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Vandaag bespreken we de perspectiefnota 2014-2018. Naast de perspectiefnota is er ook 
nog het document van raadsprogramma naar programmabegroting waarin de wijzigingen 
omschreven zijn die vanuit het raadsprogramma doorgevoerd worden in de programma 
indeling in de perspectiefnota. De VVD kan dan ook instemmen met de voorgestelde 
wijzigingen in de programma’s vanuit het raadsprogramma. 
Vanuit ons coalitieprogramma van Gemeente naar Gemeenschap zien wij een duidelijke 
doorvertaling van dit programma binnen de perspectiefnota en het raadsprogramma. 
Binnen de verschillende programma’s zien wij duidelijk het beleid van meer betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid bij de burgers, hierdoor ondersteund door een actieve gemeente. 
De VVD ziet op maatschappelijke vlakken een zeer positieve bijdrage van de inwoners van 
Steenbergen. Door samen de schouders eronder te zetten, kunnen ook met een mindere 
financiële bijdrage door de overheid, zaken voor de gemeente Steenbergen toch nog 
gerealiseerd worden. 
 
 
Komen wij bij de programma’s 
 
Programma : Bestuur en veiligheid 
 
Zowel burgers als gemeente voelen samen verantwoordelijkheid, dit door middel van goede 
communicatie tussen burgers, bedrijven, toezichthouders, maatschappelijke organisaties 
enz. 
Vrijheid gaat niet zonder veiligheid. De VVD blijft openbare orde en veiligheid een 
belangrijke taak vinden voor haar gemeente. De inwoners hebben recht op een veilige woon 
en leefomgeving. De visie en uitvoering op het gebied van bestuur en veiligheid krijgt de 
komende jaren adequate aandacht. Belangrijk is juist die deskundigheid in te zetten die wij 
als gemeente nodig hebben. De veiligheidsregio kan hier juist uitkomst in bieden. 
Aanrijdtijden van de politie, brandweer en ambulancediensten dienen zo kort mogelijk te 
zijn als elke seconde telt en mens en dier in levensgevaar zijn. De VVD blijft hier zeer alert 
op, ook als na de aanleg van de A4, de ambulancepost wordt verplaatst en de capaciteit van 
de brandweer en/of politie dan niet voldoende blijkt te zijn. 
 
 
 
Programma dienstverlening: 
 
De VVD vindt dat de dienstverlening goed, toegankelijk en betrouwbaar moet zijn. 
Onze inwoners dienen hierin maximaal gesteund te blijven en voorkomende zaken die geen 
uitstel kunnen hebben moeten middels een persoonlijke afspraak behandeld  worden. Het 
sluiten van de publieksbalie dient beperkt te blijven tot de dinsdagmorgen. 
(Zoals bij veel bedrijven, instellingen en organisaties worden steeds meer diensten en 
producten digitaal aangeboden. Hierbij is het nodig de website en andere diensten continue 
te actualiseren en daarnaast voorlopig producten ook fysiek aan te bieden). 
Een verdere professionalisering van het Klantcontactsysteem KCS  is nodig omdat vanuit de 
praktijk  ( lees burgers ) veel opmerkingen komen omtrent terugkoppeling en actiesnelheid. 



Dit vraagt zeker verdere aandacht en het zou verstandig zijn dit onderwerp mee te nemen in 
de taskforce dienstverlening. 
Vanwege het toenemend aantal bedrijven dat vanaf 2015 in het basispakket milieudienst 
terecht komt bij de OMWB en daarnaast de verzwaring van een aantal andere vergunningen 
is het bij het uitbesteden van dit werk verstandig te bezien of we hierbij niet tot een 
samenwerking kunnen komen met onze buurtgemeentes. 
 
Programma: Sport en Cultuur 
 
Meer eigen verantwoordelijkheid en werkzaamheid van de leden van verenigingen om 
bezuinigingen zien te realiseren was vorig jaar ook al de boodschap. De VVD vindt dat niet 
alleen binnen de eigen vereniging dient gekeken te worden naar een grotere 
vrijwilligersbijdrage, ook verenigingen onderling kunnen mogelijkheden tot samenwerking 
onderzoeken.  
De VVD is trots op onze vele vrijwilligers, als voorbeeld die van de voetbalvereniging 
Steenbergen. Al tijdens het uitspreken door de gemeenteraad over het akkoord van de 
aanleg van een kunstgrasveld, begonnen vele vrijwilligers al met het verwijderen van de 
grond van het oude veld. Een tweede aansprekend voorbeeld hiervan is het zwembad in 
Dinteloord. 
Maar ook bij andere verenigingen in onze gemeente zien we vele vrijwilligers de schouders 
eronder zetten. 
Dat noemt de VVD nou hart voor de zaak hebben en je betrokken inwoner voelen. 
Ditzelfde geldt voor culturele verenigingen en persoonlijke initiatieven op het gebied van 
cultuur. 
Via goede communicatie dient de gemeente zich ook hierbij  ondersteunend op te stellen. 
 
Programma: Jeugd WMO en Onderwijs  
 
 
De invoering van de jeugdwet en de uitvoering wordt door ons als VVD als goed omschreven  
en is een voorbeeld voor andere gemeenten. Er is al een goed begin gemaakt met de 
implementatie, waardoor we duidelijk een voorsprong hebben op andere gemeentes in de 
buurt. 
In Steenbergen bestaat een goed en breed aanbod van onderwijs. Ook de kwaliteit is 
hoogstaand, zoals pas geleden bleek uit het slagingspercentage van het R@velijn. Iedereen 
geslaagd. 
Door de bouw van de Brede School Buiten de Veste inclusief een nieuw gymnastieklokaal zie 
je dat leerlingen en leraren blij zijn met hun nieuwe school. Door deze school te bouwen 
voor de groepen 1 t/m 8 op één locatie is er een perfecte financiële bezuiniging 
doorgevoerd. 
De VVD vindt dat er een goede communicatie moet zijn tussen onderwijsinstellingen, stage 
aanbieders en leerbedrijven over het ontwikkelen van lesstof en het plaatsen van leerlingen 
op bedrijven. 
Ook de ontwikkeling van kleinschalige scholing zoals bij Zorghoeve Kakelbont ondersteunen 
wij. 
 
 



 
 
Programma: Recreatie Economie en Participatie: 
 
Ontwikkeling van recreatie en toerisme heeft Steenbergen hoog in haar vaandel staan. De 
VVD denkt dat door het zoeken maar nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende 
projecten zoals bijvoorbeeld Brabantse Wal en Waterpoort er een efficiencyslag gemaakt 
kan worden. Zowel op het gebied van uitvoering als van financiering. 
Door genoeg ruimte te creëren kan de agrarische sector zich primair ontwikkelen maar ook 
bijdragen aan recreatie, toerisme, zorg en de productie van duurzame energie.  
Steenbergen is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, dit kan verder 
gestimuleerd worden door het geven van goede voorlichting en de nodige acquisitie. 
Goede contacten vanuit de gemeente met de brancheorganisaties en het 
ondernemersspreekuur zijn hier goede voorbeelden van. 
Toch vindt de VVD dat met name op het gebied van bio-based economy onze gemeente zich 
sterker kan profileren, met name tov onze buurtgemeente Bergen op Zoom. 
Samenwerken in de regio is goed maar moet wel op basis van gelijkwaardigheid. 
De VVD vindt wel dat de aandacht van de gemeente op de bedrijventerreinen Reinierpolder 
1 en 2 niet mag verslappen. Veel bedrijfsgebouwen staan leeg of te koop. Wij hopen wel dat 
die na de aanleg van de A4 gevuld gaan worden met nieuwe bedrijven. Via de eigen input 
van ons college dient dat actief te gebeuren. Het biedt juist nu de kansen. 
De VVD vindt dat er zo spoedig mogelijk een aanvang dient plaats te vinden met het invullen 
van het braakliggend terrein gelegen aan de Buiten de Veste 2. Het project verkeerd nu in 
een beheer fase. De VVD vindt het jammer dat de gemeente niet heeft kunnen doorpakken 
met het verkopen van bouwkavels. Er was toen geen animo voor. 
 
Programma: Milieu en Ruimtelijke Ordening: 
 
Als VVD ondersteunen wij de plannen voor het maken van een afvalstoffenbeleidsplan, maar 
willen wij aangeven dat dit niet mag leiden tot meer overlast van zwerfafval. Wij constateren 
momenteel een duidelijke toename van zwerfafval zowel binnen de kernen als ook in het 
buitengebied. 
Vanwege de zorg voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten is het naar idee van de 
VVD wenselijk om de nota huisvesting arbeidsmigranten aan te passen en mee te nemen in 
de woonvisie. De problemen die er nu al zijn met VAB ( Vrijkomende agrarische bebouwing ) 
zullen in de toekomst alleen maar verder toenemen en het is daarom belangrijk deze ook 
mee te nemen in de woonvisie en ook te bezien hoe we hier ook onze bestemmingsplannen 
op aan kunnen passen. 
De VVD vindt dat het college er alles aan moet doen om de problematiek omtrent het 
dossier Sunclasspark op te lossen. Een begin inzake handhaving is gemaakt. Dit mag niet nog 
een jaren durend dossier worden. Adequaat en effectief bezien wat de zowel juridische en 
sociale mogelijkheden zijn. Mogelijkheden bezien vanuit een nieuw op te stellen beleid 
huisvesting arbeidsmigranten. 
 
 
 
 



 
 
Programma: Beheer openbare ruimte 
 
Als VVD zijn we voor een sober en doelmatig beheer van de openbare ruimte. Wij vinden 
echter wel dat bezuinigingen op termijn niet mogen leiden tot achterstallig onderhoud. En 
zeker niet tot onveilige situaties. Kwaliteit van het onderhoud dient hier ook boven de prijs 
te gaan. Het leefgenot van onze inwoners mag niet worden verpest door zwerfafval, vieze en 
onkruidhoge straten en parken. 
De onderhoudsstaat van bomen dienen goed in de gaten gehouden te worden. Het uitstellen 
van snoeien en kappen van bomen mag niet leiden tot gevaarlijke situaties oftewel het van 
Gavereneffect! 
 
Programma: Financiering 
 
Wij als VVD kunnen ons vinden in de uitganspunten voor het programma financiering en de 
voorgestelde projecten of acties. De risico’s zijn voldoende in kaart gebracht en de 
begrotingen zijn sluitend. Wel willen wij op termijn voorstellen de besteding van de 
inkomsten van de toeristenbelasting te herijken.  
 
 
 
Conclusie; 
 
Na beantwoorden van gestelde vragen kan VVD fractie instemmen met het 
raadsvoorstelperspectiefnota/programmabegroting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


