De schriftelijke Algemene Beschouwingen:
Algemeen deel:
Geachte voorzitter,
De snelheid waarmee het kabinet plannen maakt voor een gemeentelijke herindeling heeft ons verrast. Het feit,
dat onze zelfstandigheid mogelijk niet lang meer zal duren, vereist naar onze mening een herbezinning op ons
financieel beheer.
Omdat een gemeentelijke herindeling op korte termijn geen uitgangspunt is geweest bij de opstelling van deze
Begroting, is onze reactie op deze begroting gebaseerd op de idee, dat wij nog langere tijd zelfstandig als
gemeente zullen blijven bestaan. Budgetdiscipline en bezuinigingen zijn de twee uitgangspunten, die wij
hanteren bij de beoordeling van deze begroting.
Echter, op langere termijn worden de belangen van onze inwoners niet gediend door nu fors te bezuinigen om
later mee te gaan betalen aan de tekorten van anderen. Anders gezegd, onze fractie is van mening, dat wij ons
spoedig een mening moeten vormen over wat ons ten aanzien van onze zelfstandigheid te wachten staat.
Verliezen wij onze zelfstandigheid dan stellen wij als fractie Steenbergen Anders voor versneld diepte
investeringen te plegen in onze infrastructuur, investeringen die liggen in de lijn van de politiek zoals wij die nu
voeren. Steenbergen Anders wenst een zelfstandige gemeente Steenbergen, die voortgaat met het zoeken van
vruchtbare samenwerking binnen onze regio. Komt die wens niet uit dan houden wij ons het recht voor om
sneller onze doelen te kunnen halen.
Budgetdiscipline: voorzitter, het woord discipline betekent, dat je jezelf houdt aan regels, die je hebt opgesteld.
Een van die regels is, dat iedere wethouder zich in uitgaven beperkt tot wat hij als budget heeft gekregen.
Overschotten vloeien terug naar de Algemene Middelen, zeker ten tijde van forse bezuinigingen. Ook niet
begrote meevallers vloeien naar de Algemene Middelen. En vanuit deze Algemene Middelen, ook wel Reserve
genaamd, dienen wij diepte investeringen te plegen met een aantoonbare maatschappelijke of financiële
opbrengst.
U stelt voor om 290.000 euro te gebruiken voor eenmalige zaken in 2013. Wij gaan onze goedkeuring daar niet
aan geven en stellen u voor om deze uitgaven te dekken met inkomsten in 2013. Wij hanteren daarbij de
ARUM-Regel: Aantoonbaar Rendement en Uitstel niet Mogelijk! De ARUM-Regel is een gouden regel ten tijde
van bezuinigingen, ze voorkomt grepen in de kas! Volgens ons hebben alle door u voorgestelde uitgaven vanuit
het overschot van 2011 betrekking op lopend beleid en kunnen ook uitgesteld worden, gezien de krapte waar
wij mee te maken hebben.
Naar ons idee horen de volgende voorstellen thuis binnen de reguliere bedrijfsvoering, zijn zij geen diepte
investeringen, die uit de Algemene Reserve betaald moeten worden en voldoen zij niet aan de ARUM regel:
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen € 5.000,-;
Europese aanbesteding leerlingenvervoer € 20.000,-;
Verslavings- en jeugdproblematiek € 20.000,-;
Dementievriendelijke gemeente € 10.000,Uitvoeringsprogramma recreatie € 90.000,-;
Verkeersonderzoek Dinteloord € 15.000,-;
Inpassing A4 € 13.000,-;
Procesbeschrijvingen € 20.000,-;
Inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten € 17.000,-;
De twee volgende geplande uitgaven betreuren wij zeer, omdat wij vinden, dat u zich daarover eerst zelf dient
te informeren en pas daarna advies hoeft in te winnen:
St Sport- en Welzijnsaccommodaties € 5.000,Toekomstvisie De Heen € 25.000,Het rapport over de gemeenschapshuizen is voor ons een voorbeeld, dat duidelijk aangeeft, dat eerst
overleggen met de betrokkenen respectvoller overkomt en mogelijk financieel aantrekkelijker is, dan eerst
externe rapporten te laten schrijven.
Waar wij mee akkoord kunnen gaan als eenmalige uitgaven vanuit de reserve zijn:
Kwaliteitsimpuls openbaar groen € 50.000,-

Amendement budget:
Overwegende dat:
1.
Er tijdens forse bezuinigingen strak de hand moet worden gehouden aan budgetdiscipline,
2.
Overschotten, mede als resultaat van bezuinigingen, naar de Algemene Middelen geboekt dienen
te worden,
3.
Meevallers, die nooit gebudgetteerd waren, altijd naar de Algemene Middelen geboekt moeten
worden,
4.
De Algemene Middelen, ofwel de Reserves, gebruikt dienen te worden voor diepte investeringen
met een aantoonbare maatschappelijke of financiële opbrengst.
Dragen wij het college op:
1
Om de volgende geplande uitgaven te schrappen of op een andere wijze te financieren:
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen € 5.000,Europese aanbesteding leerlingenvervoer € 20.000,Dementievriendelijke gemeente € 10.000,Verslavings- en jeugdproblematiek € 20.000,Uitvoeringsprogramma recreatie € 90.000,Verkeersonderzoek Dinteloord € 15.000,Inpassing A4 € 13.000,Procesbeschrijvingen € 20.000,Inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten € 17.000,2
En om de volgende uitgave te schrappen en te wachten tot het resultaat van een eerste
overlegronde:
St Sport- en Welzijnsaccommodaties € 5.000,Toekomstvisie De Heen € 25.000,Mocht het College vast willen houden aan deze uitgaven, dan verwachten wij in de commissie voorstellen met
een uitvoerige onderbouwing.

Reactie op een aantal programma’s:
Bestuur en Veiligheid
Hoewel de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing het forum is voor die vernieuwing, is de fractie van
Steenbergen Anders van mening dat er te weinig tijd wordt vrijgemaakt voor deze werkgroep. Te vaak zijn
leden afwezig, waardoor het proces veel te traag verloopt en belangrijke onderdelen van het proces niet
kunnen worden uitgewerkt of voorbereid.
Burgerparticipatie wordt weliswaar met de mond door menigeen beleden maar in de praktijk lopen wij nogal
eens tegen onjuiste invulling hiervan aan. Ten aanzien van inspraak bij wijkaanpassingen vinden wij het
noodzakelijk, dat de volgende procedure wordt gevolgd: 1. Het College maakt een schetsplan, 2. Betrokkenen
reageren daar op tijdens een inspraakoverleg. 3. Het College maakt een voorstel mede op basis van deze
inspraak. 4. Met betrokkenen wordt dit voorstel besproken, waarbij de standpunten van verschillende partijen
worden vastgelegd en gerapporteerd aan de raad.
Daarna komt het voorstel in de raad met daarbij een verslag van de burgerparticipatie. Ooit bepaalde de raad
dat ieder raadsvoorstel ook voorzien dient te zijn van een communicatieparagraaf. Het getuigt naar ons idee
van respect richting raad en inwoners, wanneer het College deze paragrafen toevoegt aan haar
raadsvoorstellen.
De informatie van wethouder van Kesteren, dat een stadsraad noodzakelijk is, onderschrijven wij van harte.
Naast dorpsraden dient ook het belang van de kern Steenbergen aantoonbaar te zijn vertegenwoordigd in het
overleg dat het College voert met de bevolking middels de contacten met lokale raden. De democratische
status van deze raden dient naar onze mening nog versterkt te worden. Wij adviseren dan ook het College om
haar invloed aan te wenden om deze raden een hoger democratisch gehalte te doen krijgen dan nu het geval
is.
Dienstverlening
Fase 4 in dienstverlening vermeldt een aanpak waarin wij ons zeer goed in kunnen vinden. Wij horen echter dat
er nog gaten in de bereikbaarheid zitten. Met name via het 14067 nummer. Bijvoorbeeld verwijzingen in het
weekend waardoor mensen bereikt kunnen worden.

Sport en Cultuur
Het onderzoek naar optimalisering van de exploitatie van dorpshuizen en sport accommodaties is weliswaar nu
gedeeltelijk verricht maar wij zijn van mening dat het proces eerder had moeten worden ingezet. Meerdere
malen hebben wij aangedrongen op haast. Jammer, dat ons verzoek nooit werd gehonoreerd. Nu wordt
wederom gevraagd om een budget voor onderzoek. Wij dienen hiervoor een motie in.
Motie sport accommodaties:
Overwegende dat:
1. Het College weer voornemens is om eerst een extern bureau in de hand te nemen om inzage te krijgen
in de materie van onze sport accommodaties,
2. Onze ambtenaren daarvoor alle relevante informatie beschikbaar moeten stellen,
3. Een extern bureau daarvan een rapport opstelt met voornamelijk onze eigen gegevens,
4. Hiervoor een behoorlijke prijs moet worden betaald.
Verzoeken wij het college:
1. Om eerst zelf een conclusie te trekken na overleg met de betrokken partijen
2. En om pas daarna te bezien of er een externe partij ingehuurd moet worden
Voorzitter, het heeft de fractie van Steenbergen Anders bijzonder gestoord, dat pas eind 2011 een onderzoek is
gestart naar onze gemeenschapshuizen en dat daarbij is begonnen met het inzetten van externen. Tussen de
zomer van 2010 en het najaar van 2011 lag er volgens ons voldoende tijd om in overleg te treden met de
besturen van onze gemeenschapshuizen voor een eerste inventarisatie. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren met
onze sportaccommodaties. Met voorgaande motie trachten wij dit te voorkomen.
Toekomstvisie De Heen: Reeds vorig jaar hebben wij u voorgesteld om van De Heen een zogenaamde
buitenplaats te maken. Het dorp ligt gunstig t.o.v. de A4, westelijk, dus met minder last dan de kern
Steenbergen. Het ligt aan een charmante haven met reeds veel recreatieve voorzieningen en midden in een
wijds poldergebied, tevens stilte gebied. Naar ons idee zijn dit aantrekkelijke voorwaarden voor een
buitenplaats, waar ruimte geboden kan worden voor duurdere en grotere woningen, die in particulier eigendom
gebouwd kunnen worden. Wij dringen er nadrukkelijk bij u op aan om eerst zelf een mening te vormen en in
overleg te gaan met betrokkenen en om pas daarna externen in te huren.
Kunst- en Cultuurbeleidsplan: Voorzitter, heel veel geld hebben wij als gemeente de afgelopen jaren besteed
aan theatervoorstellingen voor een zeer klein publiek. De fractie van Steenbergen Anders is erg blij dat u, na
diverse verzoeken onzerzijds, bent gestopt met deze subsidiering. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord,
dat de wethouder ons heeft toegezegd, wat de uiteindelijke kosten van dit theater tot nu toe zijn geweest, de
directe en de indirecte kosten.
Voor wat betreft uw plan, verzoeken wij u bij de opstelling er van mee te nemen wat de invloed van het
particulier initiatief is op cultuur en de cultuuruitingen binnen onze gemeente. Het feit, dat beide leden van de
fractie van Steenbergen Anders direct betrokken zijn bij zo’n particulier initiatief mag naar ons idee geen reden
zijn om het daarom maar niet te noemen en hier voor te stellen.
Sportvelden: Voorzitter ooit behandelden wij hier in deze raad een voorstel om een van onze voetbalclubs te
helpen. Als raad hadden wij de mogelijkheid om in een keer de problemen van twee clubs op te lossen. Bij de
gesprekken over de te nemen bezuinigingen hebben wij als raad toen besloten om daarover een politieke
discussie te voeren en niet vooraf bezuinigingen hierop los te laten.
Dat politieke proces is toen gelopen, zoals het is gelopen.
Naar onze mening is er daarna financiële ruimte over gebleven.
Het verbaast ons, dat uw College niet pro actief reageert op verzoeken vanuit de gemeenschap.
Als fractie van Steenbergen Anders voelen wij ons verantwoordelijk voor een eerlijke behandeling van alle
voetbalverenigingen in onze gemeente. Vooral onze politiek gericht op verzelfstandiging van sportvelden
noodzaakt een eerlijke en min of meer gelijke behandeling. Wij vragen u dan ook om serieus de verzoeken van
voetbalverenigingen in overweging te nemen en daarvoor ons raad een voorstel te doen. Vooruitlopend hierop
dienen wij de volgende motie in:

Motie sportvelden:
Overwegende dat:
1. Er tijdens de behandeling van de steun voor SCWelberg ruimte was voor alle drie voorgestelde opties,
2. Het College nadien uitspraken heeft gedaan dat er bij een eerlijke verdeling over alle sportparken
extra financiële ruimte aanwezig was,
3. Het College dus nu niet kan zeggen, dat er geen geld meer is voor andere sportparken,
Verzoeken wij het college:
1. Om de aanstaande verzoeken van voetbalverenigingen serieus te behandelen en aan ons voor te
leggen,
2. En om, indien nodig, budget vrij te maken.
Zorg
Jeugdraad: voorzitter onze ervaringen met het van boven af organiseren van een jeugdraad zijn slecht. Een
eerder College heeft veel gemeenschapsgeld uitgetrokken zonder dat er enig blijvend resultaat werd geboekt.
Op deze manier is er sprake van aantoonbare verspilling van energie en gemeenschapsgeld. De Werkgroep
Bestuurlijke Vernieuwing werkt momenteel met initiatieven om bij de jeugd een interesse voor politiek te
creëren. Eerder heeft onze fractie daar al twee maal aan gewerkt, maar dat initiatief werd door uw voorganger
wel naar zich toegetrokken maar helaas niet verder opgepakt. Wij verzoeken uw College om een positieve
houding aan te nemen ten aanzien van een jeugdraad en vooral jongeren te stimuleren zelf met initiatieven te
komen.
Economie en recreatie
In uw “stand van zaken” vermeldt u: Voor de kernen Dinteloord en Steenbergen is een onderzoek verricht naar
de behoefte aan uitbreiding van de bedrijventerreinen op basis waarvan de omvang zal worden bepaald. Wij
hebben de resultaten van dit onderzoek nog niet in kunnen zien. Gaarne worden wij hiervan op de hoogte
gesteld.
Ontwikkeling openbare ruimte
Afspraken met woningbouwcorporaties: de fractie van Steenbergen Anders is zeer teleurgesteld over het
voortdurend uitblijven van afspraken met woningbouwcorporaties. Vooral de situatie in Dinteloord met
betrekking tot woningen voor ouderen wordt nu zorgwekkend. Wanneer binnen ons gebied geen afspraken met
de hier werkzame woningbouwcorporaties mogelijk blijken verzoeken wij u om contacten elders te leggen. Onze
eerste verantwoordelijkheid is te zorgen voor goede huisvestingsmogelijkheid voor onze inwoners. Pas daarna
komt het belang van de hier werkzame corporaties!
BOA’s: wij hebben uw eigen welnemen geconstateerd met onze BOA’s en met uw initiatief om uw juridische
capaciteit te verhogen. Wat ontbreekt is de terugkoppeling van de inwoners over het optreden van onze BOA’s.
Wij vragen u vriendelijk bij deze wanneer u ons een reactie geeft hoe het publiek tot nu toe reageert op het
optreden van onze BOA’s.
Beheer Openbare Ruimte
In de programmatoelichting vermeldt u wederom dat u het parkeerterrein voor vrachtwagens aan de Van
Heemskerkstraat in Dinteloord wilt opheffen. Hier zijn wij het mee eens, dit parkeerterrein veroorzaakt overlast
aan de aanpalende bewoners. Het gaat hierbij om koelsystemen en warm draaiende vrachtwagens in de nacht.
U vermeldt echter niet waar u het parkeerterrein voor vrachtwagens naar toe wilt verplaatsen. De
vrachtwagens zullen toch ergens een parkeerplaats moeten vinden. In dat licht hebben wij u al eerder
voorgesteld om te kijken naar mogelijkheden nabij de A4.
Tot zo ver enige schriftelijke opmerkingen over uw Begroting.
De fractie van Steenbergen Anders
Jan Ooms
Rien van Zundert
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De mondelinge Algemene Beschouwingen:
Geachte voorzitter,
Complimenten met uw duidelijk verwoorde Begroting. Complimenten ook dat uw Begroting sluit. Jammer dat u
daarvoor een greep in de kas doet. Bijna 3 ton wenst u aan onze Reserve te onttrekken voor zaken, die naar
ons idee ook uitgesteld kunnen worden, maar vooral gedekt dienen te worden vanuit lopende inkomsten.
Mevrouw, wij leven in een tijd van grote bezuinigingen. Tegelijkertijd hebben wij er voor gekozen om te
investeren, om geld uit onze reserves te putten om diepte investeringen te plegen, om onze lokale economie
draaiend te houden en er voor te zorgen dat we met die investeringen op termijn weer winst kunnen behalen.
Winst, maatschappelijk en/of financieel!
Tijdens de behandeling van de Perspectief Nota hebben wij u laten weten, dat wij de meevaller van 2011 niet
wensen te gebruiken voor lopend beleid. Meevallers zijn inkomsten die nooit zijn begroot. Die horen naar de
Reserve te vloeien. Tegenvallers namelijk worden gedekt uit de Reserve. Wanneer je tegenvallers dekt via de
Reserve en meevallers gaat uitgeven, voer je naar ons idee geen gezond en gewenst financieel beleid. Wij
dienen een amendement in om te voorkomen, dat u dat toch doet. Zo’n beleid is ten tijde van forse
bezuinigingen niet gewenst, mevrouw. En mocht u College toch willen vasthouden aan deze uitgaven, dan
verwachten wij van uw College een overtuigende onderbouwing om hiervoor de reserves aan te spreken.
De inhoud van het amendement is:
Amendement budget:
Overwegende dat:
1. Er tijdens forse bezuinigingen strak de hand moet worden gehouden aan budgetdiscipline,
2. Overschotten, mede als resultaat van bezuinigingen, naar de Algemene Middelen geboekt dienen te
worden,
3. Meevallers, die nooit gebudgetteerd waren, altijd naar de Algemene Middelen geboekt moeten worden,
4. De Algemene Middelen, ofwel de Reserves, gebruikt dienen te worden voor diepte investeringen met
een aantoonbare maatschappelijke of financiële opbrengst.
Dragen wij het college op:
1. Om de volgende geplande uitgaven te schrappen of op een andere wijze te financieren:
a. Verzelfstandigen gemeenschapshuizen € 5.000,b. Europese aanbesteding leerlingenvervoer € 20.000,c. Dementievriendelijke gemeente € 10.000,d. Verslavings- en jeugdproblematiek € 20.000,e. Uitvoeringsprogramma recreatie € 90.000,f.
Verkeersonderzoek Dinteloord € 15.000,g. Inpassing A4 € 13.000,h. Procesbeschrijvingen € 20.000,i.
Inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten € 17.000,2. En om de volgende uitgave te schrappen en te wachten tot het resultaat van een eerste overlegronde:
a. St Sport- en Welzijnsaccommodaties € 5.000,b. Toekomstvisie De Heen € 25.000,Verder dienen wij een motie in over een procedure hoe om te gaan met de voorbereiding van een raadsvoorstel
en die motie betreft het niet onmiddellijk inhuren van externen, maar eerst zelf op onderzoek uit gaan. De
inhoud van die motie is:
Motie sport accommodaties:
Overwegende dat:
1. Het College weer voornemens is om eerst een extern bureau in de hand te nemen om inzage te
krijgen in de materie van onze sport accommodaties,
2. Onze ambtenaren daarvoor alle relevante informatie beschikbaar moeten stellen,
3. Een extern bureau daarvan een rapport opstelt met voornamelijk onze eigen gegevens,
4. Hiervoor een behoorlijke prijs moet worden betaald.
Verzoeken wij het college:
1. Om eerst zelf een conclusie te trekken na overleg met de betrokken partijen
2. En om pas daarna te bezien of er een externe partij ingehuurd moet worden

Over hoe om te gaan met de nu al zekere verzoeken vanuit de sportverenigingen in onze gemeente dienen wij
een motie in, die als volgt luidt:
Motie sportvelden:
Overwegende dat:
1. Er tijdens de behandeling van de steun voor SCWelberg ruimte was voor alle drie voorgestelde
opties,
2. Het College nadien uitspraken heeft gedaan dat er bij een eerlijke verdeling over alle sportparken
extra financiële ruimte aanwezig was,
3. Het College dus nu niet kan zeggen, dat er geen geld meer is voor andere sportparken,
Verzoeken wij het college:
1. Om de aanstaande verzoeken van voetbalverenigingen serieus te behandelen en aan ons voor te
leggen,
2. En om, indien nodig, budget vrij te maken.
Mogelijk dat wij onze visie op het punt van budgetdiscipline in de toekomst zullen wijzigen, wanneer zeker is
geworden, dat wij binnen korte tijd onze zelfstandigheid als gemeente zullen verliezen, iets waar wij een fel
tegenstander van zijn. Lokaal doen wat lokaal kan, burgerparticipatie, het openbaar bestuur dichter bij de
inwoners, voorzitter het zijn drie zaken, die wij sterk ondersteunen.
Voorzitter, uw Begroting is opgesteld in de verwachting dat wij als gemeente zelfstandig zullen blijven bestaan.
Het is daarom, dat wij budgetdiscipline van u eisen, zoals in democratische meerderheid is afgesproken binnen
deze raad.
Tot zover in eerste termijn.
Vriendelijke groet,
Rien van Zundert

