
Perspectienota 2014-2018 van “Gemeente naar Gemeenschap” 

Geachte Burgemeester, Wethouders, Raadsleden en bewoners van de 

gemeente Steenbergen, 

 

Het is een intensief half jaar geweest gezien de bestuurscrisis, 

verkiezingen, de nieuw gevormde coalitie en het daaruit volgende 

college.  Een nieuwe termijn met nieuwe kansen en mogelijkheden die 

we als Gemeente moeten oppakken, uitwerken en verwezenlijken. Er zal 

veel gevraagd worden van College, Raad, ambtenaren & burgers. 

Immers 3 forse decentralisaties: Jeugd, WMO en de Participatie komen 

nu rap op ons af. Hiernaast dienen we ons te blijven richten op reeds 

ingezet beleid zoals:  verder ontwikkelen van toerisme & recreatie, 

werkgelegenheid en welzijn & leefbaarheid in alle kernen. En of dit nog 

niet genoeg is, dient dit echt duurzaam te gebeuren met respect voor al 

onze burgers, flora & fauna.  

Vanuit de perspectiefnota willen wij een aantal punten naar voren 

brengen: 

1. Hoewel we als gemeente Steenbergen financieel er goed voorstaan is 

blijvende aandacht hiervoor noodzakelijk om deze goede positie  te  

blijven behouden. Immers wat zijn de financiële effecten van de 3 

decentralisaties op de algemene reserve. Bovendien dienen we rekening 

te houden met een extra storting vanuit de algemene reserve om de 

risicoreserve op peil te houden. 

2. Zorgen maken wij ons over het sterk toenemend aantal 

bijstandsgerechtigden en de effecten van de participatiewet op burgers 

met een grotere afstand op de arbeidsmarkt. Het vraagt grote inzet om 

een ieder mee te laten doen op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 



3. Zorgen zijn er ook tav de gemeentelijke organisatie. In het onderzoek 

dat burgemeester Vos heeft uitgevoerd wordt expliciet gesproken dat de 

organisatie “krap bemeten is, maar men weet zich te redden” Dit is voor 

Gewoon Lokaal geen goed signaal! We hebben veel ambities, we willen 

veel bereiken. De vraag is of we met deze ambities de kwaliteit voor de 

toekomst kunnen blijven waarborgen? Gewoon Lokaal wil graag een 

zwakte / sterke scan van de organisatie en scenario’s om de kwaliteit, in 

beleid en uitvoer, voor de toekomst te kunnen blijven waarborgen. 

Alsook dat de dienstverlening naar de burger en ondernemer toe 

gewaarborgd blijven.GL zal hiervoor een motie indienen? 

 

Van Raadsprogramma naar programma begroting: 

Gewoon Lokaal richt zich graag op de toekomst en wil bouwen aan een 

sterk en welvarend Steenbergen met goede werkgelegenheid en 

leefbaarheid voor iedere bewoner. Aangezien de perspectiefnota 

beleidsarm is omdat het raadsprogramma hierin nog niet is verwerkt, 

richt Gewoon Lokaal zich nu op het document  “van raadsprogramma 

naar programmabegroting. 

Algemeen gezegd, staan wij achter dit conversie document. Essentieel 

vinden wij hierin de samenwerking met zowel de regio, verbonden 

partijen, milieu organisaties,  burger als met de ondernemer.  Binnen 

deze samenwerking is een goed contact van wezenlijk belang. Open, 

helder & eerlijk communiceren waarbij gemaakte afspraken nagekomen 

worden. Op een aantal programma onderdelen heeft Gewoon Lokaal de 

volgende opmerkingen: 

1. Sport & Cultuur: 

Gesproken wordt over het opstellen van een visie betreffende materieel 

cultureel erfgoed. In de beleving van Gewoon Lokaal is deze nota er  al? 

Een geheel nieuwe visie lijkt ons dan ook niet noodzakelijk. Een update 

hiervan lijkt ons wel noodzakelijk, welke is aangevuld met een visie over 

leegkomende kerkgebouwen. 

 

 



2. Recreatie, Economie & Participatie: 

Economie: 

In de optiek van Gewoon Lokaal heeft dit programma onderdeel een 

belangrijke prioriteit. Veel moet er nog gebeuren voor het verkrijgen van 

meer werkgelegenheid binnen Steenbergen en voor het creëren van 

meer verdienmogelijkheden voor de Gemeente zelf. Dit zullen m.n. de 

peilers van de toekomst zijn om de begroting op orde te houden en de 

leefbaarheid in alle kernen te waarborgen.  Gewoon Lokaal is dan ook 

van mening dat dit programma onderdeel, naast een hoge prioriteit, 

sterker tot uitdrukking moet worden gebracht. Gesproken wordt over het 

ondersteunen van acquisitie terwijl zoals het raadsprogramma ook 

aangeeft, actieve acquisitie juist noodzakelijk is. In de beleving van 

Gewoon Lokaal geeft dit een te afwachtende rol aan. En dit is wat we 

juist niet willen. We willen juist concreet aanpakken. 

 

Biobased Economy: 

Concreet en voortvarend dienen we ook te zijn voor het verder 

ontwikkelen en uitbouwen van de biobased economy. Biobased past 

uitstekend in de agrarische historie van Steenbergen en een sterke 

lange termijn visie geeft voor Steenbergen veel duurzame 

ontwikkelingsmogelijkheden. In de beleving van Gewoon Lokaal raakt 

biobased teveel op de achtergrond. De vraag van Gewoon Lokaal is of 

het college, conform de aanzet van de beeldvormende vergadering 

economie, belang en nut ziet in het ontwikkelen van een lange termijn 

visie. En zo ja, op welke termijn wilt u dat realiseren? Eventueel dienen 

we hiervoor een motie in. 

 

 

 

 

 

 



Recreatie & Toerisme: 

De afgelopen jaren is reeds ingezet op recreatie & toerisme. Gewoon 

Lokaal ondersteund het stevig voortzetten van dit beleid. Wat ons sterk 

opvalt is dat in dit document niet meer wordt gesproken over de visies 

land- en waterrecreatie terwijl juist deze visies voor de kleine kernen: 

Kruisland, De Heen, Welberg & Nieuw Vossemeer de noodzakelijke 

impulsen moet geven. Wij dringen hier bij het college dan ook stellig op 

aan om juist voor de deze kleine kernen te komen tot concrete 

ontwikkelingsmogelijkheden op gebied van recreatie en toerisme! Een 

duidelijk voorbeeld is hiervan het ontwikkelen van een dorpsbos te 

Kruisland. De kleine kernen dienen immers niet weggedrukt te worden 

tussen de grote en tot de verbeelding sprekende projecten als 

Stadhaven en havenkom Dinteloord. Kortom we moeten juist de kleintjes 

stimuleren! Graag wil Gewoon Lokaal hieraan een hoge 

uitvoeringsprioriteit geven! 

Participatie: 

Betreffende participatie wordt gesproken over de oprichting van een 

ontwikkelbedrijf voor alle doelgroepen onder de participatiewet. 

Opvolgend wordt tevens gesproken over het opzetten van een breed 

programma waarbij elke burger kansen krijgt. In de optiek van Gewoon 

Lokaal zijn deze 2 items: ontwikkelbedrijf & kansen voor elke burger 

sterk in elkaar verweven. Waarom worden deze expliciet los van elkaar 

vernoemd, opgezet en uitgewerkt?  

Creëren arbeidsplaatsen: 

Het beleid tot het stimuleren van meer arbeidsplaatsen binnen het 

bedrijfsleven, ondersteunen wij van harte maar vragen ons af wat en hoe 

u in gedachten heeft? Wordt bijvoorbeeld met dit beoogde 

stimuleringsbeleid ook gewerkt aan een grotere instroom van potentiele 

Steenbergse arbeidskrachten ten behoeve van de agrarische sector.?  

 

 

 

 



3. Milieu & Ruimtelijke Ordening: 

Toekomstige woningbouw: 

Hierin missen wij 1 onderdeel wat m.n. benoemd is in het 

raadsprogramma, nl toekomstige woningbouw. Betreffende 

woningbehoefte en woningbouw willen  wij graag weten hoe onze 

toekomstige vraag is? Welke mensen willen hier wonen en welke eisen 

stellen zij daaraan? Deze vraag willen wij graag beantwoord zien. 

Immers op grond daarvan kunnen we ons beleid aanpassen en een 

actuele woonvisie opstellen. Graag ontvangen wij hierover een duidelijk 

antwoord. Eventueel dienen wij hiervoor een motie in. 

 

Als laatste punt willen we duurzaamheid naar voren brengen: 

Duurzaamheid wordt in het raadsprogramma duidelijk uiteengezet. 

Hiermee willen wij prioriteit- en  het belang aangeven van duurzaamheid 

voor onze samenleving. Met zijn allen dienen we duurzamer met onze 

grondstoffen, energie, medebewoners & flora en fauna om te gaan. 

Onze planeet lijkt onuitputtelijk maar is deze zeker niet.  Willen wij onze 

kinderen een goede toekomst bieden dienen we veel duurzamer met 

onze planeet om te gaan. Duurzaamheid verdient het dan ook niet om 

afgescheept te worden met een paragraaf. Het verdient juist een 

prominente plaats in te nemen als duidelijk onderdeel van het gehele 

programma. Wij willen hierover een motie indienen. 

 

Tot zover in eerste termijn. 

Gewoon Lokaal. 

 

 

 

 


