
 

   REACTIE VAN HET CDA OP DE BEGROTING 2015 
Voorzitter, 
 
De fractie van het CDA heeft met grote belangstelling kennis genomen van de begroting 2015 
alsmede de meerjarenbegroting. Het boekwerk dat u ons heeft aangeboden ziet er goed en verzorgd 
uit, waarvoor onze dank. Maar ook onze complimenten voor de digitale begroting deze is goed te 
volgen voor de burgers. 
 
Het is nog steeds niet rustig in Nederland en de  onduidelijkheid vanuit Den Haag  over  de toekomst 
van  de zorg maakt het voor de gemeenten zeer lastig.  De vorige maand heeft de raad van 
Steenbergen unaniem ingestemd met de verordeningen voor de jeugdzorg en de WMO. Grote 
risico’s lopen we hiermee, en de mensen worden er niet wijzer van.  
We kunnen gelukkig putten uit een goede reserve, dus de zorg die onze inwoners hadden tot op 
heden kunnen we gelukkig ook in het komende jaar blijven bieden, maar………..  

 We moeten de vrijwilligers en mantelzorgers waarderen want de mensen moeten straks nog 
meer een beroep op elkaar gaan doen.  

 We moeten de voorlichting over de uitvoering van de transities naar de burgers helder en 
duidelijk blijven brengen.  

 We moeten een vangnet spannen voor hen die geen beroep kunnen doen op hun omgeving. 
 

 Op welke manier garandeert de gemeente deze 3 garanties?  
 
Onze dienstverlening staat op een hoog niveau maar kan nog beter. Via de website, middels tracking 
en tracing zal de klant zijn eigen informatie volledig moeten vinden.  

 Wilt u er alstublieft rekening mee houden dat vele ouderen ook gebruik maken van deze site 
en dat deze ook voor hun duidelijk moet zijn.  

Daarnaast vraagt het CDA aandacht voor het feit dat klachten van bewoners niet altijd worden 
behandeld en de  burgers zich niet altijd serieus genomen voelt.  

 We schieten hierin te kort en dit moet beter worden. 
  

 Een onderwerp dat ons al jaren bezighoudt is de arseenvervuiling in Nieuw-Vossemeer.  

 Wat is de huidige stand van zaken en wanneer kunnen de bewoners van Nieuw-Vossemeer 
hier nu echt eens zien dat de vervuiling wordt opgeruimd? 

 
Leefbaarheid is belangrijk om een actieve gemeente te hebben. Mensen moeten hier komen wonen 
en blijven wonen. We hebben goede scholen, zijn goed bereikbaar en streven naar glasvezelkabel 
(belangrijke nutsvoorziening) en burgers moeten hun eigen geld uit de automaat in de buurt kunnen 
blijven halen.  

 Het CDA verwacht dat door de komst van de A4 er een impuls voor de woningmarkt in onze 
gemeente ontstaat. We moeten in de Randstad reclame maken voor Steenbergen om hier te 
komen wonen.  

 
Steenbergen is een sterke gemeente maar er hangen naast de decentralisatie van de zorg nog veel 
risico’s boven ons hoofd. 
Onze gemeente is nog steeds sterk en stabiel, mede door de aanwezigheid van de alle bedrijven  
maar voornamelijk ook door de Land-en Tuinbouw en de Biobased Economie. 



Water speelt een zeer belangrijke rol in Steenbergen en we hebben veel water recreatie.  Daarnaast 
hebben we de behoefte aan zoet water, drinkwater, water voor landbouw en industrie.  
In de Grevelingen komt weer eb en vloed en het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook 
weer eb en vloed dit om de algenproblematiek te lijf te gaan.  De ministerraad heeft hiermee 
ingestemd. Een kleine 300 miljoen van de totale van 4,5 miljoen moet opgehoest worden door het  
Rijk, regio, marktpartijen en gebruikers, dus ook door Steenbergen. Het CDA vindt dat de kosten voor 
het zout water thuishoort bij de veroorzaker.  

 Wat vindt de gemeente hiervan?  
 
Daarnaast is landelijke gesloten energieakkoord mislukt en dreigt ook nog de doodsteek te worden 
voor de lokale kleine energie initiatieven.  

 Ondersteunen we de lokale initiatieven en hoe doen we dat?  
 

De Brabantse Omgevingsdienst weet na 1,5 jaar operatief te zijn nog steeds niet welke gemeentes in 
gebreke zijn gebleven met het wettelijk verplicht inbrengen van taken. CDA heeft hier vaak voor 
gewaarschuwd.   

 Hierdoor heeft de Omgevingsdienst direct geen sluitende begroting en zal Steenbergen in de 
buidel moeten tasten.   

 
Gemeente Steenbergen is tijdig gestart met de grote bezuinigingsoperatie. Geen populaire 
maatregel, maar helaas wel een noodzakelijke.  
Er is onder andere aangegeven dat de tarieven van de begraafplaatsen zullen worden verhoogd tot 
het regionaal gemiddelde.  

 U geeft bij de begroting aan dat dit nog niet is gebeurd. De vraag van het CDA is wanneer dit 
gaat gebeuren.  

 Een andere afspraak was dat Steenbergen zich zou aansluiten bij het inkoopbureau.  
Dit is wel gebeurd en we hebben hier als CDA altijd op gehamerd en we willen nu weten 
welke resultaten er tot op heden geboekt zijn. 

 
Voorzitter, de technische vragen die wij twee weken geleden hebben ingediend zijn voor ons naar 
tevredenheid beantwoord, waarvoor dank. 
 
De begroting 2015 ziet er goed uit. Maar het zal zeker geen jaar worden van stil zitten en op de 
winkel passen. Wederom zullen de mouwen opgestroopt moeten worden om alle grote opdrachten 
en uitdagingen van 2015 uit te voeren. Het CDA vindt dat de financiën op orde moeten zijn maar 
risicobeheersing is net zo belangrijk dan een sluitende meerjarenbegroting.  
 
Voorzitter, we leven in een tijd van vele vormen van bestuurlijke samenwerking, iets waar we niet 
onderuit komen, want we moeten  de krachten bundelen. Maar laten we er voor zorgen dat het 
bestuur op die manier niet te ver van de burger af komt te staan. Want het gaat in onze maatschappij 
nog steeds om mensen. 
 
Tot zover in eerste termijn. 
 


