
 
 
Amendement 
 
 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 22 mei 2014, bij de behandeling van 
het coalitieakkoord; 
 
Kennis nemende van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het door de 
coalitievormende partijen Gewoon Lokaal, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders in de raad van de 
gemeente Steenbergen gepresenteerde coalitieakkoord 2014-2018 te verklaren tot raadsprogramma; 
 
overwegende dat het verkiezingsprogramma van de Volkspartij op vrijwel alle onderdelen inpasbaar is 
in het coalitieprogramma, met uitzondering van enkele details waarover evenwel nooit inhoudelijk 
overleg is gevoerd om overeenstemming te bereiken; 
 
mede overwegende dat duurzaamheid zowel naar het oordeel van de coalitievormende partijen als 
van de Volkspartij, met in acht neming van nuanceverschillen tussen de diverse politieke partijen in de 
raad van de gemeente Steenbergen,  een voorwaarde is voor goed en op de toekomst gericht 
bestuur; 
 
vast stellende dat de vorm van gescheiden afval in nemen met gebruik van de zogenaamde groene 
en zwarte bak met een keuzemogelijkheid voor een grote dan wel kleine container voldoet; 
 
vast stellende dat een verder ingevoerde vorm van gedifferentieerd tarief leidt tot rechtsongelijkheid 
van burgers; 
 
in dat verband mede overwegende dat eigenaren van grotere percelen en opstallen reeds meer lokale 
lasten betalen dan van kleinere of gehuurde percelen; 
 
besluit de laatste alinea van de tekst van het coalitieprogramma bestemd voor de tekst van het 
raadsprogramma als volgt te wijzigen vanaf: 
 “dus zo min mogelijk restafval” met de vervangende tekst in plaats van de laatste zin:  
 
“We willen dat de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn. Wij willen ook  het bewustzijn in de 
gemeente Steenbergen zo groot mogelijk laten zijn dat schoon en leefbaar milieu belangrijk is. 
Indachtig het standpunt “Van gemeente naar gemeenschap” zetten wij daarom in op meer voorlichting 
om het inzicht en de manieren waarop afval kan worden gescheiden en ingezameld te vergroten. Dat 
doen wij door publiekscampagnes en door de inwoners van onze gemeente actief uit te nodigen 
ideeën daarvoor aan te dragen. De voorstellen van onze eigen inwoners worden als dat maar 
enigszins mogelijk is uitgevoerd en/ of gefaciliteerd binnen de kaders van onze begroting”. 
 
Gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Steenbergen, 22 mei 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingediend door Volkspartij op 22 mei 2014. 
 
M.H.C.M. Lambers fvz 



 

 


