DOOR!
Begroting 2013
Het komende jaar zal er bij de perspectiefnota een scenario worden aangeboden om 1.5
miljoen euro te gaan bezuinigen.
Het is daarom moeilijk vooruit te kijken of wijzigingen aan te brengen in deze begroting.
Door! Zal niettemin een poging wagen, een voorstel om te bezuinigen op de
afvalstoffenheffing. MOTIE
Ten tweede wil Door! graag een begin maken met een visie op de zorgeconomie zoals wordt
voorgesteld in de economische beleidsvisie die in deze raad is vastgesteld. MOTIE
Programma bestuur en veiligheid.
Waarom is de mogelijkheid tot het oprichten van een stadsraad in de kern Steenbergen niet
opgenomen?
Wonen.
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is een apart beleid opgesteld, zo valt te lezen in de
begroting, die beleidslijn wordt helaas niet meer gevolgd maar daar wordt met geen woord
over gerept, dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en is niet open en transparant.
Door! wil hier haar afkeuring over uitspreken.
Programma sport en cultuur.
Door! vindt een toekomstvisie voor De Heen terwijl er een prima dorpsontwikkelingsplan ligt
overbodig, ga een avond praten met inwoners, leefbaarheid De Heen, gemeenteraad en
inwoners over de toekomst van hun dorp, mocht dit niet voldoende zijn kunnen we alsnog
beslissen om voor een klein kapitaal een onderzoek te laten doen. Door! vindt het
uitsterfbeleid dat daar wordt gevoerd door Stadtlander een punt van grote zorg.
Volgens ons is dit een gemiste kans, wij denken dat de aanleg van de A4 en de recreatieve
impulsen wel degelijk een positieve impact hebben.
Geen toekomstvisie laten opstellen maar aan tafel dus! Uw mening graag.
Zwembaden.
In hoeverre wordt er nog ingezet op een samenwerking tussen De Knotwilg en De Meermin?
Programma onderwijs.
Afspraak is dat in 2015 in elke kern een brede school aanwezig moet zijn, in 32% van onze
kernen is dit niet het geval en ziet het er niet naar uit dat dit gehaald zal worden.. Deelt u onze
mening? Wij zien diverse creatieve mogelijkheden in andere kernen waar nog geen brede
school gevestigd is.
Programma zorg.
Dementievriendelijke gemeente
Volgens onze informatie is bij de perspectiefnota van afgelopen juni dit voorstel niet
aangenomen, het verbaasd ons dan ook dit toch terug te zien in de begroting.

Bekend is dat de toename van de vergrijzing een sterk groeiende vraag naar zorg in de nabije
toekomst teweeg zal brengen. In de economische beleidsvisie van Steenbergen is dan ook de
conclusie getrokken dat Steenbergen bijzonder geschikt is voor zorgontwikkelingen op
centrumlocaties. Ook in die visie is geconcludeerd dat de gemeente de kaders stelt voor de
ontwikkelingen in de zorgsector en de uitvoering overgelaten moet worden aan private
partijen. Daarvoor is wel nodig dat er een beleidsvisie op zorg gemaakt gaat worden in
samenwerking met lokale en regionale zorgverleners.
Door! wil het college oproepen om te gaan starten met deze beleidsvisie op de zorgeconomie
en vraagt het college aan onze oproep gehoor te geven.

Programma economie en recreatie.
Couveringepark.
Gezien de oproep van Door! om een visie te gaan ontwikkelen op de zorgeconomie bewijst
couveringepark de noodzakelijkheid hiervan
In het planwas ook een modern woonzorgcomplex opgenomen dat nu vooralsnog niet
doorgaat.
Door! vraagt het college actief op zoek te gaan naar partijen die het plan willen voortzetten.
Kermissen.
In 2011 zegde het college toedat als de kermisen opnieuw zouden worden aanbesteed dit
openbaar zou zijn, in de begroting staat echter dat de kermis in Steenbergen opnieuw is
aanbesteed, was dit een openbare aanbesteding?
Speelautomatenhal.
Wanneer wordt er een besluit genomen over de aanvraag van een vergunning om een
speelautomatenhal in Steenbergen te mogen beginnen, de aanvraag is in mei 2011 ingediend,
18 maanden geleden, van ondernemersvriendelijk gesproken!

Programma ontwikkeling openbare ruimte.
Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten.
In maart 2013 zal de gemeenteraad een besluit nemen over een nog in te dienen verzoek om
medewerking aan een bestemmingsplanwijziging te verlenen om huisvesting van structureel
tijdelijke arbeidsmigranten op het Sunclass park mogelijk te maken. Al eerder heeft Door!
hierover betoogd dat dit voornemen in strijd is met een aantal relevante beleidsdocumenten
die in de loop der jaren zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
Door! spreekt hierover haar afkeuring uit en zal, mocht een meerderheid van deze raad alle
afspraken in het verleden gemaakt domweg negeren er scherp op letten dat voor bewoners,
omwonenden en de dorpsraad van Nieuw Vossemeer bijzonder goed geregeld wordt.
Beheer openbare ruimten.

Gescheiden inzameling oud papier.
Voor het verwerken van huishoudelijk afval worden kosten gemaakt die volledig worden
betaald door de burger. Op dit moment gaat de afvalstoffenheffing met 21% omhoog, een fors
percentage zeker als je weet waar dat onder andere aan ligt. In Steenbergen wordt namelijk te
weinig oud papier ingezameld in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Door! wil nog
een poging wagen om onze inwoners een handreiking te bieden om hun oud papier niet bij het
restafval te gooien maar mee te nemen naar een milieuparkje zoals bij elke supermarkt
aanwezig zijn. Een oud papierbak naast de plastic en de glasbak kan toch niet zoveel moeite
zijn en levert in andere gemeenten goede resultaten op.
U vraagt voor 2013 50.000 euro om de kastanjes aan te pakken, u wilt daar meerjarenplannen
voor gaan opstellen en vraagt de raad om financiering.
U heeft echter al alle kastanjebomen aan de Zuidwal en een aantal aan de
Middenwal/Frederiksbolwerk gekapt. Dit is op z’n zachtst gezegd een beetje vreemd, wij
willen hier graag opheldering over.
Paragraaf lokale heffingen.
Bij het bepalen van de WOZ waarde gaat u uit van een daling van de huizenprijs van 3%,
volgens het kadaster zijn de prijzen van de woningen in Brabant echter 9.5% gedaald.
Hoe komt u aan die 3% ? Stel dat blijkt in december 2012 als de herwaardering is afgerond
dat de huizenprijzen inderdaad met veel meer dan 3% zijn gedaald en dit een gat schiet in de
begroting?
U hoopt nog steeds de inzameling van het oud papier te verhogen maar jaar na jaar blijkt dat
we het gemiddelde niet halen. Tijd om iets te doen.
U wilt een inbestedingstraject onderzoeken waarbij gemeenten aandeelhouder kunnen worden
in Attero, heeft u deelname aan Saver weleens overwogen?

Programma financiering.
Waar in de begroting staat het financiële risico van het onlangs afgesloten akkoord met de
glastuinbouw ?

