1e termijn begroting 2013

Wij zijn hier om de programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 vast
te stellen. De VVD vindt dat er de afgelopen twee jaren door de coalitie in het
bijzonder en de gemeenteraad in het algemeen goed werk is geleverd.
Samen met het college zijn we in staat gebleken om onze gemeente te vrijwaren van
financiële tekorten. Juist door onze samenwerking en door naar elkaar kritisch te
blijven kijken maar vooral constructief samen te werken, is het ons gelukt om de
burgers van Steenbergen te geven waar zij recht op hebben. Recht op niet te hoge
belastingen, een veilige en schone woonomgeving. En het is ons ook gelukt te
investeren in de samenleving. Ik vind dat we daar trots op mogen zijn.
Helaas blijft het economisch zwaar weer. De VVD is van mening dat we eigenlijk niet
meer echt kunt spreken van een economische crisis. Wij kiezen er voor, te spreken
over een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin we allemaal flink in moeten
leveren, een werkelijkheid waarin het vaker of/of is in plaats van en/en.
Het is daarom voor de VVD van belang dat de gemeentelijke belastingen op een zo
laag mogelijk niveau blijven. Dit biedt ruimte voor de burger om zelf een keuze te
maken van welke gemeentelijke faciliteiten ze gebruikt wenst te maken. Inherent aan
deze keuze is dat meer en meer gewerkt moet worden met (zo veel mogelijk)
kostendekkende exploitaties. Wij denken hierbij aan huren van gebouwen en
sportaccommodaties en door de gemeente verleende diensten.
Ook zal er een beroep gedaan moeten worden op de eigenverantwoordelijkheid van
mensen. Zowel in het eigen gezin als in de buurt en in het verenigingsleven.
De gemeente zal zich meer en meer moeten beperken tot haar kerntaken. Is dit
leuk? Nee absoluut niet. Is dit noodzakelijk? Ja helaas in de huidige werkelijkheid is
dit noodzakelijk. De gemeenteraad zal in gezamenlijkheid deze klus de komende
maanden gaan klaren, waarbij niet voorkomen kan worden dat er pijnlijke keuzes
gemaakt moeten worden.
Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de VVD bezwaar gemaakt tegen het
onderzoek naar een dementievriendelijke gemeente en een toekomst visie voor De
Heen. In een tijd waarin de financiële middelen zo beperkt zijn, hebben deze zaken
voor ons absoluut geen prioriteit. Daarnaast zijn wij nog steeds van mening dat alle
genoemde posten gewoon in de reguliere begrotingen meegenomen moeten
worden. De VVD is zeer tevreden met de keuze van het college om scherper te gaan
begroten, waardoor dit soort overschotten in de toekomst waarschijnlijk niet meer
gaan ontstaan.
Ook de dorpsraad van De Heen zelf geeft aan absoluut niets te zien in het volgende
stuk papier. De sleutel tot leefbaarheid ligt hem toch in het inwonersaantal. Wij
verzoeken het college met klem om te kijken naar de mogelijkheden om in de vorm
van zelfbouw gekoppeld aan verlaagde grondprijzen (eventueel gekoppeld aan het
delen van winst, mocht het huis binnen een bepaalde tijd weer doorverkocht worden)
om zo het aantal inwoners positief te beïnvloeden.

Gaan we dan alleen maar minder doen in 2013. Nee dat niet. De VVD heeft gemerkt
dat door het veranderende klimaat in Nederland de openingsmogelijkheden van de
openluchtzwembaden in Steenbergen niet meer toereikend zijn. Voorafgaand aan en
na sluiting van het zwemseizoen zijn er vele mooie dagen geweest. De VVD zou
graag willen dat in overleg met de medewerkers van de zwembaden gekeken kan
worden of de openingsperiode verruimd kan worden (b.v. van 1 april tot 1 oktober)
zonder dat dit een nadelig effect heeft op het exploitatiesaldo.
In de begroting heeft de VVD ook kunnen lezen dat door de vertraging van de
opening van de A4 ook het onderzoek naar de verkeersoverlast in Dinteloord pas in
2015 afgerond kan worden. Dit zou inhouden dat wij de afspraken in ons
coalitieakkoord dat in 2014 de planvorming rond een extra ontsluiting voor Dinteloord
gereed is, niet na kunnen komen. De VVD betreurt dit enorm. Daarnaast voelen wij
ons ook behoorlijk voor de gek gehouden t.a.v. de vergoeding van 3 miljoen voor de
versnelde aanleg, al is daar gelukkig het laatste woord nog niet over gezegd.
De gevolgen voor de vertraagde opening van de A4 zijn op diverse plaatsen in onze
gemeente groot. Wij verwachten van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant
nu op zijn minst alle planologische en financiële ondersteuning bij het tot stand
brengen van een goede oostelijke ontsluiting van Dinteloord en industrieterrein
Dintelmond. Naar onze mening is een afslag op de snelweg ter hoogte van de
Postbaan nog steeds het beste alternatief. Weliswaar stuit dit op bezwaren van
Rijkswaterstaat, maar de VVD is van mening dat Rijkswaterstaat richting de
Gemeente Steenbergen heel wat goed te maken heeft. Wij verzoeken het college
dan ook hier voortvarend mee aan de slag te gaan.
Het college is voornemens het Kunst en cultuur beleid te vervangen. De VVD
verzoekt het college het vervangen van het beleid enkele jaren uit te stellen en de
termijn van het huidige beleid met 2 jaar te verlengen. We zien nu voor het eerst de
resultaten van dit beleid. De VVD is van mening dat het voorlopig voldoende is om
op de huidige voet door te gaan.
Vanuit het programma recreatie noemt u de mogelijkheid van pleisterplaatsen langs
wandel en fiets routes. De VVD verzoekt u om dit in de vorm van kleinschalige
horeca te doen. Voordeel van de gemeente is dat zij dan niet zelf verantwoordelijk is
voor aanschaf en onderhoud, maar dat dit door een ondernemer op zich wordt
genomen. De VVD is in ieder geval bereid hier bestemmingsplantechnisch haar
volledig medewerking aan te geven.
Laatste punt wat we in eerste termijn aan de orde willen brengen is de woningbouw
in Dinteloord. College doet u alstublieft uw uiterste best om dit vlot te trekken.
Op voorhand vertrouwen wij erop dat de door ons genoemde punten op steun binnen
het college en de raad kan rekenen en zullen dan ook op voorhand geen moties of
amendementen indienen. Afhankelijk van de reactie van het college kan het zijn dat
wij in de schorsing alsnog anders besluiten.
Tot zover in eerste termijn.

