
1e termijn begroting 2015 
 
 
Wij zijn hier om de programmabegroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 vast 
te stellen. De VVD vindt dat er vanuit het raadsprogramma een goed 
collegeprogramma is opgesteld en is tevreden over de gepresenteerde 
programmabegroting en de meerjarenbegroting die sluitend zijn. Naar mening van de 
VVD een goede prestatie van het college in samenwerking met het MT, waarvoor 
onze waardering. 
 
Het is niet gemakkelijk om in deze tijd als bedrijf, maar zeker ook als gemeente de 
zaak te runnen. Economisch gezien lijkt het iets beter te gaan, maar er zijn nog 
steeds vele onzekerheden.  
En er komen nieuwe taken op ons af, die de overheid bij ons weg ligt. Een 
uitdagende opgave waar wij voor staan. Maar niet alleen voor de gemeente, zeker 
ook van onze burgers vraagt dit extra inspanning. Een goede ondersteuning  vanuit 
de gemeente is hierbij belangrijk en vereist. 
Naast de veranderingen in de zorg wordt er binnen onze gemeente ook een grotere 
bijdrage van vrijwilligers gevraagd in organisaties en verenigingen. 
Hoewel ons huishoudboekje voor de eerstvolgende jaren op orde is blijven er 
voldoende uitdagingen om dit ook zo op lange termijn te houden. 
 
 

Programma bestuur en veiligheid. 
 
De VVD vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Steenbergen veilig kunnen 
wonen, werken en recreëren. Het gemeentebestuur dient zich dienstbaar op te stellen naar 
haar inwoners, zodanig dat, burgerinitiatieven worden beloond en misbruik en fraude hard 
worden aangepakt. De VVD is positief over de aanpak van hennepkwekerijen en 
drugsoverlast, die samen met woninginbraken en veel voorkomende criminaliteit waar wij als 
burgers mee te maken hebben, worden uitgewerkt in het integraal veiligheidsplan. De VVD 
vraagt wel extra aandacht te schenken bij frauduleuze handelingen, om meer geld van de 
overheid te krijgen of om belasting te ontduiken. Voorbeelden hierbij zijn, let goed op wie 
zich wel en niet laat inschrijven als inwoner. Het verhuizen en inwonen bij een andere 
postcode om AOW of zorgtoeslag te verkrijgen. De GBA registratie dient zorgvuldig 
gecontroleerd te blijven worden, gezien de velen arbeidsmigranten die hier in de gemeente 
Steenbergen verblijven. 
De VVD pleit ervoor om binnenkort het onderwerp handhaving en controle door de gemeente 
eens te evalueren en keuzes te maken waar wij, op welke onderwerpen, die handhaving en 
controles willen inzetten. 
 
Programma Dienstverlening 
 
De VVD heeft al aangegeven dat service naar de burgers belangrijk is, dienstverlening moet 
goed en betrouwbaar zijn. Daarom vinden wij ook dat de sluiting van de servicebalie zich 
moet beperken tot dinsdagochtend. 
Het KCS dient verder door ontwikkelt te worden en dit wat mag wat de VVD betreft zo snel 
mogelijk, sleutelwoorden zijn terugkoppeling en actiesnelheid. 
Ook het Project Prettig Contact is naar ons in ziens een verbetering voor de communicatie 
tussen burgers en gemeente. 
 
Wel vindt de VVD dat de lasten door de baten gedeeld moeten worden en vraagt hier dan 
ook aandacht voor door het College. 



 
Programma Sport en Cultuur 
 
De VVD vindt dat het de taak van de gemeente is zoveel mogelijk verenigingen in stand te 
houden. Door het nemen van verantwoordelijkheid en door zelfwerkzaamheid is het mogelijk 
bij verenigingen bezuinigingen te realiseren. 
Bezuinigingen die nodig zijn en de VVD ziet dat leden van onze verenigingen het besef 
hebben dat meer eigen bijdrage nodig is. Ook zullen verenigingen op zoek moeten naar 
eventuele samenwerkingen, op gebied van overhead, exploitatie enz. 
Goede voorbeelden van meer eigen initiatief zijn VV Steenbergen en de zwembaden.  
Het is van groot belang dat verenigingen waar ingrijpende investeringen gedaan moeten 
worden hun toekomstplaatje goed in beeld hebben, immers de financiële middelen vanuit de 
gemeente zullen afnemen. 
 
Cultuur verdient volgens de VVD voldoende aandacht Het uitdragen van cultuur, en mensen 
vooral jongeren kennis laten maken met cultuur kan door de VVD volledig worden 
ondersteund. Ook hier dient het College ondersteunend te werken en culturele activiteiten te 
ondersteunen. 
 
 

 
 

 
Programma Jeugd en WMO 
 
Als VVD zijn wij positief over de insteek van de decentralisatie. Mensen in hun eigen kracht 
zetten, dat is de kernboodschap bij de transities van het rijk naar gemeenten. De 
voorbereiding is gedegen gedaan en wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente Steenbergen 
zo goed als mogelijk is voorbereid op wat komen gaat. Er zijn echter ook nog 
onduidelijkheden en onzekerheden. Daarom vinden wij het belangrijk om de kwaliteit, en ook 
de financiën in de gaten te houden. 
 
De VVD heeft er op aangedrongen om elk kwartaal een financiële (kosten) evaluatie te 
houden. Tevens twee keer per jaar een inhoudelijke evaluatie teneinde de controlerende 
taak van de gemeenteraad mogelijk te maken. Alleen dan is het mogelijk om op tijd bij te 
sturen, mocht dit nodig zijn. De VVD is positief gestemd over de decentralisaties, en houden 
voor de inwoners van Steenbergen de uitvoering nauwlettend in de gaten. 
 

 
 
Programma Recreatie, Economie en Participatie  
                                                                                
De Nederlandse economie trekt maar mondjesmaat aan en  binnen onze regio zijn 
wij de laatste tijd geconfronteerd met grote bedrijfssluitingen, erg triest voor de 
werknemers en hun gezinnen die hierdoor getroffen worden. Mensen moeten op 
zoek naar een nieuwe baan een zware opgave in deze tijd. 
Toch zien wij als VVD de nodige lichtpunten. 
Binnenkort wordt de A4 geopend, een belangrijke transportas tussen de twee 
wereldhaven Rotterdam en Antwerpen.  
De VVD ziet door de ligging van Steenbergen nabij deze transportas nieuwe 
mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven, waardoor ook de werkgelegenheid 
zal toenemen.  



Ook zien wij de mogelijkheden die de Biobased Industry met zich mee zal brengen, 
er komt duidelijke een nieuwe generatie grondstoffen in beeld. 
Ook de landbouw kan hierin een belangrijke rol vervullen, de landbouw als 
voedselproducent, producent van duurzame energie en ook aanbieder van allerlei 
diensten op het gebied van recreatie, klein toerisme en zorg. 
Wel is  in het kader van ketendenken en samenwerking wenselijk te bezien of er ook 
voor de landbouw door de gemeente mogelijkheden geboden moeten worden om 
gezamenlijk primaire producten te bewerken.  
De VVD wil het College dan ook vragen lokale initiatieven voor bedrijven en 
ondernemers verder te onderzoeken en te promoten. Het invoeren van het 
ondernemersspreekuur is een goede zaak. 
Ook is voor de de landbouw de kwantiteit en de kwaliteit van zoet water bij het 
verzilten van de Grevelingen en het Krammer Volkerak niet echt zeker. 
Ook de verwachtingen voor dit project en de financiering zijn nog erg onzeker, 
daarom vraagt de VVD het College  erg kritisch naar de Rijksstructuurvisie te kijken 
en een goed onderbouwde zienswijze in te dienen. Vooral de indringing van zout 
water van onderuit in de polders kan tot grote problemen leiden. 
Voor recreatie, grootschalig, maar ook kleinschalig komt Steenbergen steeds meer 
op de kaart oa via de de Brabantse Wal, Waterpoort, Landschap van Allure en ook 
via initiatieven van ondernemers die toekomst zien voor recreatie in de gemeente 
Steenbergen. Het College dient dergelijke initiatieven te faciliteren waar dat mogelijk 
is. 
De samenwerking bij uitvoering van de participatiewet met de Brabantse Wal 
gemeentes vinden wij een goede zaak. 
 
 
 
 
 
 
Programma Milieu en ruimtelijke ordening  Afval 
 
De VVD heeft haar bijdrage geleverd aan de eerste aanzet voor de Woonvisie en 
heeft onder andere aandacht gevraagd voor de vrijkomende agrarische bebouwingen 
op het platteland, dit kan door een goede implementatie van de wet 
Plattelandswoningen. 
 Wij onderschrijven het bouwen of inrichten van toekomstbestendige woningen en 
willen voldoende aandacht voor de starters. 
Daarnaast zou de VVD het College willen vragen met betrekking tot de huisvesting 
van arbeidsmigranten te onderzoeken of de economische gebondenheid losgelaten 
zou kunnen worden? 
In ons verkiezingsprogramma hebben wij ook aangegeven dat het aanleggen van 
een glasvezelnetwerk binnen de gehele gemeente Steenbergen hoog op onze 
agenda stond.  
De VVD weet dat het College onderzoek doet naar de mogelijkheden voor de aanleg 
van glasvezelkabel binnen onze gemeente, graag vernemen wij van de wethouder 
de laatste stand van zaken? Nieuwe bedrijven en ook bestaande bedrijven kunnen in 
dit digitaal tijdperk niet meer zonder de mogelijkheden van snel dataverkeer. 
 
                                                                      



 
 
Programma Beheer openbare ruimte    
 
De VVD ziet in de begroting grote bezuinigingen en een verdere versobering op het 
wegenonderhoud. Wij vragen het College  er op toe  te zien dat deze verdere 
minimalisering en versobering niet tot onveilige situaties leidt en er ook geen 
achterstallig onderhoud ontstaat. 
Wij willen het College ook vragen er op toe te zien dat er bij de overdracht van wegen 
aan de gemeente door RWS en andere organisaties nauwlettend er op toe gezien 
wordt dat deze overdracht gebeurd in de afgesproken staat zodat er naderhand geen 
onvoorziene bijkomende kosten gemaakt moeten worden. 
Verder willen wij het College vragen te onderzoeken wat de beste oplossing is voor 
de N 259.  Het gedeelte tussen Steenbergen en Dinteloord als 80 km weg behouden 
en onderzoeken wat de voordeligste en veiligste optie is voor het viaduct bij Welberg.  
De VVD vindt dat hier een afweging gemaakt moet worden tussen veiligheid en total 
cost of ownership. 
 
 
Programma financiering 
 
De VVD vindt dat de financiële positie van de gemeente gezond is, in sommige 
buurtgemeentes is dit duidelijk veel minder. 
De grondpositie is niet erg zwaar, naar het idee van de VVD goed gewaardeerd en 
geeft dus geen zware druk op de begroting. 
De financiering is op orde, en in verschillende rekenmodellen toekomstbestendig. 
 
 
 
 
Programma Bedrijfsvoering 
 
 
De VVD onderschrijft het programma bedrijfsvoering. 
De ontwikkeling naar drie afdelingen. Verdergaande samenwerking met de 
Brabantse Wal gemeenten vinden wij een goede zaak. Wel verwachten wij dat de 
raad over eventuele verdergaande samenwerking geïnformeerd blijft door het 
college. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      


