REACTIE CDA STEENBERGEN OP DE BEGROTING 2013
Dank voor het aanbieden van de begroting 2013.
Wordt Steenbergen van de kaart geveegd??
Voorzitter, de begroting sluit en in deze tijd is dat toch een hele prestatie. Het overschot op de begroting is
flinterdun is en er zit geen vet op de botten voor 2013. Aan de ene kant vinden wij het jammer dat het vet
ontbreekt maar anderzijds doet het ons goed dat de begroting gewoon sluit, dankzij het overschot van
2011. De moties die het CDA heeft ingediend bij de behandeling van de perspectiefnota in juni jl. –
waaronder het Wifipunt - zijn bijna allemaal verwerkt, behalve rondom de Agenda van Steenbergen uit de
perspectiefnota van 2011 is het nog steeds stil.
Vraag: College, hoever staat u hiermee?
Het CDA wil graag een aantal punten uit deze begroting aanstippen:
Bestuur:
Het CDA onderschrijft het belang van het aanstellen van een vaste Juridische medewerker. Wij gaan uit van
een positief rendement voor de gemeente.
Wonen
Leefbaarheid is belangrijk in onze woonomgeving. Daarnaast zijn veiligheid en je prettig voelen zeer
belangrijke elementen voor het woongenot. Daarom kunnen wij instemmen met een extra ambtenaar
openbare orde en veiligheid.
Over de woningbouw hebben we een vraag: hoe staat het met de woningbouw en in het bijzonder de 300
woningen bestemd voor het AFC.
Wij vertrouwen er op dat de dialoog met WSD en Stadlander goed verloopt.
Economie en recreatie
Dit is een belangrijke pijler in onze gemeente. De haven is aangekocht en wordt nu – als de financiële ruimte
er is – gefaseerd aangepakt.
In het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme wilt u € 30.000 uitgeven voor landschapsbeleving. Wij
adviseren u om in contact te treden met het R@velijn om hier een schoolproject van te maken en samen
deze uitdaging aan te gaan. Een goed voorbeeld was de vervaardiging van de verkiezingsborden door de
school in september jl.
Sport en cultuur
Wederom geeft het college aan om ruim € 161.000 te bezuinigen op de gemeenschapshuizen.
Vraag: College, blijft u dit onderschrijven?
Tevens meldt u dat u een bezuiniging op de sportparken gaat realiseren in de komende jaren.
Vraag: Hoever staat u hiermee?
Voor de bezuinigingen bij de gemeenschapshuizen en voor het onderzoek naar de vorming van een
beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten wilt u weer externe krachten inhuren. Wij zijn hiervan
geen voorstander en dragen U op om dit met eigen mensen te gaan uitvoeren.
Bovendien zijn wij van mening dat in de hele bezuiniging een drie dubbele knip moet komen.
1) Cromwiel
2) Gemeenschapshuizen
3) Sporthallen.
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Onderwijs
Over de paragraaf onderwijs hebben we 2 vragen:
1. In 2013 dient het leerlingenvervoer Europees aanbesteed te worden. Gaat deze aanbesteding
regionaal gebeuren of betreft dit alleen onze gemeente?
2. Wat is de stand van de Lokale Educatieve Agenda?
Zorg
Het CDA juicht het voorstel van het college toe om in mei 2013 een beleidsnota vrijwilligerswerk aan de
raad aan te bieden. Ook de verslavingsproblematiek heeft uw aandacht en wij delen uw zorg en daarom
stemmen wij in met het door u gevraagde budget.
Ontwikkeling openbare ruimte
Het CDA vindt dat dit College alles uit de kast moet halen om de vertraging van de A4 te voorkomen. Wijs
Rijkswaterstaat er op dat wij de kosten van uitstel bij RWS in rekening zullen brengen.
Dan hebben wij nog een vraag: hoe zit het met de ontwikkeling van gronden van Reinierpolder 3?
Beheer openbare ruimte
De storting is het fonds onderhoud wegen is ook dit jaar herberekend. Opeens komt daar een extra bedrag
uit van maar liefst € 109.500 dat structureel jaarlijks gestort dient te worden. In de kerntakendiscussie 2010
hebben we op deze post fors bezuinigd en nu wordt het weer opgetrokken naar het oude niveau. Het CDA is
er van overtuigd dat onze wegen goed onderhouden blijven zonder forse kostenverhoging. Daarom
verzoeken wij u om het bedrag naar beneden bij te stellen.
Over de ecologische verbindingszones bij de Cruijslandse Kreken treffen wij een tegenstrijdigheid aan. Op
blz. 49 meldt u dat de planvorming van de Cruijslandse Kreken in een redelijk gevorderd stadium is en op
blz. 71 meldt u dat deze is uitgesteld omdat die gekoppeld is aan de provinciale aanlegsubsidie. Onze vraag:
gaat het nu wel of niet door. Voorzitter, het college stelt voor een kwaliteitsimpuls openbaar groen van €
50.000,-. Het betreft het vervangen van de kastanjebomen o.a. aan de Van Gaverenlaan. Laten we dat in
deze tijd passend doen, wellicht een ander soort boom, maar geen bomen met gouden eikels.
Financiering
De fractie van het CDA realiseert zich bijzonder goed dat bezuinigen een must is. We hebben de afgelopen
jaren vele individuele posten onder de loep genomen en kunnen bezuinigen op de peuterspeelzalen,
taakstelling WMO en de efficiency winst bij de ambtelijke organisatie. En de extra controle op de
hondenbelasting ertoe heeft geleid dat er voor de komende jaren een hogere opbrengst gerealiseerd is.
In het verleden heeft het CDA al meermaals gewezen op het regionaal inkoopbureau.
Onze vraag aan het college is: Levert het aansluiten bij een regionaal inkoopbureau financieel voordeel op
en zo ja, welke?
Communicatie
Communicatie is een belangrijk element. Dorpsraden maken zich hiervoor sterk. Het CDA constateert dat er
in onze gemeente dorpsraden zijn die op een niet democratische wijze tot stand zijn gekomen. Juist de
dorpsraden zitten met het college aan tafel. Wij verzoeken het college daarom om op korte termijn met de
dorpsraden de democratische legitimiteit te bespreken.
Tot slot
Nederland staat in financiële zin zware jaren te wachten. Het nieuwe kabinet heeft haar plannen bekend
gemaakt en legt de financiële gevolgen hiervan voor een belangrijk deel bij de gemeentes.
De omzetting van de wet werken naar vermogen naar de participatiewet is buitensporig. Dit geldt eveneens
voor het verhogen van de kortingen op de begeleiding van de jeugdzorg bij overdracht naar de gemeentes
en de kortingen op het gemeentefonds.
Als de landelijke politiek Steenbergen zou dwingen om te fuseren, zal het CDA er ten allen tijde voor waken
dat het eigen karakter van onze mooie dorpen en stad nooit mag verdwijnen. Steenbergen is goed toegerust
op haar taken en is financieel gezond.
STEENBERGEN BLIJFT OP DE KAART!!!
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