REACTIE CDA STEENBERGEN OP DE BEGROTING 2014
Algemeen:
Nu we de laatste begroting behandelen van de bestuursperiode 2010-2014 kan het CDA met gepaste
trots constateren dat de bezuinigingsopdracht waarvoor we onszelf voor hebben gesteld voor 97% is
behaald. Vooral in het sociale domein hebben we veel bezuinigd zonder gevolgen voor onze inwoners.
Wij beseffen dat daar de bodem ongeveer bereikt is. Daarnaast hebben we geformuleerde doelen
gehaald: de aankoop van de haven van Steenbergen, realisering Stadhaven en het geven van een impuls
rondom recreatie en toerisme. Interne verbeterprocessen zoals een Gemeentelijke Sociale Dienst zijn
geruisloos voltrokken. Helaas moeten we de komende jaren nog meer gaan bezuinigen, iedereen zal
hier iets van gaan merken.
Onzekerheid rondom transities:
De consequenties van de bezuinigingen liggen in het landelijk beleid een lagere algemene uitkering van
het gemeentefonds. Steenbergen kiest ervoor om de decentralisatie van AWBZ, Jeugdzorg en
Participatiewet budgettair neutraal te gaan uitvoeren. Omdat we nog niet precies weten wat het
deelfonds voor ons gaat betekenen, zitten hier nog grote onzekerheden, wat bij ons de vraag oproept
“Hoe schat U deze in”. Verder is een ontschotting mogelijk voor de drie transities. Welke rol krijgen wij
als gemeenteraad hierin?
Sport en cultuur:
De ingeboekte bezuinigingen rond buiten- en binnensportaccommodatie en zwembaden worden door
het CDA gezien als een aanloop naar de eerder besloten privatisering. Wij willen opmerken dat hier met
de verenigingen - over de wijze waarop en de welke vorm waarin - in goed overleg moet plaats vinden.
Daarom kunnen we meegaan dat deze bezuiniging staat ingeboekt in 2016 en 2017 zodat het dan
zittend college in April 2014 meteen hiermee aan de slag gaat. Het CDA vindt het jammer dat het einde
van de burrie-borrel dreigt. Wij verzoeken het college om samen met de Stichting ‘Karnaval
Steenbergen’ te zoeken naar een oplossing zodat we deze feestelijke traditie voort kunnen zetten.
Programma Bestuur en veiligheid:
We zijn benieuwd hoeveel we op papierkosten besparen na de invoering van de tablets. De
gemeenteraad werkt aan het invoeren van het BOB (beeldvormend, opiniërend en besluitvormend)
vergaderen. De mogelijke meerkosten voor de inzet van burgercommissieleden zien we niet terug in de
begroting.
In de begroting van de Regionale samenwerking is de taakstelling apparaatskosten niet gehaald. Is de
werkgroep ‘Redisign’ klaar met het onderzoek? De belofte was dat dit 1 oktober 2013 afgerond zou zijn.
Economie en recreatie:
Ondanks de vele bezuinigingen die op ons afkwamen en nog op ons af gaan komen hebben we met deze
raad durven te investeren. Een investering die bijna gereed is, is StadHaven geweest. Het harde werk is
klaar. Nu is het de beurt aan de ondernemers. Het CDA rekent op een goede en effectieve
samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Voor de
komende jaren gaan we de peilers zetten op de haven. Het geld is gereserveerd in de
bestemmingsreserve en deze zullen stap voor stap worden vrijgegeven en het CDA gaat er van uit dat
wij ditmaal wel in aanmerking komen voor subsidie van het Landschap van Allure
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Ontwikkeling openbare ruimte:
Inzake ‘verkoop molens’ schrijft u dat de bezuiniging van € 20.000 niet wordt gehaald en dus komt te
vervallen. Stopt u met het zoeken naar een kandidaat koper? Het CDA krijgt signalen dat de bushaltes
uit de kernen gaan verdwijnen. Wij zien dit totaal niet zitten en roepen het college op om hier krachtig
tegen te protesteren en ervoor te zorgen dat de haltes in het centrum van onze kernen blijft.
Programma beheer en openbare ruimte:
De storting in het fonds onderhoud wegen is met € 150.000 verlaagd. We willen als gemeenteraad
betrokken zijn bij de vaststelling van het ‘niveau onderhoud wegen’. Daarnaast hebben wij bij de
perspectiefnota het idee geopperd om de twee rotondes in onze gemeente te laten adopteren door het
instellingen of bedrijfsleven. College, ga hier eens mee aan de slag!!
Glasvezelkabel is een goede ontwikkeling, alleen worden de buitengebieden vergeten. Wij vinden dit
een ‘missing-link’. Het CDA is van mening dat aanleg in het buitengebied van economisch belang is.
Bedrijfsvoering:
Wat opvalt is dat het ziekteverzuim niet afneemt maar juist toeneemt. Kunt U aangeven of u hierop
toeziet en zo ja, wat zijn uw bevindingen en welke stappen onderneemt u om dit terug te dringen.
Wederom moet U reorganiseren in de gemeentelijke organisatie. Dit is mede ingegeven door de
bezuinigingsopdracht. Kunt u toezeggen dat U de geformuleerde doelen gaat behalen zonder het
inhuren van externe krachten?
Grondbeleid:
We moeten constateren dat de exploitatieraming van Bestemmingsplan Buiten de Veste niet in 2020
maar in 2022 wordt afgesloten. Wat zijn de financiële risico’s nu de plannen 2 jaar later worden
ontwikkeld en ziet U nog mogelijkheden dit op 2020 te houden. Dit geldt ook voor project sportpark
Oostgroeneweg in Dinteloord. We moeten de gronduitgifte stimuleren om grotere verliezen op deze
gronden te voorkomen. Wij denken aan aanpassen grondprijzen, stimuleringsregeling voor
woningcorporaties en collectief opdrachtgeverschap. College, kunt u aangeven of wij op dit moment af
kunnen wijken van het bestaande beleid en deze vraag stellen wij ook aan onze collega-raadsleden.
Gezondheidszorg
Gelukkig is de wijkverpleegster weer terug binnen onze gemeente. De wijkzuster heeft naar onze
mening een goede brugfunctie naar diverse andere hulpverleners. Wij hopen dat het college gebruik
maakt van de signalen die worden gegeven.
Duurzaamheid
De contracten voor de groene bak moeten het komende jaar weer worden afgesloten. Het CDA vindt
dat het tijd wordt de groen afval ons geld gaat opleveren. Graag vernemen wij de reactie van het college
hierin.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing:
Het CDA constateert dat ons weerstandsvermogen en risicobeheersing er zeer gezond uitziet en dit
betekent dat we alle financiële risico’s onder controle hebben.
Tot slot
Mevrouw de voorzitter, voor het CDA is het duidelijk dat naast de grote bezuinigingsopgave het ook
belangrijk is dat we blijven investeren. Het zou goed zijn als we, door meer te investeren, lagere
exploitatielasten krijgen. Dan slaan we twee vliegen in een klap: een kwaliteitsimpuls en lagere lasten
zodat we ruimte in de begroting kunnen creëren.
We moeten met elkaar de zwakken in onze samenleving blijven ontzien. Want voor het CDA is een ding
heel belangrijk : ieder mens telt.
Pagina 2 van 2

