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Voorzitter, dames en heren, 

 

Wij danken het college en de ambtenaren voor een huzarenstukje in deze sombere tijden: 

een sluitende begroting zonder lastenverhoging voor de burgers. Het is weliswaar een 

begroting geworden, waaruit alle lucht is geknepen, maar die voldoende ruimte en 

perspectief biedt om verder aan de ontwikkeling van deze gemeente te werken. 

 

Wat betreft de bezuinigingen als afgesproken in het raadsprogramma zien we dat dáármee 

vergeleken een voorsprong is genomen. Stand tot en met 2013 is 2 miljoen euro structureel 

oplopend tot 2,7 miljoen in 2014. Helaas nopen landelijke ontwikkelingen tot extra jaarlijkse 

bezuinigingen van 1,5 miljoen, die vanaf begrotingsjaar 2014 hun beslag moeten krijgen. 

 

Het is dan jammer te constateren dat het college het unaniem aangenomen amendement bij 

de behandeling van de perspectiefnota, om de reservering voor eenmalige zaken 2013 uit te 

stellen, naast zich heeft neergelegd. Nu kunnen wij tussen de regels doorlezen, dat de 

nieuwe bezuinigingen vanaf 2014 worden geeffectueerd, dat daartoe in de loop van 2013 de 

bezuinigingsdiscussie plaatsvindt en daarmee de urgentie van tafel is. Maar een goede 

toelichting ontbreekt in de begroting! College, D66 verlangt een mondelinge toelichting in uw 

volgende termijn. 

 

En omdat bij het technisch beraad de molens nog even langskwamen doen wij het advies 

om de molens te verhuren aan bedrijven, die onderhoud en instandhouding van de molens 

kunnen garanderen. In ruil mogen zij de molen gebruiken voor reclame of andere zakelijke 

doeleinden. Zo zou je nog een fors bedrag kunnen ontvangen. 

 

 

Kort lopen we de programma’s langs. 

 

Bestuur en veiligheid. De verbetering van de burgerparticipatie gaat steeds meer structurele 

vormen krijgen en zal nu ook worden toegepast bij de discussie over de bezuinigingen voor 

de komende jaren. Meer burgerparticiaptie is volgens D66 een uitstekende ontwikkeling. 

 

Met de Dienstverlening presteren wij al jaren op topniveau in Nederland. Laten wij dit hoge 

niveau het komende jaar vasthouden, onze burgers verdienen het. 

 

Sport en cultuur. D66 steunt het geven van meer aandacht aan sportevenementen in 

Steenbergen die landelijke uitstraling kunnen hebben, zoals de WK Ultraloop. 

Maar aan de andere kant is het jammer dat eigenlijk in slechts één jaar tijd nog zoveel 

gedaan moet worden voor het beleid verzelfstandiging gemeenschapshuizen, de 

tennisparken en meer specifiek ’t Cromwiel. Wij vinden het gewoon slecht dat het zo lang is 

blijven liggen. 

 

De Toekomstvisie De Heen zou volgens het college de opmaat kunnen zijn voor de andere 

kleine kernen. Hoezo?, vraagt D66 zich af. Iedere kern in Steenbergen heeft zijn eigenheid, 

daar kan je geen eenheidsworst van maken. Op provinciaal niveau hebben via het Kleine 

kernenbeleid al diverse onderzoeken plaatsgevonden, die we moeten betrekken bij de 

plannen voor De Heen. De keuze is toch niet, doen wij De Heen op slot of niet? De vraag is 
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dus, welke acties gaat de gemeente nemen om De Heen leefbaar te houden. De gemeente 

moet creatiever durven denken en doen. De revitalisering van het buitengebied en de 

actualisering van het dorpsontwikkelingsplan kunnen een nieuwe insteek bieden. We moeten 

hoogstens herijken welke acties praktisch mogelijk zijn. 

 

Wat betreft het kunst en cultuurbeleid is het goed om verder te gaan dan alleen het zichtbaar 

maken van wat aan kunst en cultuur in Steenbergen aanwezig is. Aanvullende doelstelling 

moet volgens onze fractie zijn, in lijn met onze opmerking over topsport, om ons aanbod 

beter uit te venten en dan liefst in een integraal city marketing concept, noem het een 

integrale promotie, waarvoor eerder een motie is aangenomen, De agenda van 

Steenbergen. Wij spenderen hier nog geen motie aan, want dat zal bij de uitwerking van dat 

beleid aan de orde komen. 

 

Zorg. 

Herstructurering Wet sociale werkvoorziening. Ondanks het niet doorgaan van de Wet Werk 

naar Vermogen is het bestuur verder gegaan met het opzetten van plannen zoals 

omschreven in de herstructureringsaanvraag. De onrust die onze fractie bij behandeling van 

de perspectiefnota had is op de korte termijn hiermee weggenomen. Er is nu meer tijd om 

plannen uit te denken en rust in de organisatie te brengen. Maar het probleem bestaat 

huizengroot en zal nu volgend jaar moeten worden aangepakt. 

 

Transitie jeugdzorg. Er wordt geschreven dat we moeten wachten op de nieuwe wet 

jeugdzorg in december 2012, dat er forse werkzaamheden op ons afkomen omdat 

knelpunten moet worden opgelost en het gehele stelsel moet worden herzien. De 

verschuiving van een focus op risico's en problemen naar een focus op krachten en talenten 

van jeugd en ouders zelf klinkt veelbelovend. D66 wil aan het college meegeven dat 

aandacht voor onze jeugd één van de belangrijkste taken van de gemeente is. Wij vragen 

daarom met klem, houd de uitwerking van de regionale visie en de uitvoering door allerlei 

groepen in het middenveld in het vizier van de gemeenteraad. Als raad willen wij hierin een 

speler zijn. 

 

Op economisch gebied herkent onze fractie dat in Steenbergen aan belangrijke projecten 

zoals stadshaven, AFC en recreatie en toerisme wordt gewerkt. Maar het valt ons op dat bij 

de bestuurlijke kaders geen melding wordt gemaakt van het economisch beleidsplan 

Steenbergen 2009-2020, dat door de Steenbergse raad eind 2009 is goedgekeurd en 

waaraan veel Steenbergse ondernemers hun inbreng hebben gegeven. Het doet dan 

vermoeden dat wij bij de uitvoering van ons economisch beleid geen rekening houden met 

de strategische beleidkaders die in dat plan zijn neergelegd en dat daarmee strategische 

samenhang aan onze plannen ontbreekt. Graag ziet onze fractie dat dit plan bij de uitwerking 

van de projecten wordt betrokken en dat hierop mede zal worden getoetst. 

 

Wij vinden het vreemd dat woningbouw opeens bij het hoofdstuk economie en recreatie aan 

de orde komt, waar dat bij de perspectiefnota nog het programma Ontwikkeling openbare 

ruimte was. Onze opmerking van toen geldt nog steeds. Het Steenbergse woonbeleid is 

weliswaar geactualiseerd met de vastgestelde structuurvisie van mei dit jaar, maar wekt ook 

een gevoel van passiviteit, een zich neerleggen bij ontwikkelingen waar we toch geen 

invloed op uit kunnen oefenen. De gemeente moet zich actiever en vertrouwenwekkender 
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opstellen naar woningbouwverenigingen en meer aandacht geven aan promotie van de 

kansen die steeds sneller op ons toekomen. Ook hier weer: promotie. 

Inmiddels zijn wij er wel van overtuigd om vast te blijven houden aan de norm om 100 

woningen per jaar te bouwen, al is het maar als streefpunt. Toen we jaren geleden 75 als 

doelstelling hadden, haalden we niet meer dan 50 per jaar en dan komen we in een 

neerwaartse spiraal. Houd dus maar gewoon vast. 

 

Ontwikkeling openbare ruimte, 

Steenbergen gaat steeds meer voldoen aan de millenniumdoelstellingen en het verdrag van 

Dussen met betrekking tot milieu en duurzaamheid. D66 juicht dit toe en is verheugd te zien 

dat het mogelijk is om met beperkte middelen en tegen de stroom in toch doelstellingen te 

halen. Leuk beleid met veel uitvoerende acties passend bij de schaal van Steenbergen. 

 

Verbonden partijen 

Naar nu blijkt is de overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting Samenwerken niet 

verlengd. Wat heeft dat voor gevolgen voor gemeentelijke dienstverlening en doorverwijzing, 

de samenwerking met de ISD? Wat zijn de financiële voor- en nadelen voor de gemeente en 

welke status heeft de deelname van bijstandsgerechtigden nu? 

 

Voorzitter, 

Dank voor uw aandacht 

 

VB/LB 121107 


