
Bijdrage perspectiefnota door de fractie van het CDA Steenbergen d.d. 10 juli 2014 

 

1 

      perspectiefnota 2014-2018 
 

 

Voorzitter, de perspectiefnota ziet er in hoofdlijnen goed uit. Zeker als opmaat naar de begroting 

2015 en de daarbij behorende meerjarenbegroting. Om de begroting voor de komende jaren 

sluitend te krijgen stelt u voor om een reserve te vormen voor de toekomstige wachtgelden alsmede 

een reserve te vormen voor de ICT-investeringen. De CDA-fractie kan zich hierin vinden al 

spreken wij wel de wens uit dat zij die gebruik maken van de wachtgeldregeling er alles aan zullen 

doen om zo kort als mogelijk gebruik te maken van deze regeling.  

 

In het programma Sport en cultuur staat een grote bezuinigingsopdracht ten behoeve van de 

gemeentelijke openluchtzwembaden. In Dinteloord wordt er actief gewerkt aan deze 

bezuinigingsopdracht zoals wij veelal vernemen via de social media. In de perspectiefnota geeft u 

aan dat de bezuinigingsopdracht gehaald gaat worden. Welke inspanningen worden er verricht om 

deze grote bezuinigingopdracht te halen. 

  

Vorig jaar heeft de toenmalige raad gesproken over het kunst- en cultuurbeleid in de gemeente 

Steenbergen. Vele partijen vonden dat dit beleid in Steenbergen maar een mager financieel budget 

had. Is de huidige raad bereid om meer geld te besteden aan kunst en cultuur in Steenbergen? 

 

Bij de bezuinigingsopdracht welke wij vorig jaar hebben vastgesteld hebben wij aan het SWOS een 

bezuiniging opgelegd van 60.000 euro. Het bestuur van het SWOS is er in geslaagd om 45.000 euro 

te bezuinigen en zij geven aan dat de resterende 15.000 euro bezuinigen niet gaat lukken, ondanks 

hun vele inspanningen. Het CDA vraagt aan het college om met het bestuur van het SWOS in 

gesprek te gaan en als zij de mening van het bestuur van het SWOS deelt, bent u dan bereid om een 

heroverweging te maken? 

 

Het blijkt maar niet te lukken om een JOP te realiseren in Dinteloord. Al bijna 8 jaar zijn we 

hiermee bezig. Het CDA verneemt graag van het college welke inspanningen zij gaan verrichten 

om het JOP te realiseren in Dinteloord. 

 

Zoals u op bladzijde 24 schrijft is het mogelijk dat in 2014/2015 sociale wijkteams ingevoerd 

kunnen worden. Een dergelijk sociaal wijkteam (bestaande uit huisartsen, wijkzusters, 

mantelzorgers, etc.) kan een rol vervullen in het zoeken naar verbindingen op het gebied van zorg 

en welzijn en draagt eraan bij dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen en blijven 

participeren in onze samenleving. Het CDA hecht grote waarde aan deze wijkteams en wij zijn 

benieuwd naar de huidige stand van zaken.  

 

Op bladzijde 30 schrijft u over het Landschap van Allure. Voor de subsidie wordt een externe 

secretaris en coördinator ingezet. Dit begrijpen wij goed maar wij willen nauwgezet op de hoogte 

gehouden worden over  de voortgang en uiteindelijke uitwerking van dit mooie project.  
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De afgelopen maanden is het door de bestuurscrisis onrustig geweest in ons gemeentehuis. Het 

CDA stelt voor om onder het personeel een werkbelevingsonderzoek te houden om eens goed te 

peilen hoe de sfeer in dit huis volgens het personeel wordt beleefd.  

 

Het is goed om als raad jezelf een spiegel voor te houden. Dit wordt voor ons gedaan door onze 

rekenkamer. Bij de laatste bezuinigingsronde hebben wij hun budget verminderd. De 

rekenkamercommissie heeft aangegeven dat zij belemmerd worden in een goede uitvoering van 

hun functie. Daarom stelt het CDA dat hun budget weer op het oude niveau terug gebracht moet 

worden.  

 

In de vorige raadsvergadering heeft het CDA vragen aan het college gesteld betreffende de 

arceenvervuiling in Nieuw-Vossemeer. Wij vertrouwen op het college dat in de tweede helft 2014 

evenals in 2015 dit probleem daadwerkelijk wordt opgelost en dat u ons hier volledig op de hoogte 

van houdt. 

 

Het CDA heeft zich het laatste jaar al veelvuldig uitgelaten over de aanleg van glasvezelkabel in 

onze gemeente. Want gemeenten spelen een leidende rol bij de uitrol van breedband. Het CDA 

heeft bij de begrotingsvergadering een motie ingediend om te komen tot een onderzoek voor de 

aanleg van glasvezelkabelnetwerk als openbare nutsfunctie in alle kernen, industrieterreinen en 

buitengebied. Want het is van economisch belang om te komen tot een plan voor aanleg van 

glasvezel in heel de gemeente Steenbergen. Dit is noodzakelijk voor de toekomst. De uitdaging ligt 

hem echter in de infrastructuur van de glasvezelkabel. Glasvezelkabel houdt niet op bij de 

gemeentegrenzen, daarom ligt de uitdaging bij alle 19 gemeenten van de regio. Het CDA wil dat 

het college hierin initiatief neemt en onze vraag aan het college is in hoeverre de uitvoering staat 

van onze motie van vorig jaar. Overigens, college, nu we het toch over bereikbaarheid hebben, hoe 

staat het met onze motie over wifi in heel de gemeente Steenbergen? 

 

Plannen zullen ook het komende jaar efficiënt uitgevoerd moeten worden, ze zullen integraal 

opgepakt moeten worden. Met de planvorming voor aanleg van glasvezelkabel moeten we 

rekening houden met de beheerplannen onderhoud wegen, reconstructies van de wegen en moeten 

onze energie stoppen in de samenwerking met de nutsbedrijven.  

 

De aanleg van de A4 vraagt om een onderzoek om te kijken hoe de verkeersstromen in de toekomst 

het beste kunnen lopen, waarbij veiligheid en overlast de belangrijkste segmenten zijn. De N257 

wordt binnen de kom Steenbergen overgedragen aan de gemeente waar we voor de reconstructie en 

toekomstig onderhoud een bedrag is verstrekt van afgerond 3 miljoen euro wat voorlopig in de 

bestemmingsreserve komt. De herinrichting van de N259 inclusief het doortrekken van het fietspad 

Dinteloord – Steenbergen - Bergen op Zoom staat bovenaan de wensenlijst waarbij de 

Steenbergenaren gevraagd zal worden om mee te denken. Er is veel fietsverkeer en dat vraagt om 

eens goed te kijken naar de bereikbaarheid en veiligheid. Inmiddels is er ook een werkgroep actief 

voor verkeerstromen landbouwverkeer zodat we straks alles goed in kunnen passen. 

 

De agrarische sector - in de breedste zin van het woord - is van groot belang voor Steenbergen met 

als toekomstpijler de Biobased Economy. Reststromen die gebruikt worden voor opwekking van 

energie en het produceren van natuurlijke plastics en producten.  
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In onze gemeente Steenbergen zijn veel innovatieve bedrijven, ondernemers. Als gemeente moeten 

wij alles op alles zetten om deze mensen te behouden voor Steenbergen. We zullen moeten blijven 

meewerken om Steenbergen aantrekkelijk te houden voor deze ondernemers.  

 

Het weerstandsvermogen is het laatste jaar gedaald en staat thans net boven de 1.0. Kunt u 

aangeven of dat de komende jaren ook boven de 1.0 blijft of dat we een dotatie zullen moeten 

verrichten om er voor te zorgen dat het weerstandsvermogen daadwerkelijk boven de 1.0 blijft. 

 

Voorzitter, buiten alles wat wij net hebben benoemd zullen de transities de komende jaren de 

grootste financiële onzekerheid gaan vormen. We vertrouwen er op dat u hiermede goed om zult 

gaan en de raad blijvend informeert over de stand van zaken rondom de transities evenals de 

financiële stand van zaken.  

 

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn. 


