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Voorzitter, dames en heren, 

 

De grote lijnen van de voorliggende begroting 2014 zijn uitgezet bij de behandeling van de 

perspectiefnota op 27 juni dit jaar en zijn nu in de begroting nader ingevuld. In juni waren de 

financiële vooruitzichten van de gemeente zeer onzeker, onzeker zijn ze nog steeds, maar 

het college heeft voorstellen gedaan om de gaten in de begroting te vullen. Naar de mening 

van de D66 fractie ligt er nu een stevige basis voor de toekomst. 

Evenals vorig jaar en zeker nu na de hernieuwde kerntakendiscussie van dit voorjaar mogen 

wij het college en de ambtenaren danken voor een heldendaad in deze sombere tijden: een 

sluitende begroting zonder lastenverhoging voor de burgers. Het is helaas nog meer dan 

vorig jaar een begroting, waaruit alle lucht is geknepen, maar die nog steeds ruimte en 

perspectief biedt voor de verdere ontwikkeling van Steenbergen. 

 

Helaas hebben wij als gemeente geen werkelijk zicht op de budgettaire consequenties van 

de totale decentralisatieopgave op gebied van jeugd, zorg en werk. In de 

begrotingsopstelling is er nu voor gekozen om de transitie budgettair neutraal te laten 

plaatsvinden en nog geen getallen voor deze taken op te nemen, maar de werkelijke 

meerjarenbegrotingen zijn daarmee nog ongewis. 

 

Daar ik bij de perspectiefnota al de financiële achtergronden heb aangesneden, wil ik in deze 

termijn aandacht vragen voor de werkelijke uitdaging van de komende jaren. Het is 

gemakkelijk gezegd dat de raad in deze gemeente heeft gekozen voor het toekomstscenario 

“Samen voor alles” waarbij de gemeente nadrukkelijk een stap terug doet en de mensen in 

alle kernen zelf zoveel als mogelijk de voorzieningen in stand laat houden. De gemeente 

speelt hierbij een faciliterende rol. Faciliteren lijkt een toverwoord en wordt door veel mensen 

als een synoniem beschouwd voor goedkoper uitvoeren. Het is in elk geval een treffender 

begrip dan de participatiemaatschappij, die doet voorkomen alsof de burgers hiervoor niet 

participeerden. 
Faciliteren kan je in elk geval vertalen als de terugtredende overheid, die minder directief 
optreedt over wat op bepaalde beleidsterreinen moet gebeuren. Het lokale bestuur dient 
meer in te spelen op wat bewoners willen met bijvoorbeeld de buitenruimte. Het bestuur 
adviseert en faciliteert en zit niet meer in de rol van degene die betaalt en dus bepaalt. Dit 
kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van een ambtenaar buitendienst die niet meer het 
onderhoud plant en direct laat uitvoeren, maar meer als verbinder de burgers 
enthousiasmeert om zelf plantsoenen te onderhouden of papierbakken op te halen. En het 
heeft consequenties voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. De raad zal niet meer 
tot in detail bepalen hoe de gemeente er uitziet, maar zal in samenspraak met de burger 
vormgeven aan de gemeente. Kortom, burgers geven actief inkleuring aan de eigen wijk of 
buurt en dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid, de overheid en de gemeenteraad 
doen een stapje terug. 

Ook krimp maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling. Krachtige kernen versterken de 
cohesie in onze stad. De dorpsraden dienen voor de nieuwe situatie goed toegerust te zijn. 

Ik vraag hiervoor zo nadrukkelijk de aandacht, omdat wij niet rustig de komende vier jaar na 
de verkiezingen de tijd kunnen nemen om deze nieuwe overheid in te vullen. Eigenlijk zou 
die vandaag al ingevuld moeten zijn. De discussie over kunstgras bij de vorige 
raadsvergadering is hiervan een mooi voorbeeld. Even wat scherper neergezet: de 
vereniging denkt te voldoen aan het sportbeleidsplan, vraagt om één of twee 
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kunstgrasvelden die de gemeente moet aanleggen en betalen en de sportvereniging is 
hoogstens bereid de kosten te drukken met wat zelfwerkzaamheid. Zo is het toch bij anderen 
ook gegaan? De verenigingen hadden moeite om mee te gaan met een gemeente die rustig 
kunstgrasvelden wil toekennen los van een sportbeleidsplan, maar daar wel een financieel 
kader aanstelt wegens de krappere gemeentelijke financiën. Na vele discussies kwamen de 
verenigingen niet met echt eigen alternatieven voor de planinvulling en een creatieve 
financiële dekking. Ook raadsleden hebben moeite om binnen een gegeven kader ruimte te 
geven aan de verenigingen of burgers. 

Door het te noemen wil ik die discussie niet diskwalificeren maar omdat het vers in ons 
geheugen ligt aangeven hoe moeilijk het is voor zowel burgers als de gemeenteraad om 
andere rollen in te nemen. Een klein jaar hebben de raad, het college en de verenigingen om 
elkaar heengedraaid. Misschien had het achteraf gezien nog beter gepast wanneer de 
voetbalverenigingen niet zozeer met college en ambtenaren de discussie waren aangegaan, 
maar direct met de gemeenteraad. Wij hebben kortom allemaal nog veel hiervan te leren. De 
faciliterende overheid is geen kunstje die zonder oefening en gewenning kan worden 
ingevoerd. 

Met het inhoudelijk kader van de begroting kan D66 het grotendeels eens zijn. Wij blijven 

aandacht vragen voor extra groen als de leefbaarheid verhogende factor in de gemeente en 

zijn blij dat extra budget beschikbaar blijft om het groen een impuls te geven hoewel 

natuurlijk een structureel hoger budget de enige oplossing zou zijn. 

Ook zijn we blij met de blijvende aandacht voor onze jeugd en het behoud van onze 

jeugdwerker. Het zou jammer zijn geweest als dit beleid moest sneuvelen in de aanloop naar 

de overname van de jeugdzorg van het rijk. Nu kunnen we beter eigen afwegingen maken en 

onze eigen successen hier in meenemen. 

Van bestuurlijke vernieuwing is D66 een groot voorstander. De structurele invoering van het 

nieuwe beeldvormende- meningsvormende- besluitvormende vergaderen vanaf volgend jaar 

is hierin een volgende stap. 

Ook met de financiële kaders zoals door de begroting gegeven inclusief het door het college 

voorgestelde aanvullende bezuinigingspakket van een kleine € 630.000 kan onze fractie 

instemmen, hoewel de afschaffing van de burryborrel ons wat al te cru overkomt. Laten wij 

tijdens deze vergadering kijken of wij tot alternatieven kunnen komen.Dat geldt ook voor het 

sportgala ofwel de sportverkiezingen; wanneer die verdwijnen komen zij hier nooit meer 

terug. Ook hier past het om te zoeken naar oplossingen om dit evenement te behouden. 

Sporters, supporters en burgers vinden het fantastisch om te worden genomineerd. Zij 

hebben een prestatie geleverd, waarvoor zij in het zonnetje mogen worden gezet en als 

voorbeeld voor anderen mogen optreden. 

Creatieve financiële dekking met behulp van externe sponsors kan een oplossing bieden, 

wat weer een voorbeeld kan zijn voor andere gemeentelijke evenementen. Bij het sportgala 

kan ook worden gekeken naar regionale samenwerking. 

 

 

Voorzitter, 

Dank voor uw aandacht 
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