
 

 

Behandeling perspectiefnota 2014-2018. 

 

De Volkspartij heeft hoewel opzettelijk door andere partijen niet uitgenodigd voor deelname aan de 

coalitie, toch ingestemd met het raadsprogramma. Dat impliceert, dat wij een constructieve 

grondhouding innemen, maar ook in het te voeren beleid haar accenten vertaald wil zien. 

De Volkspartij hecht veel waarde aan beleid wat ten voordele komt van de burgers, boven 

prestigieuze projecten, zoals we afgelopen jaren bijvoorbeeld Stadhaven hebben zien groeien en geld 

kosten. 

De meicirculaire geeft meer bestedingsruimte voor de gemeente Steenbergen, maar ook hier geldt dat 

bij de uitgaven mensen voor stenen gaan. 

Bestuur en Veiligheid: 

Wachtgelden. 

*De wachtgeldverplichtingen drukken zwaar op de begroting, nu en in de komende jaren. Achterom 

zien is te gemakkelijk, wij moeten er voor zorgen dat zo een debacle de gemeente niet meer 

overkomt. Bij de totstandkoming van het college en de huidige coalitie kon je verwachten dat het geld 

zou kosten, maar het bedrag is wel erg hoog. Erger maakt het feit dat de vier wethouders die in 

deeltijd hun werk doen de beschikbare middelen van 3 noodzakelijke fte’s met 10% hebben verhoogd. 

Wij stellen voor dit gelet op de extra uitgaven na het burgemeestersdebacle weer terug te brengen. 

Wij vinden een extra uitgave van bijna € 25.000,00 per jaar niet nodig en stellen voor dit als 

bezuiniging terug te draaien. Is het college hier toe bereid? 

Kerntakenbeleid. 

Wij stellen voor dat het college binnen een periode van 6 maanden een voorstel doet aan de raad van 

taken welke nu nog worden uitgevoerd door de raad, welke kunnen vervallen. Van de raad mag 

worden verwacht dat zij zelf ook voorstellen doet, om daarmee de kosten van uitgaven van de 

overheid te beperken, zodat ruimte ontstaat bij onderwerpen waar dat wel nodig is. De Volkspartij 

komt later in deze beschouwingen ondermeer terug op de invoering van de participatiewet en daaruit 

voortvloeiende gevolgen. 

Sport en cultuur: 

Kunstgrasvelden 

*De Volkspartij vindt dat sport, recreatie en cultuur het bindmiddel vormen voor de samenleving. Is het 

college van B&W, meer dan in de afgelopen jaren is gebeurd bereid,  actief mee te denken om een 

oplossing te vinden om samen met de voetbalverenigingen in Kruisland en Nieuw Vossemeer de 

accommodaties op niveau te houden en daarmee evenredig de leefbaarheid van de dorpen? 

 



 

 

Gemeenschapshuizen 

De gemeenschapshuizen in onze gemeente vormen een belangrijke mogelijkheid voor samenkomst, 

sport en cultuur. Zij bevorderen de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Het college dient er op toe 

te zien dat de huur- en consumptieprijzen geen reden zijn voor verenigingen om zich elders te 

vestigen. De accommodaties zijn tenslotte met gemeenschapsgeld gebouwd. Hoe minder gebruikers, 

des te minder compensatie van de investeringskosten. De exploitatie van alle aanbestede 

gemeenschapshuizen moet in de gehele gemeente hetzelfde zijn. 

Zorg: 

Huishoudelijke hulp 

In de perspectiefnota is het niet eenvoudig terug te zien, maar in de raadsmededeling naar aanleiding 

van de meicirculaire wordt duidelijk dat als gevolg van het door VVD en PvdA gesloten regeerakkoord, 

dat vervolgens is ondersteund door D66 en de kleine christelijke partijen 40% korting op de 

huishoudelijke hulp wordt doorgevoerd. Dit komt in 2015 dank zij deze partijen vervolgens op het 

bordje van de gemeente . De Volkspartij vindt dat onze inwoners die hulp behoeven niet van de ene 

op de andere dag van hulp verstoken mogen blijven. Herindicaties zullen wanneer de criteria om de 

behoefte aan huishoudelijke hulp te bepalen bij gelijkblijvende omstandigheden niet veranderen. Het 

is eenvoudig om nu al rekening te houden met een inboeking van een bedrag dat oploopt naar zes 

ton, maar het is beter de huishoudelijke verzorging ten minste deels in tact te laten en de 

bezuinigingen elders te behalen. De plus welke in de meicirculaire is verkregen wordt ongeveer 

volledig verbruikt indien deze bezuiniging op voorzieningen wordt doorgevoerd. Dit gaat ten koste van 

onze hulpvragende burgers.  

Het beroep op mantelzorg is al heel ver benut, veel rek zit daar niet meer in. De cijfers van terugloop 

in de kinderopvang vormen daarbij een goede indicatie. 

* Is het college bereid om de beperkingen op de korting op huishoudelijke hulp zoveel mogelijk te 

vermijden? Dat moet ten laste gaan van andere voorzieningen en uitgaven. Indien het college hierop 

negatief antwoordt, overweegt de Volkspartij zo nodig na uw beantwoording een amendement op de 

perspectiefnota in te dienen, waarin een aantal wijzigingen voor uitgaven worden  voorgesteld. 

Hoewel deels slechts een eenmalige investering kan er rekening mee worden gehouden dat bepaalde 

uitgaven voor bijvoorbeeld Waterpoort waaronder Cruijslandse kreken en ecologische 

verbindingszones daarin zullen worden opgeofferd. De Volkspartij vindt het belang van onze inwoners 

belangrijker dan uitstelbare projecten. Ook een Fort Henricus ligt er tenslotte al meer dan 200 jaar, 

daar kan zo nodig nog wel 20 jaar bij als daarmee het welzijn van onze burgers gediend is. 

Hulpmiddelen 

*De Volkspartij vindt dat aan hen die dat nodig hebben bijzondere hulpmiddelen zoals scootmobielen 

en trapliften verstrekt dienen te worden. Om niet-gebruik terug te dringen vraagt de Volkspartij om bij 

de periodieke onderhoudsbeurt vast te stellen of scootmobielen daadwerkelijk worden gebruikt. Blijkt 

daarbij dat deze een jaar zonder echte reden niet heeft gereden is het kennelijk niet de noodzakelijke 

voorziening en kan in overleg met de gebruiker een alternatieve oplossing worden besproken. 

Daarmee is de gebruiker geholpen en nemen de kosten af. Neemt het college dit voorstel over?   

 

 



 

 

Openbare ruimte: 

*De Volkspartij verzoekt het college om voordat opnieuw met bravoure een handhavingsactie voor 

Sunclass op wordt gezet eerst met de Dorpsraad Nieuw Vossemeer en Leefbaarheid De Heen overleg 

te voeren gericht op een te vormen visie op het gebied. Is Sunclass het gedroomde recreatiepark of 

zijn er betere nieuwbouw alternatieven realiseerbaar? Bovendien wat is nu eigenlijk het probleem, 

zeker nu het college nota bene in afwijking van de enkele maanden geleden vastgestelde Beleidsnota 

Huisvesting Arbeidsmigranten en het bestemmingsplan open staat voor de bouw van een flatgebouw 

in de polder? De handhavingskosten tot heden zijn parels voor de zwijnen gebleken nu alles weer 

opnieuw moet.  

* Is het college bereid tot een dergelijk overleg met de Dorpsraad en Leefbaarheid voordat weer 

kosten van handhaving moeten worden gemaakt. Indien het college hierop negatief antwoordt, zal de 

Volkspartij niet nu maar bij de behandeling van de begroting 2015 een amendement indienen. Dat 

geeft het college in ieder geval enige maanden ruimte om het voorstel te overwegen. 

Financiering: 

Toeristenbelasting 

*In de perspectiefnota heeft u aangekondigd voor de zomervakantie het raadsvoorstel naar de raad te 

sturen. Wij behandelen nu het laatste agendapunt voor de vakantie. Komt het college dit jaar nog tot 

een besluitwaardig voorstel? De reeds ingeboekte opbrengst ad € 95.000,00 voor 2014 is niet meer 

reëel. Halen we in 2015 naar verwachting wel dit resultaat of moet de opbrengst in de staat van 

bezuinigingen structureel worden afgeraamd? 

*De projecten in het raadsprogramma zijn nog niet alle verwerkt in de perspectiefnota. De Volkspartij 

beschouwt nieuwe projecten als nieuw beleid en is daar ook voorstander van. Voor de bekostiging 

echter gaat het aloude adagium op dat voor nieuw beleid oud beleid moet worden ingeleverd. Is het 

college bij het doen van voorstellen bereid dit uitgangspunt te volgen?  

De intentie van het college om alleen wanneer extra uitgaven onvoorzien, onuitstelbaar en 

onvermijdelijk zijn de activiteiten door te laten gaan, kan rekenen op steun van de Volkspartij. 

Uitvoering raadsprogramma: 

In de notitie van raadsprogramma naar programmabegroting doet u een aantal opmerkelijke 

voorstellen. U wilt bijvoorbeeld een promotiefilm maken, maar de middelen daarvoor zijn niet in de 

perspectiefnota benoemd. Wij verwijzen in verband hiermee naar onze opmerkingen onder de kop 

financiering. De 3 O’s  zijn hierop onveranderlijk van toepassing.  

Dat geldt ook de beperking van het aantal fte’s in de gemeente Steenbergen. Uitbreiding van de griffie 

is geen onderwerp dat we nu al in de stukken tegen komen, maar waarover wel wordt gesproken. De 

Volkspartij zal bij iedere vermeerdering van het aantal vacatures  een kritische grondhouding tonen. 

Invulling van arbeidsplaatsen dient bij gebleken geschiktheid wanneer dit maar enigszins mogelijk is 

plaats te vinden door interne kandidaten. 

De Volkspartij 

Steenbergen, 10 juli 2014. 

* Het college wordt verzocht de met * gemarkeerde vragen in haar beantwoording te betrekken. 


