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Onder EMBARGO tot 19:30 uur, 6 nov. 14  

Voorzitter, het college voert een beleid dat in overeenstemming is met het 

raadsprogramma. We zien, dat het college een beleid wil voeren in waarbij veel aandacht 

uitgaat naar de transities en burgerparticipatie. Daarnaast stellen wij vast dat ook de andere 

programma’s aandacht krijgen.  

Het is gelukt een sluitende begroting neer te zetten die over meerdere jaren een positief 

saldo laat zien. Complimenten voor de ambtenaren! Voor de inwoners van de gemeente 

Steenbergen betekent dit dat de lasten niet hoger zullen zijn dan de jaarlijkse 

inflatiecorrectie. Ook is in de begroting het gelukt de decentralisaties budgetneutraal te 

realiseren, want niemand mag tussen wal en schip vallen, dat is waar we voor staan.  

Het college wil de komende vier jaar verder bouwen aan een krachtige en vitale gemeente. 
Een gemeente waar het goed is om te wonen, werken en leven. Een gemeente die we samen 
vormen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Want in de 
participatiemaatschappij wordt ook veel van de inwoners zelf gevraagd. Als faciliterende 
overheid stimuleren we de inwoners om zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Inherent hieraan is de regionale samenwerking. StAn ziet deze ontwikkeling als zeer positief 
én het vermindert de kosten. Wel wil StAn vragen aan het college om de eigenheid van de 
gemeente te blijven waarborgen.  
 
WMO 
Vanaf 2015 wordt er resultaat gericht ingekocht. Dit wil zeggen dat de zorgaanbieder een 
resultaatverplichting heeft (een schone woning) in plaats van dat er een contract wordt 
afgesloten met een prijs per uur geleverde zorg. In den lande zijn al goede resultaten 
geboekt met deze nieuwe wijze van inkoop. Wel vraagt StAn om schrijnende en bijzondere 
gevallen voldoende aandacht te geven, dat deze inwoners niet te tussen wal en schip vallen.  
 
Het raadsprogramma spreekt van dienstverlening die gaat van 'nee want' naar 'ja mits'. 
Vragen en verzoeken moeten kunnen rekenen op een meewerkende en meedenkende 
gemeente, die zijn afspraken nakomt. Om invulling te geven aan het raadsprogramma en om 
de interne afstemming te verbeteren wordt er gestart met het project "Beter Contact". StAn 
vraagt aan het college om zeer kritisch te kijken naar de meldingen die gedaan worden: als je 
beloofd binnen 10 dagen te reageren, reageer dan ook binnen 10 dagen. StAn vraagt dan 
ook om periodiek een performance rapportage te geven aan de raad. Hierdoor heeft de raad 
beter inzicht in het project “Beter Contact”. 
 
In 2015 wordt er gestart om het stadspark een kwaliteitsimpuls te geven. De kosten hiervan 
worden geraamd op € 20.000,-. Stan zou graag zien om niet alleen naar het stadspark te 
kijken, maar naar alle parken. Hierdoor pakt het college de parken gemeentebreed aan.  
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Het Onderzoek haalbaarheid glasvezel netwerk vindt StAn te smal, en wel om twee redenen: 
Om te beginnen is een onderzoek naar de haalbaarheid een suggestie dat het nut al is 
vastgesteld en daarom dringt StAn erop aan om eerst een onderzoek naar nut en noodzaak 
te beginnen. Pas daarna de haalbaarheid te onderzoeken.  
Op de tweede plaats: glasvezel is één van de technische alternatieven. Daarom zou StAn dit 
willen verbreden om niet alleen over glasvezel zelf te praten maar over breedband.  
 
Programma Bestuur en veiligheid 

Een besparing op het veiligheidshuis, lijkt een klein bedrag, de helft van het budget. Welke 

effecten heeft dat op korte en lange termijn voor het veiligheidshuis? StAn begrijpt dat het 

college er hier in deze begrotingsvergadering niet op kan reageren, maar StAn zou graag zien 

dat dit schriftelijk wordt beantwoord.  

Onze waarneming is dat overlast een groeiend fenomeen aan het worden is in de gemeente 

en StAn komt hier op een later moment concreet op terug. Het past niet in deze avond maar 

StAn wil het toch kwijt.  

Programma Sport en Cultuur 

Bestaande sportvoorzieningen blijven zo veel mogelijk behouden en hebben een efficiëntere 
bedrijfsvoering. Bezuinigingen worden samen met de sportverenigingen uitgewerkt met 

daarbij een actieve houding van de inwoners. Hierdoor zorgt een sportvereniging voor een 

sociale samenhang in de gemeenten. StAn vindt het prima dat de verenigingen meer 

zelfstandigheid krijgen. Wel vraagt StAn om de kennis en kunde die bij de ambtenaren 

aanwezig zijn over te brengen naar de verenigingen die hiermee gebaat zijn.  

De eerder ingezette bezuiniging heeft gevolgen voor de bibliotheek. StAn is ongerust dat de 
kennisbevordering in onze gemeente straks naar een minimum daalt. StAn vraagt dan ook 
aan het college om, als er een financiële meevaller zou zijn, dat als eerste aan de 
bibliotheken ten goede te laten komen.  
 
Programma WMO en Jeugd 
Het onderzoek HAVO in Steenbergen ervaart StAn als zeer positief. StAn ziet dan ook graag 
de onderzoeksresultaten tegemoet.  
 
Op het gebied van zorg, preventie, welzijn en wonen, draagt de sociale wijkteams eraan bij 
dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren. 
We hopen op een goede uitkomst van het onderzoek hierover en zien de adviesnota met 
belangstelling tegemoet.  
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Programma Recreatie, Economie en Participatie 
 
De gemeente wordt nationaal én internationaal op de kaart gezet door projecten als 
Landschap van Allure en de Brabantse Wal. Zeer mooie prestige projecten. StAn hoopt 
echter niet dat de andere projecten binnen onze gemeentegrens op een lager pitje komen 
staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de impuls ontwikkeling in de havenkom van Dinteloord 
en projecten om recreatie en toerisme te stimuleren door middel van recreatieve 
kansenkaart te maken en camperplaatsen aan te leggen.  
 
Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland biedt kansen om bestaande werkgelegenheid 
uit te bouwen en nieuwe werkgelegenheid te creëren. De bedrijven komen helaas niet 
aanwaaien.  Die tijd is voorbij. StAn vraagt dan ook om een proactieve houding van het 
college. 
 
Programma Milieu en Ruimtelijke ordening 
StAn vindt dat de woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig gemaakt 
moet worden, zowel in hoeveelheid als wat betreft het soort woningen. Dit is ook uitvoerig 
besproken in de woonvisie. StAn vraagt dan ook aan het college om te kijken naar de 
woonwensen van de jongere inwoners van deze gemeente, zodat daardoor een halt wordt 
toegeroepen aan de ontgroening.  
 
Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn.  
 
 


