
Perspectiefnota, Raadsvergadering 10 juli 2014 
 
Dank u voorzitter, 
 
Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota 2014-2018. D66 complimenteert de ambtenaren voor het 
schrijven van dit heldere stuk, wij begrijpen heel goed dat de perspectiefnota al in een zo'n 
vergevorderd stadium was dat het niet meer mogelijk was het raadsprogramma compleet te 
verwerken in deze nota en dat daarom de perspectiefnota alleen een beleidsarme nota is. Het is 
onze ambtenaren gelukt om de perspectiefnota sluitend te krijgen. Gelukkig heeft de gemeente een 
goede financiële basis waardoor er wel degelijk toekomstperspectief is.  
 
Daarnaast is D66 blij met het feit dat er geen aparte paragraaf duurzaamheid gekomen is want 
duurzaam handelen raakt aan alle factoren in deze nota. We zijn dan ook zeer verheugd met het feit 
dat de gemeente gaat werken met de gemeentelijke duurzaamheidsindex. En natuurlijk vindt D66 
het heel fijn dat vanaf 2015 ook wij de voortgang van deze index kunnen zien.  
 
Voorzitter, Langzaam maar zeker begint er een klein zonnetje te schijnen aan de horizon van deze 
donkere economische malaise die de wereld al jaren in een soort van houtgreep heeft. Voorzichtig 
stijgt bv het aantal vacatures in Nederland en daalt het landelijke werkloosheidscijfer. Oke, het lijkt 
niet veel maar toch zijn de signalen die ons bereiken niet meer zo negatief. Al hangt er wel een 
donkere ontslag wolk boven West Brabant waar we op korte termijn mee te maken krijgen.  
 
Voorzitter, helaas beschouwd het rijk de gemeentes nog steeds als een soort van  heilige graal waar 
men ongehinderd sectoren naar toe kan schuiven met de vaste overtuiging dat het dan wel goed zal 
komen. Zeker, het zal ook goed komen is het niet rechts dan links om, maar wij verwachten van het 
rijk toch minimaal kostendekkend budget om de overgangen beter te regelen. Want we zien ook dat 
de gemeente niet alles meer kan. We zullen dan ook op zoek moeten naar alternatieven. In dit licht 
bezien zal het samenbrengen van en samenwerking zoeken met partijen een hoofdtaak voor de 
gemeente gaan worden.  
 
Ook mensen onderling pakken initiatieven op, Crowd funding is (bijna) een populair woord aan het 
worden. Kijk eens in Dinteloord waar het zwembad bruist door de inzet van betrokken inwoners, op 
Welberg waar de plaatselijke voetbalclub met vrijwilligers een nieuwe eigen accommodatie heeft 
gebouwd en het Vossenbos in Nieuw Vosmeer, allemaal initiatieven die gedragen worden door de 
bevolking.  
 
Daarom heeft D66 ook vertrouwen in de toekomst waar we samen met onze inwoners deze 
gemeente leefbaar en gezond houden. 
 
 
Dan de programma’s. 
 

Bestuur en veiligheid. 

De intentie en opdracht om te onderzoeken of samenwerking in bedrijfsvoering met Woensdrecht - 
Steenbergen en Bergen op Zoom haalbaar is, heeft geresulteerd in het advies en besluit door de 
colleges om verder te gaan met de volgende fase. namelijk het opstellen van een bedrijf- en 
implementatieplan. Voor de uitvoering is er aan de gemeente Steenbergen een bijdrage gevraagd 
van €  25000,-. Voorzitter, dit bedrag dient nog beschikbaar gesteld te worden. 
 
 



Wanneer denkt u een voorstel hiertoe aan de raad ter besluitvorming voor te kunnen leggen?   
 
Verder de BTW Compensatie van het dak van Brandweerkazerne in Kruisland, u geeft aan dat naar 
alle waarschijnlijkheid het volledige bedrag aan BTW teruggevorderd kan worden. Wat als de 
waarschijnlijkheid niet door gaat en we toch BTW- plichtig zijn, wat zijn dan de extra kosten? 
 

Dienstverlening.  

Hier heeft D66 2 korte vragen over. Is er aandacht binnen de ambtelijke organisatie voor Lean-
management? Dat wil zeggen dat men werkzaam is aan het vereenvoudigen van procedures en 
processen zodat het makkelijker en sneller werken is voor zowel ambtenaar als burger? 
 
En is men binnen de ambtelijke organisatie bezig met de omslag naar overheidsparticipatie? Dat wil 
zeggen dat men kennis en kunde onder onze inwoners actief betrekt bij ontwikkeling van beleid en 
op die wijze ook initiatieven van inwoners benadert? Noem het maar co-partnerschap. Vraag; zijn er 
en zo ja welke initiatieven in Steenbergen. 
 
 

Sport & cultuur.  

 
Sport en cultuur zijn zeer belangrijk voor de maatschappij en ons leefklimaat. Dat er echter bezuinigd 
moet worden lijkt onontkoombaar. De burgers zullen vanwege de privatisering meer moeten gaan 
bijdragen. Vanaf 2015 moet dit een aantal kostenbesparingen op gaan leveren die de verenigingen 
op moeten gaan brengen. De druk komt daardoor wel veel meer bij de verenigingen te liggen. De 
bezuinigingen zijn volgens D66 allemaal berekend op de huidige situatie van de verenigingen. Wij 
maken ons wel zorgen over de mogelijkheid dat een vereniging te maken krijgt met een forse 
terugloop van leden. Heeft het college een idee hoe hier mee om te gaan? 
D66 stelt voor op te nemen dat, bij een forse terugval van leden, de eigen bijdrage opnieuw 
overwogen kan worden.  
We indexeren waarschijnlijk ook de kosten. Als b.v. onze topsporters niet meer presteren, heeft dat 
vaak zijn invloed op het aantal leden van een vereniging. Zie b.v. tennis. Vraag; is deze mogelijkheid 
overwogen en zo nee wil het college dat dan alsnog doen?  
 

Onderwijs. 

Wat wij missen in de pp-nota is een paragraaf over Passend Onderwijs, al valt dit niet onder directe 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze wetgeving gaat al per nieuwe schooljaar in, nog voor 
de invoering dan de drie transities WMO, participatiewet en jeugdzorg. De doelstelling van Passend 
Onderwijs is dat er voor ieder kind/jongere een passende school is met de juiste zorg op maat. Wij 
hebben vernomen dat samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs nog niet 
allemaal zo ver zijn dat duidelijk is hoe na de zomervakantie de toelaatbaarheidsverklaring (voorheen 
indicatie) voor een kind voor de best passende school afgegeven gaat worden. D66 is dan ook bang 
dat juist vanwege de nieuwe inrichting van indicatiestelling er kinderen en jongeren (tijdelijk) buiten 
de boot gaan vallen. Ook de nieuwe structuur van de Entree-opleidingen in het MBO lijkt een 
bedreiging voor de zwakkere jongeren die niet mee kunnen komen in de kwalificatiestructuur en 
voortijdig zullen uitvallen. Deze ontwikkeling lijkt hiermee onder andere een extra belasting op 
Leerplichtzaken en Sociale Zaken met zich mee te brengen. Waarvoor aandacht!  
Vraag: voorzitter is er voldoende aandacht voor deze ontwikkeling en gaat de deadline van invoering 
Passend Onderwijs met al zijn extra werkzaamheden, voor Steenbergen gehaald worden? 



 

Zorg.  

Het programma zorg, geeft ons de meeste zorgen en komt beleidsmatig het meest op ons af. We 
moeten als gemeente de transitie WMO, de Implementaties participatiewet en hervorming WSW 
beheersbaar en beleidsmatig aan eind van het jaar uitvoerbaar en gebruiksklaar hebben.  
 
Voorzitter, duidelijk is dat de invoering van de transitie en participatiewet veel pijn zal gaan doen bij 
hen die het aangaat, deze zullen zeker met de uitvoering WMO geen zachte landing hebben.  D66 is  
van mening dat er te gemakkelijk gedaan wordt over de invoering, de maatschappelijke draagkracht 
en de kosten welke hier mee gemoeid zijn.  
 
Voorzitter: Heeft u actie ondernomen om de minister te wijzen op haar/zijn verantwoordelijkheid in 
deze, zo ja wat heeft u bereikt, zo nee wat gaat u alsnog doen?  
 
In de perspectief nota bent u stellig met het opnemen van taken en uitvoering geven aan zorg voor 
en naar de diverse doelgroepen die het aangaat. Voorzitter: Wanneer denkt u een voldragen 
voorstel, Samenhang in Zorgverlening, aan de raad aan te kunnen bieden?  
Overige ijkpunten als wijkteams, ISD, WVS, jeugdzorg en Wajong vragen ook de nodige aandacht, hoe 
denkt u te voorkomen dat er niemand tussen wal en schip gaat vallen?  
 

Economie en recreatie en participatie.  

Laat ik  hier opmerken dat D66 kan zich prima kan vinden in de koppeling die gemaakt is tussen 
economie enerzijds en de participatie anderzijds. Volgens ons een goede manier om goed beleid te 
maken waarbij mensen en bedrijven samen kunnen komen.  
Voorzitter: in mijn inleiding sprak ik over de donkere wolk welke boven West Brabant hangt, ik noem 
de sluiting van Phillip Morris in Boz en TetraPak in Moerdijk, de gevolgen hiervan bij de 
toeleveranciers. Tel daarbij op bij de onzekerheid in de zorg en hulpverlening over de uitvoering van 
de verschillende transities en het aantal werkelozen in onze regio zal stijgen. D66 maakt zich daar 
zorgen over. Daarom verwachten we inzet van de gemeente om nieuwe werkgelegenheid binnen te 
halen, het aantrekken van bedrijven die voor hoogwaardigere werkgelegenheid kunnen zorgen. Het 
eerste bedrijf heeft zich gevestigd op het AFC, laten we hopen op een vliegwiel effect. 
 
College; bent u voornemens om extra inzet te geven (anders dan via het UWV) om de 
werkgelegenheid in onze gemeente en de regio weer op peil te krijgen?  Zijn er al concrete afspraken 
gemaakt met netwerk organisaties (anders dan UWV en ISD) om te komen tot een brede 
samenwerking die op termijn banen voor de regio oplevert, ook in de zorg?   
 

Ontwikkeling openbare ruimte.  

D66 is zeer verheugd dat vanaf 2015 wordt door gepakt met de duurzaamheidsnota waar dan al 
rekening wordt gehouden met de ambities voor 2020. Tevens vragen wij aandacht voor de 
huisvesting van onze arbeidsmigranten. Als wij als gemeente op agrarisch gebied willen doorstomen 
zullen deze mensen op een fatsoenlijke manier moeten worden gehuisvest. Kijk maar naar de 
vergadering van vorige week waar een uitdaging ligt om dit goed te doen.  
 
Verder hebben wij een vraag over de Herinrichting centrum Welberg, welke termijn heeft u 
uitgetrokken (in jaren) om het centrum van Welberg te realiseren?  



Hoe hard is uw stelling dat u realisatie van het dorpsplan Welberg af laat hangen van de uitgifte 
grond voor woningbouw of anderzijds....vooraleer gestart kan worden met bouwen?  
Sluiting van de kerk geeft verdriet voor de parochie maar ook kansen. Bent u voornemens om vanuit 
een creatieve gedachten te gaan zoeken, naar inpasbare oplossingen waarbij de kerk als baken 
behouden kan blijven?  
 

Beheer openbare ruimte. 

D66 vraagt aandacht voor de urgentie om tot een structurele oplossing voor het groen te komen. 
Gelukkig ziet ook het college het belang van groen in en worden er pilots opgestart om met 
burgerparticipatie ons groen op een hoger plan te tillen.  
Verder vind D66 het belangrijk net als het college dat na realisatie van de A4 de veranderende 
verkeersstromen goed in kaart gebracht worden. Verkeer heeft natuurlijk wel de tijd nodig om zijn 
nieuwe weg te vinden dus wat D66 betreft graag het geduld en niet meteen gaan meten. Daarnaast 
verwachten wij van het college dat als na de openstelling van de A4 er problemen zijn met geluid en 
overlast, dat het college bij de RWS aan de bel trekt en dat deze de problemen ook oplost. Bent u 
daar toe bereid?  
 

Financiën. 

Mede door tegenvallers in de begroting kunnen er in 2014 geen grote uitgaven meer gedaan worden, 
anders dan wanneer zij voldoen aan de drie O- s (onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn).  
D66 kan zich daar in vinden, de beleidslijnen staan uit en we gaan er dan ook vanuit dat we 2014 af 
kunnen sluiten zonder verlies. 
 
Voorzitter. D66 heeft ook vragen over de frictiekosten. Gezien de bezuinigingsopdrachten die er 
liggen vindt D66 dat de stijging wel erg fors is. Wat is de oorzaak van deze plotselinge stijging? Over 
hoeveel personen gaat het?  
 
Voorstel sluitend maken begroting, (pag. 51) kan D66 mee instemmen.  
 
 
Van raadsprogramma naar Programma begroting, is in concept klaar. D66 kan instemmen met het 
voorstel en de uitwerking.  
 
 
Voorzitter voor zover in eerste termijn. 


