
 

 

Reactie op de programmabegroting 2014 in eerste termijn 

Speerpunten van beleid 

Hoogwaardig wonen 

Steeds meer bereiken ons signalen dat erfpacht toch een vorm van stimulans kan zijn voor 

particulieren om woningbouw te plegen. Ook banken blijken meer bereid te zijn om hypotheek te 

verstrekken wanneer de grond in erfpacht wordt uitgegeven door de gemeente. Is het college bereid 

om de mogelijkheid van erfpacht te onderzoeken? 

Openbaar groen 

Uit het rapport van de Rekenkamercommissie blijkt dat onze ambities niet sporen met de middelen 

die wij er tegenover hebben gezet. Ook blijkt dat het college nog nagenoeg  niets heeft gedaan om 

participatie met burgers op het gebied van onderhoud te bevorderen. Is het college bereid dit serieus 

op te pakken en zo ja, hoe en wanneer? 

Dienstverlening 

Digitale dienstverlening 

Nog steeds is er een generatie burgers aan wie het digitale tijdperk grotendeels voorbij gaat. 

Mensen, met name ouderen, die geen computers gebruiken of überhaupt digibeet zijn. Door! vindt 

dat die generatie niet uit het oog verloren mag worden. Is het college bereid om met haar 

communicatie de belangen van deze mensen te behartigen en zo ja, op welke wijze? 

Financiële positie 

‘t Cromwiel 

Door! is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de  privatisering van ’t Cromwiel.  

Door! heeft kritiek op het feit dat het onderzoek pas wordt opgestart in 2014. Dat is veel te laat en 

had al plaats moeten vinden. 



Bedrijfsvoering 

Door! vindt de besparing op de bedrijfsvoering ver beneden de maat. Slechts  17.000 euro terwijl uit 

het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat er met weinig moeite veel meer te halen valt. 

Kunt u uitleggen waarom dit bedrag volgens u zo laag is? 

Bezuinigingen 2014-2017 

MOTIE  naar voren halen bezuiniging op inkoop. 

MOTIE niet bezuinigen op burrieborrel en sportgala.  

MOTIE niet bezuinigen op uitgifte hondenpoepzakjes en folders. 

Bezuiniging zwembaden 

Het college stelt voor om 130.000 euro te bezuinigen  op de zwembaden Aquadintel en De Meermin. 

En dat terwijl bij de bezuinigingsronde gekozen is voor scenario 3. Een scenario waarbinnen er geen 

ruimte is voor een verdergaande bezuiniging op de zwembaden. Het voorgestelde bedrag betekent 

een bezuiniging van ruim 40% op de zwembaden (!). Waarom heeft het college gekozen voor deze 

bezuiniging die zo duidelijk afwijkt van het, door de raad gekozen, scenario 3 en hoe denkt zij deze te 

bewerkstelligen. (afhankelijk van beantwoording, gevolgd door een MOTIE). 

Bezuiniging sportpark De Heen 

Als  raad hebben we nadrukkelijk de wens uitgesproken om het kerkdorp De Heen op de kaart te 

houden en ons te voorkomen dat het dorp het slachtoffer wordt van een sterfconstructie. Gemeente 

en inwoners zijn inmiddels met elkaar het gesprek aangegaan om het tij te keren. Toch stelt u nu een 

forse bezuiniging voor op één van de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen van deze kern. 

Waarom? 

Programma Sport en cultuur 

‘t Cromwiel 

Afgesproken was dat de gemeente tijdelijk, namelijk één jaar, te beheer en de exploitatie van ’t 

Cromwiel op zich zou nemen. In die periode zou het gemeenschapshuis als pilot voor de andere 

gemeenschapshuizen moeten dienen. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot deze pilot? 

Visie op zorg 

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2012 heeft deze raad een motie aangenomen waarmee 

besloten is dat het college met een Visie op Zorg zou komen. Een jaar later vraagt Door! zich af hoe 

het gesteld is met deze visie. En met het  Economisch beleidsplan 2009-2020 waarin onder meer het 

thema Zorg is opgenomen?  

Jeugd 

Door de projecten op basisscholen en binnenkort ook op ’t Ravelijn, zijn we goed bezig met het 

betrekken van de jeugd bij de politiek. Door! doet een oproep aan alle collega-fracties om zich bij dit 



project aan te sluiten. Willen we de jeugd betrokken maken en houden, dan zullen we daar zelf extra 

moeite voor moeten doen.  

Programma Economie en recreatie 

Complimenten 

Door! vindt dat we met de uitvoering van het recreatiebeleid op de goede weg zijn in Steenbergen. 

We hebben goede stevige plannen en een even zo stevig budget. Compliment! 

Vestigingsklimaat bedrijven en acquisitie 

Er ligt een economisch bedrijfsplan en een onderzoek naar de economische potentie van de A4 voor 

Woensdrecht, Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. Wat wordt daar nu eigenlijk nog mee 

gedaan? 

Buiten de Veste 

Wat omvat het innovatieve koopoptiebeleid van de gemeente Steenbergen waar u over spreekt? 

Verbindingsweg 

Waar vinden wij de dekking voor de nieuwe verbindingsweg tussen de nieuwe Brede School en de 

wijk Noordoost? Normaal gesproken wordt dekking gevonden uit de opbrengst van bouwgrond, 

maar daar is helaas geen sprake van.  

Programma Ontwikkeling openbare ruimte 

Uitstel versnelde aanleg A4 

De latere oplevering van de A4 voldoet niet aan de bestuursovereenkomst. Welke actie heeft het 

college ondernomen om de toegezegde 3 miljoen bijdrage die de gemeente Steenbergen heeft 

betaald voor versnelde aanleg van deze weg terug te laten vloeien naar de gemeentekas? 

Duurzaamheid 

Door! wil graag gerapporteerd worden over de doelstellingen van Countdown 2010. In hoeverre zijn 

de doelen behaald? Door! vindt dat duurzaamheid in Steenbergen vooralsnog een papieren tijger is. 

Herinrichting Centrum Welberg 

Het college wil een onderzoek uit gaan voeren naar de herinrichting van het centrum. Waarom 

voldoet het onderzoek dat is uitgevoerd toen het Dorpsontwikkelingsplan Welberg is gemaakt, niet?  

MOTIE niet bezuinigen op monumentenbeleid. 

 


