door onzekerheden. 

Klimaatverandering, oorlog op ons continent, oplopende energiekosten, 

inflatie, afnemend vertrouwen in politiek en rechtstaat, enzovoorts. 

Dat is ook de reden dat de VVD bij de coalitieonderhandelingen heeft gepleit 

voor het ontwikkelen en doorrekenen van scenario’s, zoals dat ook in het 

coalitieakkoord is opgenomen. 

Zodat we zoveel als mogelijk voorbereid zijn op onverwachte veranderingen. 

 

Voorzitter, mijn betoog bestaat uit twee delen: 

Ten eerste de belangrijkste zaken waar onze fractie zich de komende jaren op 

zal richten, 

En ten tweede enkele opmerkingen en vragen over de verschillende 

programma’s in de perspectiefnota. 

 

Ik begin met dat eerste; wat is ons focus? 

Wat zijn de belangrijkste pijlers van beleid, die de VVD voor de komende jaren 

belangrijk vindt? 

 

Het zijn er vier. En ik som ze op… 

1. De VVD hecht eraan om samen met andere gemeenten te komen tot een 

gezamenlijke verstedelijkings-strategie, waarbij het unieke karakter en 

de leefbaarheid van onze kernen bewaard moet blijven. 
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Een strategie die de regio West Brabant West (WBW) verder brengt naar 

de toekomst. 

Wij kunnen onze vooruitgang alleen maar garanderen door een aanpak 

in regionaal verband. 

De VVD zal deze inspanningen dan ook met kracht steunen, op 

voorwaarde dat onze gemeente aantoonbaar aan de knoppen zit en niet 

slechts lijdend voorwerp is. 

We moeten het samen doen! 

 

2. De VVD is groot voorstander van de ontwikkeling van industrieterrein 

Reinierpolder-3. 

Dit is wat ons betreft een perfecte kans om meer economische activiteit 

naar onze gemeente te trekken; meer jonge mensen, die hier willen 

blijven wonen. 

Ook hier geldt: samenwerking. 

 

3. Het langverwachte A4-hotel. 

Het zou geweldig zijn… een mooie aanvulling op de dienstverlening en 

het toerisme in onze gemeente. 

De vorige wethouder heeft hier veel energie in gestoken en daar geven 

wij hem een compliment voor. 

Maar laten we ook realistisch zijn. Als het na zoveel jaar van 

inspanningen niet lukt, dan moeten we conclusies trekken. 

Wij hopen dan ook op een spoedig Go/NoGo-besluit. 

Mocht dat op afzienbare termijn niet lukken, dan moeten wij de moed 

hebben de stekker eruit te trekken en onze energie te richten op andere 

nuttige dingen. 

Beter stoppen, en aan iets nieuws beginnen, dan doorgaan met trekken 

aan een dood paard. 

De VVD zal hier scherp op blijven. 

 

4. Wonen. 

Ik noem dit als vierde pijler maar voor de VVD eigenlijk de belangrijkste, 

zoals ook uit ons verkiezingsprogramma blijkt. 

Het verlichten van de wooncrisis is ons belangrijkste target. 

Het vergroot de leefbaarheid in onze kernen. 

Het vermindert de vergrijzing doordat we jonge mensen in onze 

gemeente een plek kunnen bieden. 
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Het verhoogt de economische bedrijvigheid. 

Daarom wil de VVD een actieprogramma, om de vastgelopen 

woonsituatie in onze gemeente te verbeteren; en daarin hebben wij 

elkaar als coalitiepartners gevonden. 

De voortvarendheid waarmee het college de gesprekken met corporaties 

oppakt verheugt de VVD. Wij zien de uitkomsten van deze 

onderhandelingen met veel interesse tegemoet in de geactualiseerde 

woonvisie. Wij gaan ervanuit dat de ambitie, namelijk 200 tot 300 

woningen extra in deze woonvisie worden opgenomen. Een ambitie die 

de VVD toejuicht, maar ons ook de vraag doet stellen: Gaat het lukken? 

Om al deze vier genoemde pijlers te verwezenlijken zijn er voor de VVD twee 

dingen voorwaardelijk en cruciaal: 

1. De eerste voorwaarde die moet worden ingevuld is: grote investeringen 

in onze infrastructuur. 

De eerste stappen zijn door het vorige college en raad al gezet: plannen 

voor rondwegen om de kernen te ontlasten. 

En ook de aanzet tot financiering daarvan. 

De VVD ondersteunt dit van harte. 

Wel kondig ik aan dat onze fractie dit scherp zal bewaken. 

Het coalitieakkoord heet niet voor niets “Van ambitie naar actie!” 

De schop moet in de grond, om maar eens een vreselijk cliché te 

gebruiken. 

 

2. De tweede voorwaarde die moet worden ingevuld is dat de 

gemeentelijke organisatie wordt veranderd van beheren naar 

ontwikkelen. 

Niet meer alleen de winkel laten draaien maar de winkel aanpassen aan 

de nieuwe eisen van deze tijd. 

Flexibel. Niet bang voor verandering. Inlevingsvermogen in nieuwe 

omstandigheden en daar ook naar handelen. 

Dat is wat wij aan onze organisatie vragen! 

Linksom of rechtsom: het moet anders en beter. 

Dat vraagt om een programma, om de ambtelijke organisatie daarbij te 

helpen. 
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Dan, voorzitter enkele opmerkingen en vragen met betrekking tot de 

verschillende programma’s. 

 

Kunst, cultuur en erfgoed. 

Het is prima, dat wij onze cultuur bevorderen en ons erfgoed beschermen. 

U vindt de VVD aan uw zijde! 

Maar wij willen wel een realistisch oog voor wat haalbaar is. 

 

Bijvoorbeeld Fort Henricus. 

De VVD wil dat er een uiterste termijn wordt gesteld, waarbinnen één en ander 

tot realisatie komt. 

Ook moet binnen die termijn aantoonbaar worden gemaakt dat onze inwoners 

hier ook werkelijk baat bij hebben. 

Kunnen we er gebruik van maken? Hebben we er plezier aan? 

Of moeten we er steeds wegblijven omdat er een paar reigers nestelen, of 

omdat er kouwen broeden? 

Kortom: wij willen concrete resultaten zien, met aantoonbaar nut voor onze 

inwoners. 

Anders moet de stekker er gewoon uit en gaan we onze energie aan andere 

nuttige dingen besteden. 

Om in de sfeer van de vogelwereld te blijven: minder kakelen en meer eieren! 

Graag uw reactie. 

 

Fysieke leefomgeving en duurzaamheid. 

De VVD heeft grote zorgen over de invoering van de omgevingswet. 

Een wet, die voor ons (raad) en ook voor u (college) veel gaat veranderen. 

Het succes van die invoering hang met name af van een geruisloze 

implementatie van een complex ICT-systeem: een database waarin alle 

aanvragen, besluiten en voortgang over plannen en wensen online beschikbaar 

zijn. 

Zo’n goed werkend computersysteem is een absolute voorwaarde! 

Bijna alle gemeenten in Nederland melden dat ze achterstand hebben op dit 

gebied. Ze zijn er niet klaar voor. 

Kun u ons geruststellen? 

En wat gaat u doen als de wet wordt ingevoerd, zonder dat onze gemeente 



Perspectiefnota VVD 14 juli 2022  pagina 5 van 6 
 

voldoende is voorbereid? 

 

Economie, toerisme en recreatie. 

De afgelopen periode heeft de VVD steeds aangedrongen op toevoeging van 

“zorgeconomie” aan de door de raad bepaalde economische dragers. 

Om die reden is dat ook opgenomen in het coalitieakkoord. 

Vorige week heeft minister Helder duidelijk gemaakt dat de ouderenzorg in de 

huidige vorm, niet langer meer kan worden voortgezet. Zij was “helder”. 

Ouderen moeten de gelegenheid krijgen om langer thuis te blijven. 

Dat vraagt om innovatieve oplossingen en vooral ICT. 

En dat is niets anders dan “zorgeconomie”. 

Haar betoog heeft ons gesterkt in de overtuiging dat zorgeconomie de vierde 

drager moet zijn van onze lokale economie. 

Deelt U dit met ons? 

En dan onze boeren. Voorzitter, dank dat u de pen heeft opgepakt. Een brief 

aan de minister namens de voltallige raad en het college. Een brief waar de 

gemeenteraad van voornemens was deze zelf op te stellen. Mét daarin de 

problematiek rond stikstof. Met daarin de ludieke actie van onze boeren. Want 

ja, zo kan het ook! Maar vooral met een boodschap: ‘Bied onze boeren 

perspectief.’ Voorzitter, wij roepen u op. Blijf met onze agrarische sector in 

gesprek, bied steun waar mogelijk en ga op zoek naar mogelijkheden, zodat er 

toekomstperspectief voor deze sector blijft. Wij zijn en blijven immers een 

agrarische gemeente! 

 

Bestuur en dienstverlening. 

Ik zei het al eerder in mijn betoog: “Ons ambtelijk apparaat moet veranderen 

van beheren naar ontwikkelen en innoveren.” 

De afgelopen jaren is daar al veel tijd en geld aan besteed. Maar wij zien nog te 

weinig resultaat. Met name op het gebied van evenementenvergunningen 

moet het beter. 

En we hebben daar begrip voor, want het is een taai en moeizaam proces, 

waarbij persoonlijke belangen van medewerkers worden geraakt. 

Wij begrijpen en respecteren dat. 

Maar het is nu “alle hens aan dek”, willen wij in staat zijn de uitdagingen die ik 

heb geschetst, aan te gaan. 
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Daarom wil de VVD een “boost”. Zie het als een extra vaccin! 

Een programma waarmee deze noodzakelijke verandering kan worden 

doorgevoerd. 

College hoe denkt u hier over? 

En wanneer kunnen wij een inzicht krijgen in de planvorming? 

 

Tot zover, voorzitter, de beschouwingen van de fractie van de VVD. 

In het volste vertrouwen dat de combinatie van perspectiefnota en 

coalitieakkoord ervoor zullen zorgen dat de gemeente Steenbergen er over vier 

jaar nog beter voor zal staan dan nu al het geval is. 

Tot slot willen wij iedereen die aan deze perspectiefnota heeft meegewerkt 

danken voor hun inzet. 


