
 
Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden en toehoorders. 
 
 
Allereerst dank voor de gelegenheid die u me biedt mijn brief en mening 
toe te mogen komen lichten , hier in deze openbare gelegenheid. 
 
Deze brief is als bijlage op uw vergadering op de internetsite van de 
Gemeente ook gepubliceerd, dus ik zal die hier niet herhalen. 
 
Ik wil wel nog een keer uitleggen wat de kern van de zaak is. Het gaat 
erom dat u hier in dit huis , rekening houdt met de Steenbergse 
ondernemers, verenigingen, scholen , stichtingen én goede doelen.  
Persoonlijk heb ik niet te klagen over complimenten vanuit de Gemeente 
Steenbergen over mijn bedrijf. (lees ons, dat van onze medewerkers) 
   
Wij doen het fan-tas-tisch ! 
 
Groei (in deze tijd) , meer personeel, leerlingen van het VMBO, 
Chinareizen, Chinese ondernemers die Steenbergen volgende week 
bezoeken om te kijken of ze zich wellicht hier gaan vestigen, ons 
duurzaam infocenter, Zembla, Nova, :Complimenten : noem maar op. 
 
Maar , geachte aanwezigen , ik kan geen personeel uitbetalen van 
schouderklopjes.  
 
En we kunnen nog zo blij zijn met “samen voor Steenbergen”, als 
Steenbergse ondernemers niets verdienen kunnen ze ook niets 
sponsoren of stagiaires plaatsen. 
 
Ik schreef het u al : U hoeft helemaal niet Europees aan te besteden. Dat 
geldt pas boven de 200.000 euro en ondanks dat u daarboven zit: dan 
nog zijn er genoeg mogelijkheden om de rand van de wet op te zoeken 
en de regionale bedrijven te voorzien van opdrachten. 
 
Ik vraag niet om “gunnen”, en het moet “marktconform”. Geen discussie 
daarover. Maar een investering als bijvoorbeeld een geluidswal voor de 
Milieustraat, als Goldewijk daar 150 euro te duur voor is, dan is dat toch 
klinklare onzin! 
 
En u zou geeneens moeten willen om het Europees aan te besteden !  
Als u er echt niet onderuit kan, soi. Maar als je als gemeente gaat 



fungeren als inkoopcombinatie bent u verkeerd bezig. Dat geldt voor 
zonnepanelen, maar net zo goed voor een MFC. 
 
Ik vraag u toch ook niet of u goedkoop diesel in kunt kopen voor de 
bedrijven op de Reinierpolder ? Of kopieerpapier ? Groenonderhoud ?   
 
Welk verzoek heb ik aan u ? 
 

1) Net zoals in het begin van de ambstperiode van Burgemeester 
Hoogendoorn : organiseer bijeenkomsten met ambtenaren en 
ondernemers samen . En nodig dan de eerste keer een spreker uit 
die werkt voor Gemeentes en uitlegt hoe je onder die verstikkende 
europese aanbestedingen uit kunt komen. 

2) Onderzoek mijn idee over het puntensysteem. Heeft Madri de 
plaatselijke verenigingen flink gesponsord? Hij heeft 2 punten bij 
de volgende aanbesteding. Simpel. Dat kan ook voor auto’s , 
kantoorartikelen, etc, etc. 

3) Verplicht een hoofdaannemer om voor elk uit te besteden 
onderdeel tenminste één Steenbergse ondernemer aan te 
schrijven. En bepaal dan samen met hem wie het werk uit gaat 
voeren.  

4) Het vierde verzoek : stop met deze dwaling inzake die 
aanbesteding van zonnepanelen. Of het nu een ambtelijke dwaling 
is, een raads-dwaling of een college-(of heet dat “collegiale”?) 
dwaling. Hier schiet de burger niets mee op , de bedrijven niet en 
ook de gemeente Steenbergen niet.  

5) En het is zelfs goedkoper om geld niet uit te geven aan die dure 
ambtenaren of onderzoeksbureaus, maar om het te verstrekken 
aan die particulieren of bedrijven die zonnepanelen of 
zonnecollectoren aan willen schaffen in Steenbergen. U bent 
diegene die zo’n besluit kan nemen 

 
Ik dank u voor uw aandacht !   


