
Voor ons ligt een bijzondere begroting, het is namelijk voor het eerst sinds de 
gemeentelijke herindeling dat de begroting volledig sluitend is over alle jaarschijven. 
Natuurlijk ligt het in de toekomst of de geplande ombuigingen ook daadwerkelijk 
behaald gaan worden. Als wij dan kijken naar het resultaat van de 
kerntakendiscussie welke in 2010 is ingezet en voor 97% is geslaagd, heeft de VVD 
er alle vertrouwen in. 
 
Bovenal hebben wij bewondering voor de keuzes die het college heeft moeten 
maken om te komen tot dit resultaat. Minder geld ter beschikking hebben is nooit leuk 
en pijnlijke keuzes maken al helemaal niet. Maar om dan zo enkele maanden voor de 
verkiezingen met deze begroting te komen, getuigd van moed en het inzicht dat de 
inwoners van Steenbergen meer gebaat zijn bij een eerlijke boodschap, hoe 
vervelend op sommige punten dan ook, dan de illusie dat na de verkiezingen alles bij 
het zelfde kan blijven. 
 
Hoe kan dat nou? Hoort de VVD regelmatig. Vroeger konden heel veel voorzieningen 
toch ook allemaal betaald worden? Helaas leefden we toen in een tijd van grotere 
economische groei en een centrale overheid die zich volop in de schulden stak. Op 
basis hiervan groeide ook het gemeentefonds en dus de pot met geld die de 
gemeente uit Den Haag kreeg. Inmiddels wordt ook in Den Haag ingezien dat dit niet 
langer kan. Er wordt veel minder geïnvesteerd door de overheid, waardoor dus het 
gemeentefonds krimpt en daarnaast werden en worden er taken naar de locale 
overheid overgeheveld met een lager budget. Zie hier de verklaring waarom het 
steeds moeilijker wordt als gemeente om bovenwettelijke voorzieningen in stand te 
houden.  
 
Moeten we ons dan zomaar neerleggen bij het wegvallen van deze voorzieningen? 
De VVD is van mening van niet. De burger is nu aan zet. En in plaats van het 
beschouwen van voorzieningen als een recht, zullen we de plicht moeten gaan 
voelen om voorzieningen in stand te houden. Recente voorbeelden in Welberg, het 
opknappen van het oude SC Welberg veld, in Nieuw Vossemeer waar op de velden 
van de ijsbaan een mooi natuurspeelplaats wordt gecreëerd en in Dinteloord waar in 
enkele maanden tijd een groep vrijwilligers een bijzonder geslaagd havenfestijn heeft 
kunnen organiseren, geven ons het vertrouwen dat er voldoende initiatief in onze 
inwoners zit. De gemeente zal de burgers hierbij wel moeten gaan ondersteunen. 
Recent lazen wij een artikel over een ideeënmakelaar. Of te wel een ambtenaar waar 
burgers terecht kunnen om de praktische kant van hun burgerinitiatieven te 
bespreken en ondersteuning hierbij te krijgen. De VVD zou graag zien dat binnen 
ons gemeentehuis een ambtenaar deze taak krijgt toegewezen, wij zullen hier een 
motie voor indienen. 
 
De VVD zal nu inhoudelijk ingaan op een aantal punten uit de begroting. 
 
De VVD is blij dat haar streven om woningbouw voor de komende jaren aan te wijzen 
als speerpunt van beleid door het college wordt gedeeld. We staan de komende 
jaren voor een zeer complexe taak op dit gebied. Er zullen enorme schommelingen 
plaats gaan vinden binnen de demografische opbouw van onze gemeente, wat het 
zeer moeilijk maakt om over een langere periode de juiste type woningen 
beschikbaar te hebben. Buiten dit al blijft ook het spook van de bevolkingskrimp op 



de loer liggen. De VVD kijkt dan ook vol spanning uit naar de woonvisie die 
binnenkort besproken zal worden.  
 
Op het gebied van de decentralisatie deelt de VVD het uitgangspunt dat deze 
budgetneutraal uitgevoerd moet gaan worden. Echter er zijn op dit moment nog 
zoveel onduidelijkheden dat de VVD zich afvraagt of het niet verstandig is om een 
bedrag in de risicoreserve mee te nemen. Bovenal zullen wij er voor blijven strijden 
dat de schotten tussen de verschillende wetten zo veel mogelijk wegvallen. Alleen 
dan kan namelijk echt maatwerk worden geleverd en kan minimaal het zelfde 
gerealiseerd worden met minder budget. Het heeft tevens de voorkeur van de VVD 
om bij uitvoering van deze complexe materie zo veel mogelijk de regionale 
samenwerking te zoeken, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars 
kennis en resources. 
 
Bij behandeling van de perspectiefnota hebben wij besloten het bedrag van 50000 
euro bestemd voor de Rewin te amenderen. De VVD is en blijft van mening dat het 
Rewin voldoende budget van de gemeente krijgt. De VVD zou echter wel graag zien 
dat vanuit de eigen organisatie meer focus op acquisitie kan worden gelegd.  
 
Binnen de gemeente Steenbergen liggen enorme kansen. Uitbreiding Reinierpolder 
1, het AFC, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelgebieden en kleinere locaties op 
bestaande bedrijfsterreinen bieden heel veel vestigingsmogelijkheden voor 
ondernemers. 
 
Het doel van de VVD is om - nu de economische situatie daarom vraagt - als 
gemeente de bedrijvigheid in onze gemeenschap versterkt te stimuleren door 
bijvoorbeeld: 

 het actief acquireren van nieuwe bedrijven/ondernemers voor onze gemeente 

 ondersteuning en facilitering van de diverse sectoren  

 het verbinden van onze verantwoordelijkheid op het gebied van sociale zaken 
en participatie en ondernemerschap (starters, stageplekken etc.) 

 het starten met een ondernemersspreekuur, waar ondernemers laagdrempelig 
in gesprek kunnen met de verantwoordelijk wethouder over nieuwe 
initiatieven, uitdagingen en vraagstukken. 

 
Juist nu er voorzichtig tekenen zijn van economisch herstel en de A4 over enige tijd 
eindelijk opengaat is het zaak hier de meer focus op te leggen. Wat ons betreft wordt 
het versterken van de locale economie en in dit voetspoor de werkgelegenheid 
speerpunt van beleid voor de komende jaren. Wij dienen dan ook een motie in 
waarin het college voor 2014 een bedrag van 50.000 euro krijgt om de acquisitie te 
intensiveren. In de begroting van 2015 zien wij graag een verslag opgenomen van de 
resultaten van deze extra inspanning. 
 
Op het gebied van veiligheid zijn afgelopen jaren behoorlijke stappen gemaakt. Door 
uitbreiding van het BOA team en de samenwerking met Roosendaal is het mogelijk 
geworden flexibeler met de inzet van BOA’s om te gaan. Hierdoor zal de 
zichtbaarheid van “blauw” op straat toenemen.  
 
Daarnaast zal door inzet op preventie en het ondersteunen van de 
buurtpreventieteams het veiligheidsgevoel bij onze inwoners toenemen. 



De VVD ziet graag in meerdere wijken van de gemeente Steenbergen 
buurtpreventieteams ontstaan. 
 
Uiteraard blijft veiligheid in de breedste zin van het woord een belangrijk onderwerp 
voor de VVD en zullen wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. 
 
De VVD is de eerste termijn begonnen met te vertellen hoe blij we zijn met deze 
begroting. Sinds kort is in samenwerking met het VNG een toets model ontwikkeld 
“De houdbaarheidstest gemeentefinanciën”. De VVD zou graag zien dat onze 
gemeente deze test ondergaat. 
 


