
 

 

  

 

 

Algemene beschouwingen bij programma begroting 2015 en meerjaren begroting 2015 / 2018 van 

de gemeente Steenbergen. 

Het college heeft de bijdragen van de politieke partijen bij de behandeling van de Perspectiefnota 

vrijwel geheel overgenomen. Toch is er reden voor alertheid bij de raad, omdat de financiële situatie 

wel leidt tot goedkeuring door de toezichthoudende provincie, maar ook vastgesteld moet worden 

dat het positief resultaat zeer broos is. Het is, zoals door de loco-burgemeester bij de bespreking met 

de pers terecht opgemerkt, eerst maar eens te zien of de in de begroting al ingeboekte bezuinigingen 

en opbrengsten wel worden gerealiseerd.  Daarmee staan raad en college schouder aan schouder 

voor een belangrijke taak, waarbij de Volkspartij met name wijst op de onvoorziene gevolgen welke 

de transitie van jeugdhulpverlening, WMO, AWBZ en soortgelijke wetten op onze bevolking kunnen 

hebben. Wanneer keuzes moeten worden gemaakt, dan zal de Volkspartij altijd eerst kiezen voor 

onze mensen en pas daarna voor stenen. 

Het positief resultaat voor komend jaar bedraagt slechts € 1.500,00. Dat maakt dat het verstandig 

zou zijn niet te rekenen op meevallers in aanbestedingen en uitgaven komend jaar, maar ook enkele 

keuzes te maken. Wij doen u daarbij enkele voorstellen. 

P. 8 U stelt voor om een tevredenheidsonderzoek na de invoering van de toeristenbelasting te 

houden. Dat was niet nodig geweest, wanneer deze extra lasten voor ondernemers achterwege was 

gebleven. 

P. 8 U wilt € 5.000,00 besteden om een stichting op te richten voor het beheer van sport- en 

welzijnsaccommodaties. Waarom niet even geïnformeerd bij de gemeente Bergen op Zoom of 

Roosendaal. Daar zijn al lang dergelijke beheersvormen en de collega-gemeenten van de Brabantse 

Wal zijn vast bereid om Steenbergen te ondersteunen. Is dit reden genoeg om deze uitgave te 

schrappen? 

P. 21 Zowel de kosten van personeel  (kleine 2 ton) als die van extra ingehuurd adviseurs                    

(€ 65.000,00)  nemen toe. Dus niet de een voor de ander, maar allebei. Het werk in de gemeente 

moet worden gedaan en er zijn ongetwijfeld extra onverwachte afvloeiingskosten, maar dat betekent 

dat keuzes moeten worden gemaakt. Bij de behandeling van de perspectiefnota komend jaar zal de 

Volkspartij daarom extra alert zijn en voorstellen doen, waardoor deze groei wordt terug gebracht. 

P. 41 In 2015 zal de nieuwe ondernemer werkzaamheden gaan verrichten om de Steenbergse haven 

op te knappen. De Volkspartij stelt voor het baggeren naar voren te halen, thuis ga je toch ook niet 

eerst de meubels plaatsen en pas daarna de vloerverwarming vervangen?  Wat vindt u hiervan? 



 

 

P. 57 Er volgt nog een beeldvormende vergadering over de aanpassing van de huidige Rondweg N 

259. De Volkspartij bepleit bij het maken van plannen het viaduct in tact te laten. Slopen is onnodig 

duur en een veiliger kruising van wegen zal anders nooit meer gemaakt kunnen worden. 

P. 59 Het college bezuinigt anderhalve ton op het onderhoudswegen fonds en bezuinigt € 125.000,00 

onderhoud bij herinrichting. Wij zijn absoluut voor terugdringing van kosten, maar op onderhoud is 

dat een verkeerde keuze. Dat geldt ook de bezuiniging op het onderhoud van gemeentelijke 

gebouwen (P. 65). Vergelijk weer uw eigen huis. Je kunt de schilder een jaar later laten komen, maar 

de rekening volgt onvermijdelijk. Bezuinig dan op posten als de vierde wethouder, de 

raadsvergoedingen of  stel het maken van uw promotiefilm  een jaar uit. Waarom deze keuze voor 

het wegenonderhoud  en niet bijvoorbeeld op de aanleg van ecologische verbindingszones? 

P. 80 De gemeente Steenbergen is € 8,00 duurder met de hondenbelasting dan het landelijk 

gemiddelde. Dit terwijl de opbrengsten rechtstreeks naar de algemene middelen gaan. De invoering 

van zogenaamde hondenpoepzakjes kwam tot stand na uitgebreide politieke discussie. Uw voorstel 

om  € 2.250,00 te besparen komt in dat verband plat weg uitgedrukt raar over. Het 

bezuinigingseffect bedraagt 1/ 10.000e van de algemene dekkingsmiddelen. Evenals bij de heffing 

van reclamebelasting en toeristenbelasting is hier sprake van een beperkte groep betalenden. Laat 

hen dan ook enig voordeel van de extra belasting genieten. De Volkspartij ziet in deze periode geen 

meerderheid voor het gewenste afschaffen van de hondenbelasting. Wij vragen wel deze bezuiniging 

te schrappen en hiervoor een andere dekking te vinden. Is het college hier toe bereid? Indien dat niet 

het geval is, zal de Volkspartij in tweede termijn een amendement overwegen.  

P. 81 Er is geen enkele reden om de reclamebelasting te laten stijgen naar € 511,00. Het is nog maar 

de vraag of de 105 genoemde en berekende detailhandelsvestigingen, welke uitsluitend in de het 

centrum van Steenbergen zijn, er aan het einde van het komende belastingjaar nog zijn. De 

Volkspartij stond alleen tegen de invoering van deze volstrekt willekeurige heffing en verzet zich 

tegen nog meer lasten voor de ondernemers. Is het college bereid in dit geval de ondernemers ter 

wille te zijn en de verhoging achterwege te laten? Want waarom wel in het centrum van Steenbergen 

en niet in de andere mooie dorpskernen? Dat laatste zou de Volkspartij ook niet willen en zal in geval 

het college vast houdt aan de verhoging een amendement indienen. 

 

Steenbergen, 6 november 2014. 


