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Algemene Beschouwingen  
7 november 2014 

 
Mevrouw de voorzitter, 

 

Complimenten aan het College. Een structureel sluitende meerjarenbegroting. Daarmee werkt u in het belang 

van alle inwoners van onze gemeente. Het biedt vertrouwen in onze toekomst. Een toekomst waarin wij, als 

gemeente, onze eigen verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen. U heeft die stap gezet. Onze wens is daarmee 

in vervulling gegaan.  

 

Het doorschuiven van moeilijke voorstellen, zoals dat gebeurde in 2009, bij de begrotingsbehandeling 2010, was 

naar onze mening een doelbewust willen ontlopen van verantwoordelijkheid in het zicht van verkiezingen. We 

zijn nu vier jaren later. Een zelfde omstandigheid. De coalitie heeft verantwoordelijkheid genomen en 97% van 

die moeilijke operatie uit 2010 is behaald. Voor het eerst in het bestaan van onze grote gemeente wordt een  

bestuursperiode uitgezeten. Rust in de politiek is teruggekeerd. Samenwerken in respect voor elkaar en loyaal 

naar meerderheidsstandpunten, dat is het kenmerk van deze coalitie, die bereid is om opnieuw 

verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst.  

 

Onze fractie onderschrijft een evenwichtige belastingdruk met als uitgangspunt het profijtbeginsel: de vervuiler 

betaalt en de gebruiker betaalt. Vandaar, dat wij met vol vertrouwen een noodzakelijk nieuwe financiële 

ombuiging ondersteunen. Ook vandaag, wederom in het zicht van nieuwe verkiezingen. Alle inwoners, die 

willen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren, willen wij gelijke kansen geven. Gelijke kansen met in 

eerste instantie een grote eigen verantwoordelijkheid. Kan die eigen verantwoordelijkheid door particulieren 

financieel niet gedragen worden, dan bieden wij hen daarbij steun. Wij onderschrijven ons minimum beleid en 

handhaven de 110% norm. Deelnemen aan sport en spel moet voor ieder kind in onze gemeente mogelijk zijn. 

Deelnemen aan ontspanning voor ouderen, moet ook voor elke ouder mogelijk zijn. De clubs en verenigingen, 

die dat faciliteren, zijn voor ons de eerst verantwoordelijken om dit te waarborgen. Operationele 

verantwoordelijkheid afschuiven naar de overheid hoort niet meer bij de realiteit van vandaag. Daar zullen wij, 

indien nodig, gezamenlijk afspraken over moeten maken. En wat ons betreft hanteren wij daarbij het 

uitgangspunt van eerlijk delen. Aanpassingen op dit gebied vereist moed en durf. Wij uiten ons respect aan 

eenieder die hieraan meewerkt.  

 

Mevrouw de voorzitter, bij een aantal beleidspunten refereert u aan ons raadsprogramma. Niet bij alle, helaas. 

Toch is ons raadsprogramma uw leidraad. Een punt, dat onze fractie al vaak naar voren heeft laten komen is het 

Cromwiel, waar u het raadsprogramma tot nu toe en met redenen aangegeven niet volgt. Wij stellen u voor om 

de pilot die u nu voert met een ondernemer nog minstens een jaar voort te zetten, maar dan onder de volledige 

verantwoordelijkheid van die ondernemer. Pas dan valt goed te bezien waar bezuinigingen mogelijk zijn en op 

welke basis privatisering eventueel mogelijk is. Dus schrap de ambtelijke inzet voor het Cromwiel. 

 

Op het beleidspunt hoogwaardig wonen blijft het ons een doorn in het oog, dat grondgebonden woningen als 

haren op een rat worden gebouwd op iedere leeg vallende plek in onze centra. De financiële belangen van 

woningbouwcorporaties zijn kennelijk belangrijker dan een lange termijn visie over een stede bouwkundige 

aanpak. Ondertussen blijft veel bouwterrein braak liggen. 

 

Complimenten voor de uitvoering van het Groenplan. Ondanks de beperkte financiële middelen slaagt u er in om 

het plan stap voor stap uit te voeren. 

 

Het feit, dat partijen in onze raad hun goedkeuring aan het bestemmingsplan buitengebied hebben onthouden 

omdat op één punt hun wensen niet werden ingewilligd heeft ons geschokt. Gelukkig is uw plan met slechts één 

Provinciale aanwijzing goedgekeurd en daarmee feliciteren wij u en uw ambtenaren. Een huzarenstukje! 
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Bezuinigen is noodzakelijk en moeilijk, maar dat u de Burrieborrel schrapt vinden wij een uitermate slecht 

signaal naar dat deel van de bevolking, dat zich inzet voor cultuur. De Burrieborrel is één van de weinige 

verbroederingsfeesten in onze gemeente. Wij verwachten van u een geste in deze. Wij zijn er van overtuigd dat 

deze bijeenkomst budget neutraal gehouden kan worden. Datzelfde geldt voor de sportverkiezingen. Een slecht 

signaal om dit soort verbroederingen te schrappen. Wij overwegen moties, wanneer u in uw antwoord hierop niet 

naar onze wens reageert.  

 

Op het gebied van bestuur en veiligheid vragen wij ons af, hoe u vorm heeft gegeven aan een goede 

communicatie tussen bestuur en ambtelijke organisatie?  

 

De oplevering van de A4 vindt plaats in maart 2015, vele jaren nadat wij met de regio hebben afgesproken om € 

3 miljoen bij te dragen aan haar versnelde aanleg, gepland voor eind 2009. Vanuit het oogpunt van betrouwbaar 

bestuur achten wij het niet meer dan normaal, dat wij als gemeente Steenbergen geen € 3 miljoen bijdragen aan 

deze ‘versnelde’ aanleg. 

 

Met de oprichting van een stadsraad in Steenbergen komt naar onze mening balans binnen de advisering van 

stads- en dorpsbelangen richting het College.  

 

Tijdens de behandeling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst kwam duidelijk naar 

voren dat er gemeenten zijn die eisen hebben gesteld aan de informatieplicht (gevraagd en ongevraagd) en de 

verantwoordingsplicht over het gevoerde beleid.  

Bij de fractie van Steenbergen Anders rees toen de vraag of we hier voldoende kaders voor hebben gesteld 

waaraan we kunnen controleren of inlichtingen en beleid nog overeenstemmen met de gestelde kaders. Dit blijkt 

niet zo te zijn. De komende jaren zal er door de decentralisaties steeds meer met gemeenschappelijke regelingen 

gewerkt worden. Wij zijn er van overtuigd dat we als gemeenteraad onszelf helpen door dit juist wél te doen. Dit 

maakt het voor ons als raad gemakkelijker om het gevoerde beleid te toetsen aan de door ons opgestelde kaders. 

 

Om deze reden hebben wij een motie opgesteld waarin we ons zelf de opdracht verlenen om hiermee aan de slag 

te gaan in een werkgroep met ambtelijke ondersteuning. De motie zou na de verkiezingen uitgevoerd kunnen 

worden zodat we niet door de vele werkzaamheden voor de verkiezingen gehinderd worden door overvolle 

agenda’s. 

 

Mevrouw de voorzitter, de fractie van Steenbergen Anders herkent in de Begroting de commentaren en reacties, 

die wij gaven bij de Perspectief Nota. Wij zien dan ook geen enkele noodzaak om uw beleid aan te passen. 

 

Tot zover in eerste termijn. 

 

De Fractie van Steenbergen Anders 

Rien van Zundert en Jan Ooms 

 


