
Lijst Ger de Neve 

Algemene en politieke beschouwingen 2014 

Voorzitter.  

De begroting 2014 zal worden vastgesteld ten behoeve van de nieuwe gemeenteraad. Deze zal, 

rekening houdend met wijzigingen van de politieke verhoudingen, zeker bepaalde bijstellingen willen 

doen. Uitgangspunt moet steeds blijven dat genomen besluiten passen binnen de financiële kaders. 

De behandeling van de perspectiefnota leidde weliswaar tot een bezuiniging van € 950.000,00, in de 

perspectiefnota vermeldde u nog tekorten van € 401.000,00 in 2013 oplopend tot € 2.440.000,00 in 

2017. Met de bezuinigingen van nog geen miljoen zijn we er dus nog niet en bij gebrek aan een 

glazen bol is de toekomst niet te voorspellen. Lijst Ger de Neve is bij de behandeling van de 

perspectiefnota verder gegaan in haar voorstellen dan door de raad aangenomen. Het is daarom goed 

dat het college thans voorstellen doet die leiden tot aanpassing met een bedrag van ca. € 600.000,00. 

Griffie: 

Lijst Ger de Neve is van mening dat de griffie in de gemeente Steenbergen met één fte kan volstaan. 

Wij hebben zeer grote waardering voor de inzet en kwaliteiten van onze griffier en waarderen haar 

openheid zoals ook onlangs in de Steenbergse Courant was te lezen. Het takenpakket behoeft echter 

niet uitgebreid te worden; het maken van moties en amendementen bijvoorbeeld kan heel goed door 

partijen zelf worden uitgevoerd. Lijst Ger de Neve stelt daarom voor de geplande uitbreiding van de 

griffie te schrappen. Besparing: € 25.900,00 

Wethouders: 

Het college gaat er van uit dat een besparing kan worden gerealiseerd van € 4.000,00 wanneer er in 

plaats van vier deeltijdwethouders weer drie voltijdswethouders komen. Lijst Ger de Neve stelt voor na 

de verkiezingen het aantal wethouders terug te brengen tot twee, waardoor de besparing toeneemt 

met  € 100.000,00. 

Gemeenschapshuizen: 

Lijst Ger de Neve spreekt haar zorg uit over de wijze waarop de privatisering van de 

gemeenschapshuizen plaats vindt. De in de begroting 2013 nog vermeldde verbetering van het 

beheer van ’t Cromwiel is nog niet gerealiseerd en ook in Dinteloord wil het maar niet lukken om 

concrete werkbare afspraken te maken met de huidige ondernemer, terwijl hij er juist  in slaagt om van 

de Buitelstee een werkbaar concept te maken. Er is nog steeds sprake van door het college 

opgelegde  beperkingen bij de bedrijfsvoering. Uw college  vermeldde in de begroting nog dat budget 

nodig was om specialistische adviezen in te winnen. Wanneer ontvangt de raad deze, zodat goede 

besluitvorming kan plaats vinden? 

Participatiewet: 

Het college verdient een compliment voor haar benadering van de uitvoering van de gevolgen van de 

participatiewet. Er komt heel veel op ons af; gemeenten krijgen verantwoordelijkheid, ook voor taken 

waar zij alle expertise nog moet opbouwen. Is het college er van overtuigd, dat de financiele middelen 

welke worden ontvangen van de rijksoverheid toereikend zullen zijn om deze taken uit te voeren? Er 

zijn uitspraken en signalen van deskundigen, bijvoorbeeld in de jeugd- en ouderenzorg, dat dit niet het 

geval zal zijn. Hoe denkt het college onverhoopte tegenvallers in de komende jaren op te vangen? 

Jachthaven: 

Lijst Ger de Neve stelt voor de jachthaven volledig te privatiseren en de ondernemer ook de taken te 

gunnen die het college aan de gemeente wil laten. Dat betekent dat de ondernemer binnen een 



pakket van eisen van een kwaliteitsplan in staat is om een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te 

maken. Bovendien stelt Lijst Ger de Neve voor de haven van Dinteloord in de kom in deze plannen te 

betrekken.  

Huisvesting arbeidsmigranten: 

De huidige handhavingsacties op Sunclasspark  zijn kostenverslindend en leiden niet zichtbaar tot 

resultaat. Lijst Ger de Neve stelt voor dat overleg plaats vindt met de Dorpsraad van Nieuw 

Vossemeer over de functie en gebruiksmogelijkheden van Sunclass. Er moet rekening worden 

gehouden met de belangen van alle gebruikers en eigenaren van Sunclass. Daarom dient het overleg 

met de eigenaren van de panden op het terrein te worden hervat om tot een werkbare oplossing te 

komen. Lijst Ger de Neve bepleit onderzoek naar aanpassing van het bestemmingsplan zodat 

duidelijk is welke mogelijkheden Sunclass heeft. 

A 4: 

Vast staat dat de rijksweg A 4 niet eerder dan in maart 2015 wordt opgeleverd. Het college stelt voor 

uit de reserve eenmalige zaken een bedrag op te nemen ten behoeve van de opening. Lijst Ger de 

Neve stelt voor dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve A 4. De daarin op genomen 

gelden zijn immers niet meer nodig voor de betaling wegens versnelde oplevering en dienen ten 

gevolge daarvan in 2015 weer terug over geheveld te worden naar de algemene reserve. 

Toeristenbelasting: 

De inzet bij de invoering van toeristenbelasting was dat deze volledig ten goede zou komen aan 

recreatieve ontwikkeling. Dat lijkt niet meer dan een wens te zijn; de opbrengsten worden deels 

gebruikt om het gapende financiële gat van de begroting te dichten. Evenals bij de invoering van de 

reclamebelasting is hier sprake van een kleine groep die moet betalen voor alle gebruikers. Lijst Ger 

de Neve stelt daarom voor om de opbrengsten van de toeristenbelasting volledig beschikbaar te 

stellen aan recreatieve ontwikkeling van de gemeente Steenbergen. 

Tekorten: 

Het vorenstaande kan leiden tot mutaties en mogelijke tekorten in de begroting. Het rapport van de 

rekenkamercommissie dit jaar heeft aangetoond dat er nog grote winst valt te behalen bij 

zorgvuldigere aanbestedingen. Het college wordt voorgesteld juist in de eigen organisatie nog betere 

voordelen te bereiken dan zij al heeft gepland. 

Belastingen: 

Lijst Ger de Neve gaat akkoord met een verhoging van de gemeentelijke lasten welke voor de OZB, 

afvalstoffenheffing en rioolheffing gezamenlijk niet meer bedragen dan het landelijk prijsindexcijfer. 

Dat betekent derhalve dat de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet met meer dienen te stijgen. Het 

college dient haar beleid zo nodig aan te passen om te vermijden dat de rioolheffing met 2.5% boven 

het inflatiepercentage stijgt.  

De letterlijke tekst uit het raadsprogramma hierover luidt:  “Bezuinigingen ofwel ombuigingen zullen 

zodanig vorm krijgen dat de belastingen zoals de OZB, rioolbelasting en afvalstoffenheffing niet méér 

hoeven te stijgen dan het prijsindexcijfer.  

Lijst Ger de Neve stelt het college voor en verzoekt de overige leden van de raad te bevestigen dat zij 

er zorg voor zullen dragen dat de combinatie van OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing met niet 

meer dan het prijsindexcijfer zullen stijgen en zo nodig de begroting daar op aan te passen. 

Steenbergen, 7-11-2013 



 


