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Steenbergen 2014, De storm trekt weg. 

Voorzitter, 

De Steenbergse afdeling van de PvdA ziet hoop gloren aan de horizon. De eerste voortekenen dienen 

zich aan dat we -zij het langzaam- uit het diepe dal omhoog klimmen waar we na de bankencrisis van 

2009 in terecht waren gekomen. Dit is mede te danken aan het optreden van de huidige 

regeringscoalitie in Den Haag, waarin de PvdA haar verantwoordelijkheid neemt om op 

verantwoorde wijze de crisis te bezweren. Daarbij zet zij zich meer dan ijverig in om de lasten zo 

eerlijk mogelijk te verdelen en op te komen voor de belangen van hen die dat zelf niet zo goed 

kunnen. 

Maar, voorzitter, nog niet voor iedereen gloort er licht aan het einde van deze tunnel. De gevolgen 

van de crisis ijlen nog na en achter de schermen… ziet de PvdA Steenbergen, vooral via haar lokale 

Ombudsteam, nog dagelijks de gevolgen van de crisis. Mensen raken hun baan kwijt, ZZP-ers hebben 

al te lang geen opdrachten en ontberen een vangnet, de huizenprijzen zijn met 30% gedaald, de 

hypotheken staan onder water, de huren stijgen excessief, de ziektekosten lopen op, kortom 

problemen genoeg nog.  

Maar, voorzitter, er gloort weer hoop aan de horizon en dat zou de rode draad van deze begroting 

moeten zijn. 

Voorzitter, de huidige Steenbergse coalitie heeft daar geen oog voor. Zij hebben de schrik in de 

benen van de heftige bui die thans overtrekt en zijn bezig het schip bij te leggen. Ze zijn druk met het 

innemen van de zeilen, het borgen van de kanonnen en vergeten op de barometer en naar de 

horizon te kijken. 

Hun schip met vele passagiers onderweg richting Nieuwe Wereld komt op die manier de Stadhaven 

niet uit en ramt als we niet uitkijken straks de kernwaarden van deze stad. 

Voorzitter ik schets u de toestand aan boord: 

Voorzitter, de redeloze bemanning van dit dwarsgebraste schip laat zich leiden door verkeerde 

waarnemingen  en verouderde inzichten en vormt daarmee een risico voor schip en lading, laten we 

hopen dat de burgers van Steenbergen er op 19 maart aanstaande iets aan doen. Het is tijd voor een 

nieuwe, sociaal verantwoorde, koers. 

De kern van de depressie is echter, ik heb het al gezegd, voorbij en de PvdA doet vandaag voorstellen 

om de onnodige schade die deze  overijverige coalitie toch aan wil brengen nog enigszins te 

beperken. 

Voorzitter alle mooie woorden van sommige fracties ten spijt, in werkelijkheid gebeurt er hier in 

Steenbergen meer achter dan voor de schermen. Deze begroting is, nadat we het in juni in het 

openbaar niet eens konden worden over het bezuinigingspakket, in de achterkamertjes voorgekookt 

door de coalitie, zodat er vermoedelijk hier in het openbaar voor de oppositie nog maar weinig tot 



wellicht niets meer aan deze begroting valt te verbeteren. Wat erger is de burgers van Steenbergen 

hebben geen weet van wat hun boven het hoofd hangt. 

De PvdA keurt die handelwijze af en zal toch een poging doen de lasten voor de burgers van alle 

kernen van Steenbergen eerlijker te verdelen vanuit het principe “de sterkste schouders de zwaarste 

lasten”.  

Voorzitter, de PvdA Steenbergen pleit voor realisme en heldere keuzes die zijn te staven op feiten. 

Voorop staat de kwaliteit van ieders bestaan en niet louter die van boeren en ondernemers. 

Triomfantelijk meldt het college in deze begroting dat de lasten voor de burger niet stijgen. Maar wat 

dan te denken van een stijging met 32% van de kosten voor een rijbewijs, de verdubbeling van de 

contributiegelden voor sportvoorzieningen, de uit de pan reizende zorgkosten voor hen die ziek zijn 

en de overbelaste mantelzorgers die zich letterlijk een slag in de rondte werken om al hun naasten te 

helpen. Intussen vergrijst de bevolking en verdwijnen de voorzieningen uit de kernen. 

Voorzitter, nu de middelen van het Rijk afnemen zal er meer van de lokale gemeenschap worden 

gevraagd. Dat is onvermijdelijk. Maar dat bereiken we niet als we daarbij onze kernwaarden 

overboord  zetten. Dat bereiken we alleen als we als samenleving pal staan voor diegenen die het 

zelf niet meer kunnen. Het gaat dan niet om eigen kracht, maar om gebundelde kracht, niet om 

zelfredzaamheid maar om samenredzaamheid. Geen afbraak door alleen maar te kijken naar wat de 

bezuinigingen kunnen opleveren opdat de lokale lasten maar niet stijgen. Nee de PvdA wil kijken 

naar wat er nodig is voor de kernen, voor de burgers, de verenigingen,  én de ondernemers. Kortom 

voor diegenen die hier wonen en werken naar school gaan of van hun oude dag genieten. Het gaat er 

uiteindelijk om dat het voor iedereen goed wonen is in Steenbergen. Die saamhorigheid, die 

gemeenschapszin zorgt ervoor dat men graag in Steenbergen woont en dat zorgt ervoor dat 

leegstand wordt voorkomen en de huizenprijzen niet onnodig verder dalen. 

En om vandaag toch nog een poging te doen de schade te beperken dient de PvdA de volgende 7 

moties in, waarbij uitgangspunt is en blijft dat de begroting ook in meerjarig perspectief sluit: 

Budgettair neutrale voorstellen: 

1. Motie die oproept tot een eerlijkere verdeling rioolbelasting door de heffingsgrondslag te 

baseren op de WOZ-waarde, zodanig dat degene met een hogere WOZ-waarde ook een 

grotere aandeel voor zijn rekening neemt; 

2. Motie tot verbetering aantrekkelijkheid havens van de overige kernen; verschuiving binnen 

de post Stadhaven van € 20.000,-; 

3. Motie herverdeling OZB; Voorgesteld wordt om een verschuiving van € 100.000,- te 

realiseren door de heffingspercentages van de woningeigenaren te verlagen en die voor de 

zakelijke eigenaren te verhogen; 

Kostenverhogende voorstellen: 

4. Motie ter versterking ambtenarenapparaat. De ambtelijke organisatie van de gemeente 

Steenbergen is één van de meest slanke in haar grootteklasse. Verder verkleinen gaat ten 

koste van onder meer de handhavingstaken en de zorg voor degenen die in de knel komen 

en dat zorgt voor onvrede onder onze inwoners. Voorgesteld wordt de voorgestelde 

besparing van € 100.000,- wegens reorganisatie te schrappen. De hierdoor beschikbaar 



komende financiële ruimte dient ingezet te worden op de sociale ombudsfunctie en 

handhavingstaken; 

5. Motie verbetering sportbudget. De coalitie voert op dit begrotingsonderdeel een te straffe 

bezuiniging door, waarvoor draagvlak ontbreekt. Voorgesteld wordt om van de totale 

ombuiging van ca. € 700.000,- het bezuinigingsbedrag met € 100.000,- te verminderen, 

waardoor er meer ruimte komt voor reële oplossingen; 

6. Motie verbetering positie thuiszorg. Het beroep dat in de toekomende tijd wordt gedaan op 

de thuiszorg zal almaar toenemen. Voorgesteld wordt de bezuinigingstaakstelling op deze 

post met € 45.000,- te verminderen; 

Inkomstenverbeterende voorstellen (doel is de begroting vanuit de noden sluitend te maken): 

7. Motie Vervroeging van de invoering van de niet ingezetenenbelasting. De PvdA begrijpt niet 

dat, ondanks dat hiervoor royaal draagvlak is bij de inwoners, deze belasting nu niet 

onverwijld wordt ingevoerd. Opbrengst naar bescheiden schatting € 95.000,-, vermoedelijk 

hoger. 

 

Voorzitter, binnen de beperkte speelruimte die er is, zijn dit de zaken die de PvdA graag aan deze 

begroting die met een te royaal bedrag sluit zou willen veranderen en roept de collega’s op hierin 

mee te gaan voor een eerlijker verdeling van de lasten. Ik dank u wel. 

 


