
Dank u voorzitter. 
 
Voorzitter, voor ons ligt de programmabegroting voor 2015 en de meerjarenbegroting voor 2015-
2018. D66 complimenteert de ambtenaren voor het schrijven van dit heldere stuk. Het is u gelukt om 
een sluitende begroting aan te bieden.  
 
Voorzitter, wij wonen in een prachtige gemeente. Een mooie gemeente die zich kenmerkt door 
sterke sociale structuren, een bloeiend verenigingsleven, een goede economie en een uitzonderlijke 
natuur. Het samenspel van deze factoren maakt Steenbergen tot een bijzondere gemeente met een 
gunstige ligging, zeker na de aanstaande openstelling van de A4, tussen de 2 wereldhavens 
Antwerpen en Rotterdam en met inzet van iedereen, college, raad, ondernemers, verenigingen en 
burgers zal Steenbergen alleen maar beter op de kaart komen te staan.  
 
Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn. De landelijke wet- en regelgeving bepaalt in grote mate 
wat de lokale overheden moeten uitvoeren door middel van medebewind. De zeggenschap van 
gemeenten zit in dat gedeelte wat autonomie wordt genoemd. In deze vrije gebieden kan het college 
in samenspraak met de gemeenteraad keuzes maken en onderscheidend beleid voeren ten opzichte 
van andere gemeenten. De voorliggende begroting 2015 laat dan ook zien dat veel financiële posten 
in beslag worden genomen door wettelijke taken en de daaruit voortvloeiende beleidsdoelen. Ook 
de transities en de daarbij behorende nieuwe zorgtaken worden grotendeels omlijnd door landelijk 
beschreven richtlijnen. Hier hebben wij inhoudelijk weinig zeggenschap over.  
Omdat wij moeten roeien met de riemen die we vanuit den Haag gekregen hebben, moeten wij het 
vooral procesmatig anders inrichten. Daar zit inderdaad de grote uitdaging maar D66 heeft 
vertrouwen dat dit college en ambtenaren in samenwerking met de verschillende zorg instanties 
deze transities goed zal begeleiden en uitvoeren. Wel maakt D66 zich zorgen  over de zachte landing 
en de kortingen en bezuinigingen welke doorgevoerd gaan worden. Niemand die weet welke impact 
dit op de gebruikers zal gaan hebben.  
 
Voorzitter ik zal niet alle paragrafen apart doorlopen. Wat D66 terugziet in de verschillende 
paragrafen,  is dat overleg met iedere inwoner, iedere vereniging en iedere ondernemer doel van 
inzet is. Dit past wat D66 betreft heel goed in de slogan van het huidige coalitieakkoord 'van 
gemeente naar gemeenschap'.  
Communicatie is een groot goed en met verbeteren ben je nooit klaar, zeker als het de communicatie 
betreft tussen gemeente en haar inwoners, ondernemers en verenigingen. Tijdig en gericht 
informeren van onze inwoners is een taak van een faciliterende overheid, die ruimte laat en probeert 
te verbinden. Dit schept het immers ook helderheid over de verwachtingen van en naar onze 
inwoners en organisaties. Ook het samenbrengen van verschillende partijen behoort ons inziens tot 
een taak van zo'n overheid om op die manier initiatieven een kans te geven. Bv de buurtvereniging 
wil zelf groenonderhoud gaan doen. Door het dragen van de naam van ondernemer op de hesjes 
stelt deze als tegenprestatie de schoffels en harken ter beschikking.  
 
Nu een blik in de toekomst. D66 wil een gemeente die automatisch haar blik naar buiten richt en een 
open houding heeft. Daarvoor zijn wel eenduidige spelregels voor samenwerking nodig. De 
gemeente zal structurele samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties moeten 
zoeken. Pak de kans om het gemeentelijk beleid verder te verbeteren en de zelfredzaamheid en 
eigen kracht van inwoners nog meer aan te spreken. Daarnaast wil D66 de kennis en ervaring binnen 
de samenleving beter benutten.   
 
Daarom wil D66 even stilstaan bij het begrip Burger participatie, D66 vindt dat onze inwoners 
natuurlijk meer van hun buurt weten dan iemand die op afstand in het gemeentehuis staat. Wij als 
gemeente moeten hun de ruimte geven om hun eigen problemen op te pakken en op te lossen, zeg 
maar dat de gemeente hun dromen faciliteert. Dat betekent dat de gemeente, zowel politici als 



ambtenaren een stuk zeggenschap moeten durven opgeven. Deze nieuwe manier van werken kan 
niet van de een op de andere dag. Daar is gewoon tijd voor nodig. Deze veranderende wereld leidt 
tot een verandering van de overheidscultuur. Daarin moeten gemeente en inwoners elkaar wel 
durven helpen. Deze nieuwe rol en houding van de overheid vereisen andere vaardigheden van de 
medewerkers bij de gemeente. Ook onze inwoners gaan dit merken want zij krijgen te maken met 
een ander type gemeentelijke gesprekspartner. 
Deze nieuwe manier van samenwerken zal leiden tot een gelijkwaardiger relatie tussen burger en 
overheid. Zij worden dan partners in het aanpakken van problemen en het creëren van kansen om 
onze gemeente schoon, leefbaar en veilig te houden.  
 
Waar D66 zich in deze wel zorgen overmaakt is de verschuiving van verantwoordelijkheden en rijst 
bij ons de vraag of bij afstand doen van deze verantwoordelijkheden door de gemeente de belangen 
van alle inwoners nog wel gediend blijven. Laat duidelijk zijn, we hebben bijzonder veel respect voor 
de mensen in de dorps- stadsraden die met al hun energie en inzet de leefbaarheid in hun kern op 
peil willen houden. Echter dorps-stadsraden hebben geen democratisch mandaat. Alles valt of staat 
bij de inzet en aandacht van zijn mensen. Wat als bv het gehele bestuur opstapt? Wie zal dan zorgen 
dat nieuwe initiatieven worden opgepakt?  
 
Voorzitter, dit zal de nodige aandacht en inzet van iedereen vragen om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden en laat duidelijk zijn dat D66 deze veranderingen toejuicht want inwoners nemen 
tegenwoordig meer verantwoordelijkheid en durven met eigen ideeën te komen. D66 vindt juist niet 
dat de gemeente als het vroegere vadertje staat moet optreden. Daarnaast geven de initiatieven, 
zoals bv het kunstgras van de vv in steenbergen en de plannen met de school in de heen, aan dat wij 
zeker op de goede weg zijn en dat goede initiatieven altijd boven komen drijven en uitgevoerd 
worden. 
 
Voorzitter. 
Voor ik afsluit nog een klein puntje. D66 snapt en begrijpt dat er bezuinigd moet worden maar dat 
dat in het programma beheer openbare ruimte nu juist op de bomen in het buitengebied moet zijn, 
vinden wij natuurlijk heel erg jammer. D66 verzoekt  u  dan ook indien er zich een meevaller 
voordoet in het huishoudboekje van de gemeente, dit voor te leggen aan de raad en te bestemmen 
voor groen in de wijken en bomen op de dijken in het buitengebied.  
 
Voorzitter. 
Laat duidelijk zijn dat D66 de coalitie scherp zal houden op het gebied van burgerparticipatie, natuur 
en de balans tussen economie en duurzaamheid. Wij vragen aandacht voor de biobased economy, 
Een economie waarbij eindige fossiele stoffen worden vervangen door recyclebare plantaardige 
stoffen. Daarnaast wil D66 het college verzoeken bij ontwikkelingen binnen de biobased economy in 
het kielzog ook de afvalscheiding mee te nemen. Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant stappen 
zetten naar een duurzamere economie voor een beter milieu en dat we aan de andere kant geen 
stappen willen zetten voor een betere afvalscheiding.  
 
Voorzitter. De programma begroting en de meerjarenbegroting sluiten positief. Zeker, er zijn nog 
onduidelijk- en onzekerheden maar die liggen buiten de invloedsfeer van de gemeente. Echter 
ondanks deze onduidelijk en onzekerheden ziet D66, door  de besluiten die genomen zijn en die 
genomen gaan worden, de toekomst van onze prachtige gemeente met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Voorzitter tot zover in 1ste termijn. 


