
“Stuurloos op de Vliet” 

 

Voorzitter, dit collegeprogramma mist een aansprekende titel. 

Inderdaad, het is een programmaboekje, dat onderdeel voor onderdeel helder en goed leesbaar is. 

Maar, voorzitter, het mist bezieling: het ontbeert de “rode draad” zeggen we dan bij de PvdA.  

En voorzitter, ook spreekt het College zich op diverse punten tegen en dat maakt deze plannen 

ongeloofwaardig.  

 

Ik geef u twee voorbeelden: 

 

1:  dit College zegt toe veel “in goed overleg” te willen doen, maar tegelijkertijd houdt het vast aan 

de straffe bezuinigingsdoelstellingen van het vorige College. Dat “goed overleg” leidt dus niet tot 

ander en beter beleid. 

 

Recent nog hebben we hier voorbeelden van gezien: ik noem de kwestie bouwclub ‘De Heen’ en de 

oeverloze discussies met VV Steenbergen over de kunstgrasvelden. Een ander voorbeeld van ‘goed 

overleg’ dat het College al meer dan 8 jaar voert, gaat over recreatiepark Sunclass.  

Het College van Steenbergen dat zegt graag naar de burger te willen luisteren, maar ondertussen  

vertikt ze te doen wat de bewoners van Nieuw Vossemeer al  vele jaren geleden in het  

Dorpsontwikkelingsplan van november 2009! – dat is exact 5 jaar geleden! - hebben verwoord… 

 

2: dit College beweert dat het de inwoners centraal stelt. Maar veel van deze plannen komen 

uitsluitend ten goede aan de ondernemers en de boeren. De PvdA mist concrete plannen die het 

wonen, werken en recreëren voor die 23.000 gewone Steenbergenaren aangenamer maken.  

De PvdA mist de samenhang hierin maar ook in de begroting. Of anders gezegd: het College mist een 

visie hoe ze die 23.000 gewone Steenbergenaren plezierig kunnen laten wonen, werken en 

recreëren. 

Voorzitter, dit schip van lokale staat drijft deels op krachten uit het verleden (met name de 

bezuinigingsplannen) en op de stroom die van boven (uit Den Haag) komt. Op het oog lijkt het te 

varen, maar de vraag is waar naar toe.  

 

“Stuurloos op de Vliet” had de titel van dit collegeprogramma kunnen zijn, het is dan ook begrijpelijk 

dat het maar is weggelaten. 

 

En voorzitter, het ontbreken van die inhoudelijke koers zien we terug in de begroting. De teksten zijn 

vaak ronkend, maar de financiële vertaling ervan is daar veelal rechtstreeks mee in tegenspraak. Men 

beleid met de mond iets, wat men in de praktijk niet waarmaakt. En dat benadeelt veruit de meesten 

van die 23.000 gewone Steenbergenaren in onze lokale samenleving.  

De PvdA zal daarvan een aantal zaken aanstippen: 

De PvdA gelooft in eigen kracht: veel inwoners zijn echter naast hun betaalde arbeid actief als 

mantelzorger. Of ze zijn actief als vrijwilliger in het verenigingsleven. En daarmee hebben ze het al 

druk genoeg! 

Het College gelooft dat de inwoners ook nog tijd en zin hebben om als vrijwilliger de taken van 



Openbare Werken uit te voeren: om de verwaarloosde plantsoenen te onderhouden, het onkruid 

tussen de straatklinkers te plukken of het straatmeubilair schoon te maken. Op de beelden kunt u 

zien waar dat toe leidt. 

 

De PvdA wil dat beter doen. Het College moet geld vrijmaken in de begroting om de taken van 

Openbare Werken goed uit te kunnen voeren. Een schone, verzorgde gemeente Steenbergen: dat is 

iets wat het wonen, werken en recreëren van die 23.000 gewone inwoners van Steenbergen veel 

aangenamer maakt! De PvdA heeft daarvoor een amendement (1) voorbereid. 

 

Voorzitter, het College heeft nog steeds geen doordacht sportbeleidsplan gepresenteerd, maar het 

wil al wel bezuinigingen gaan opleggen aan de sportverenigingen. Eerst in 2016 komt het, en we 

moeten het maar geloven, tot zo’n plan. De PvdA, en indertijd ook de voorgangers van Gewoon 

Lokaal, vragen er al jaren om. 

De PvdA wil dat beter doen. De PvdA heeft een motie (1) voorbereid dat het College opdraagt haast 

te maken met zo’n sportbeleidsplan.  

Het College heeft geen aandacht voor en toont geen betrokkenheid bij de lokale geschiedenis en de 

cultuur van ons gebied. Er zijn hier een aantal goede, maar kleine en vooral lokale, initiatieven die 

dat verleden in beeld trachten te brengen. De PvdA mist echter een overkoepeld initiatief, dat het 

verhaal van de zes kernen van Steenbergen in samenhang vertelt, zeg een soort streekmuseum, dat 

die initiatieven bundelt en de leemtes vult. Dat het verhaal vertelt van de strijd om het bestaan, het 

gevecht tegen het water, de oorlogen, de meekrapteelt, de suikerbiet, enzovoorts, er valt genoeg te 

vertellen. 

De PvdA wil dat beter doen. De PvdA heeft een motie (2) voorbereid dat het college opdraagt om 

binnen deze begroting geld vrij te maken om samen met de heemkundekringen en lokale initiatieven 

in de kernen, in onderlinge samenhang, het hele verhaal van dit gebied te gaan vertellen en zo te 

komen tot de opzet van zo’n bescheiden streekmuseum. 

 

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 

langdurig zieken en ouderen. Het Collegeprogramma van Steenbergen spreekt in dit verband 

uitsluitend over het vergroten van de efficiency.   

De PvdA wil dat beter doen door juist de effectiviteit te vergroten. Krijgt iedereen de zorg die hij of zij 

nodig heeft? Dat is de juiste vraag! De PvdA zal erop toezien dat ieder die zorg krijgt!  

 

De ambitie van dit College op het gebied van onderwijs reikt, zo stelt zij zelf, niet verder dan wat het 

lokale bedrijfsleven nodig heeft. Dat hiervan sprake is blijkt bijvoorbeeld dat men de aangenomen 

motie van de PvdA over laaggeletterdheid ver in de tijd naar achteren geschoven heeft. 

De PvdA wil dat beter doen, door niet de wensen van het lokale bedrijfsleven centraal te stellen, 

maar door uit te gaan van de talenten van het individu en te stimuleren deze tot ontplooiing te 

brengen. 

Oók als dat boven de eisen en wensen  van het bedrijfsleven uitgaat. Dan zoekt de PvdA liever naar 

bedrijvigheid die bij dat talent past. 

 

Het College gaat bij het programma-onderdeel recreatie uit van het motto “Steenbergen aan Zee”. 

Zo’n motto is niet alleen kwetsbaar voor cynici, het geeft ook het verkeerde beeld, het is namelijk 

gewoon niet waar.  

De PvdA vindt het motto “Steenbergen, daar waar Brabant Zeeland kust” beter. Dat benadrukt het 

goede van beide: de nabijheid van het water en de Zeeuwse kust verenigd met de warmte en 



gezelligheid van het Brabantse land.  En dat moeten we dan ook gaan waarmaken. 

 

De PvdA vindt dat de recreatieve doelstelling ambitieuzer moet worden verwoord. Het moet 

mogelijk worden om langs de Vliet of het Volkerak te wandelen of te fietsen. De horeca moet zich 

daar kunnen vestigen, zodat het ook voor die 23.000 gewone Steenbergenaren mogelijk is om met 

een hapje en een drankje van het uitzicht over het ruime water te genieten en van de vele schepen 

die daar varen. De PvdA heeft een motie voorbereid waarin het college wordt opgedragen om in 

overleg te treden met de recreatieve ondernemers en de plaatselijke horeca met het oogmerk een 

plan op te stellen om in de komende vijf jaar te bewerkstelligen dat Vliet en Volkerak bereikbaar 

worden voor onze inwoners en recreanten. De kosten hiervan kunnen worden bestreden uit de 

opbrengsten van de niet ingezetenbelasting en de investeringen kunnen worden gefinancierd door 

de herbestrating van het havengebied te schrappen. Voor dit laatste is een amendement (2) 

opgesteld.  

Het College schrijft dat wonen centraal staat. Maar in de praktijk gaat het uitsluitend om het 

bovenmatig vergroten van de ruimtelijke mogelijkheden voor het bedrijfsleven, ten koste van het 

landschap, het milieu en de leefbaarheid. 

De PvdA vindt dat de juiste woningen gebouwd moeten worden, voor de juiste doelgroep op de 

juiste plaats. Ook vindt de PvdA dat industriële bedrijvigheid niet in het buiten gebied thuis hoort en 

dat arbeidsmigranten binnen de bebouwde kommen van de kernen gehuisvest moeten worden. 

Het College blijft koppig rioolbelasting heffen op een oneerlijke manier, terwijl het aan de PvdA heeft 

beloofd dat het alternatieven zou onderzoeken.  

De PvdA vindt dat de rioolheffing eerlijker moet worden verdeeld over die 23.000 gewone 

Steenbergenaren . Degenen die het rioleringssysteem zwaarder belasten, moeten hiervoor ook meer 

betalen. Ook zou de bijdrage gesplitst kunnen worden in een eigenaren en een gebruikersdeel: de 

wet staat dat toe.  De PvdA is het beu om met beloftes aan het lijntje te worden gehouden. Daarom 

heeft de PvdA een motie (3) voorbereid, die het College opdraagt vóór maart 2015 met dat 

onderzoek op de proppen te komen. 

De PvdA maakt zich ook zorgen over onze werknemers: ons ambtenarenapparaat. In de afgelopen 

jaren is er voortdurend op bezuinigd: meer taken met minder personeel. De PvdA vraagt het College 

om erop toe te zien dat de werkbelasting niet verder wordt opgevoerd. Ook hiervoor heeft de PvdA 

een motie (4) voorbereid dat beoogd de werkdruk bij onze ambtenaren niet verder op te voeren. 

 

Voorzitter, dit College is zo constateert de PvdA, teleurgesteld, het oude College slechts aangevuld 

met een Gewone Lokale partij. Logisch dat de bezuinigingen van het voorgaande, zeer rechtse, 

College gewoon doorgaan. Tussen de regels door lezen we echter dat dit College zelf twijfelt aan de 

haalbaarheid ervan. Vermoedelijk klinkt daar dan toch, weliswaar mager, de invloed van Gewoon 

Lokaal in door…  

 

De PvdA is daar veel duidelijker in: de PvdA is er zeker van dat dat niet lukt. En daarvoor hebben we 

drie redenen: 

 Ten eerste sluit de begroting weliswaar op papier, maar ze bevat te veel onzekerheid; 

 Ten tweede verloederd de openbare ruimte, u heeft de beelden kunnen zien, daar moet wat aan 

gebeuren en dat gaat geld kosten; 

 Ten derde zou het College de lasten eerlijker gaan verdelen, maar daarvan is in deze begroting 

helemaal niks te merken.  



 

Voorzitter, tot slot: 

Dit college heeft na zijn aantreden aan de inwoners van Steenbergen beloofd het vertrouwen van de 

bevolking in het stadsbestuur te herstellen. Tot op heden is het stil gebleven en ook in deze 

begroting is daar geen jota noch een cent aan gewijd. De PvdA betreurt dat ten zeerste. De PvdA 

verwacht van dit college dat het zichtbaar initiatieven onderneemt die er toe leiden dat de bevolking 

het vertrouwen in het lokale bestuur hervindt. Ook hiervoor heeft de PvdA een motie (5) voorbereid. 

Voorzitter ik rond af.  

Vooropgesteld dat het College bereid is om alle door de PvdA voorgestelde verbeteringen en 

aanbevelingen in de begroting aan te brengen kunnen we deze begroting steunen. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

  



Nadere verdieping t.b.v. de burgers en de pers: 

Programma Bestuur en Veiligheid 

- Er ligt in de dagelijkse praktijk een te grote nadruk op de ondernemers en vooral de 

agrarische sector. De gewone burger komt er in de praktijk maar bekaaid vanaf, wat zich 

vertaald in ontevredenheid over de wijze waarop Steenbergen bestuurd wordt. 

In de teksten van het Collegeprogramma vinden we deze overmatige aandacht voor het 

ondernemersgilde regelmatig terug. Er zijn echter Lichtpuntje soms wordt wel de juiste 

volgorde aangehouden. De PvdA kiest consequent voor de volgens haar enig juiste volgorde, 

te weten: Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. 

Het zou fijn zijn als ons gemeentebestuur dat ook zou doen, u het zou daarmee glashelder 

maken dat het uiteindelijk om de inwoners draait. Dit lijkt onbelangrijk maar is het niet. 

- De PvdA zou graag zien dat er meer wordt gehandhaafd op overlast en misstanden in het 

buiten gebied. Ook de controle op naleving van bouwvoorschriften, het voldoen aan de 

vereisten bij vergunning verlening e.d. krijgt te weinig aandacht. 

Programma dienstverlening 

- Ook de PvdA streeft naar het waar mogelijk verbeteren van de dienstverlening en ziet in de 

verdergaande digitalisering hiervoor goede mogelijkheden, al mag dat er niet toe leiden dat 

degenen met een achterstand op de toegang tot de digitale wereld verstoken blijven van de 

diensten van de lokale overheid. 

Programma Sport en Cultuur 

- De tekst van het programma staat in schril contrast met de werkelijkheid. Als we sport en 

cultuur echt belangrijk vinden moeten we bereid zijn om de daarvoor noodzakelijke kosten 

te maken. Uiteraard moeten we onderzoeken of het met minder kan, maar daarvoor is 

goede samenwerking met de vrijwilligers-besturen randvoorwaardelijk. Wat de PvdA betreft 

zullen we hier met realistischer (bezuiniging) doelstellingen moeten komen. Wat nu is 

ingerekend is te optimistisch en leidt niet tot het zo fraai verwoorde doel. 

- De PvdA mist aandacht voor de lokale geschiedenis. Het zou toch een aanwinst zijn als er een 

soort streekmuseum zou komen waar de historie over de ontwikkelingen in dit gebied, de 

vlasverbouw, meekrapcultuur, en suikerbietverwerking, en vooral de sociale 

omstandigheden waaronder de bevolking zijn brood wist te verdienen, etc. zouden worden 

toegelicht. Kern daarvan zou gedragen kunnen worden door de lokale heemkunde 

verenigingen. Zij hebben echter ruimte nodig om de bezoekers van dit gebied uitleg te geven 

over hoe we zijn gekomen op het punt waar we nu zijn. Een dergelijke voorziening bevorderd 

de aantrekkelijkheid van Steenbergen als bezoeklocatie. Er is zoveel te vertellen. 

- De PvdA ziet een aantal kerken zeker als materieel erfgoed, maar lang niet alle kerken.  

Er zullen criteria moeten komen om te beslissen welke wel en welke niet als zodanig 

aangemerkt kunnen worden. Er moet echter meer zijn wat als zodanig zou kunnen gelden. 

Dan doelt de PvdA op gebouwen en gereedschappen die voort zijn gekomen uit de 

economische ontwikkeling van dit gebied, de landbouw, de jacht de visserij, etc. Zie ook de 

opmerking over een streekmuseum. 

Programma Jeugd en Wmo 

- Het gaat niet alleen om een efficiënte manier van zorg verlenen het gaat ook om een 

effectieve manier van zorg verlenen. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. 



De uitwerking die het College hier vooralsnog op papier (regelgeving e.d.) aan geeft heeft de 

instemming van de PvdA. De PvdA zal echter nauwlettend in de gaten houden of de 

uitvoering daarmee in overeenstemming is en blijft. 

- Voorwatbetreft het onderwijs streeft de PvdA er niet naar om alleen toe te werken naar de 

behoefte van het lokale bedrijfsleven. De focus van de PvdA ligt bij het zo goed mogelijk 

ontwikkelen van de talenten van het individu, ook als die boven hetgeen het lokale 

bedrijfsleven nodig heeft uitgaan. De PvdA zoekt dan juist naar nieuwe mogelijkheden en 

kansen voor nieuwe, bij de talenten passende, bedrijvigheden. 

Programma Recreatie, Economie en Participatie 

- De PvdA mist de visie het College op wie en wat we willen zijn. Dit uiteraard gebaseerd op 

een realistische voorstelling van de mogelijkheden die die gebied geeft. We zijn allang geen 

agrarische gemeente meerSteenbergen aan Zee is weliswaar goed bedoeld, maar roept 

onwillekeurig een wat onbenullig beeld op, iets wat door cynici snel wordt opgepikt. 

Niettemin zijn er volop mogelijkheden voor de watersport, maar zullen we aan moeten 

sluiten bij de wensen van de hedendaagse watersporter. Ligplaatsen alleen is onvoldoende. 

Verhuur van schepen, rondvaarten e.d. bieden wat dat betreft meer mogelijkheden. Ook 

moet er gestreefd worden naar meer samenhang tussen droog en nat. Het is anno nu niet te 

begrijpen dat je niet langs de Vliet of het Volkerak kan fietsen. Ergens halverwege de Vliet 

zou een overzet de aantrekkelijkheid voor fietsers kunnen vergroten. Er moet meer leven in 

de brouwerij komen dus. 

- De PvdA zou naast bios-based en zorg ook de ligging tussen twee grote havensteden beter 

willen benutten voor het aantrekken van vooral hoogwaardiger werkgelegenheid, want daar 

is nu een tekort aan. 

Programma Milieu en Ruimtelijke ordening 

- De tekst van het programma is wat misleidend. Wonen is zeker heel belangrijk en mag van 

de PvdA als speerpunt voor het ruimtelijk beleid gelden. In werkelijkheid ligt de nadruk in de 

voorbije jaren op het verruimen van de mogelijkheden voor bedrijven, vooral de agrarische 

bedrijven in het buiten gebied. Hier zijn wat de PvdA betreft op een aantal terreinen de 

grenzen te ver opgerekt. Zo zou de mogelijkheid voor het huisvesten van arbeidsmigranten 

op het bouwblok aanzienlijk moeten worden teruggebracht naar reële proporties. Ook 

nevenactiviteiten dienen begrenst te blijven en zeker niet de richting opgaan van de 

chemische of procesindustrie. Daar hebben we industrieterreinen voor. 

Programma Beheer openbare ruimte 

- De PvdA is van mening dat de kwaliteit van de openbare ruimte zienderogen achteruit gaat. 

Lantarenpalen en verkeersborden zijn vuil en staan scheef. Er zijn ook onnodig veel 

verkeersborden en waar ze echt nodig zijn ontbreken ze. De bestrating ligt er op veel 

plaatsen treurig bij. Het straatwerk is kapotgereden, er groeit gras en er zitten kuilen in het 

wegdek. Dit steekt schril af bij de onnodige investeringen in de Kaaistraat en binnenkort het 

hevengebied. Op dit vlak is verbetering dringen noodzakelijk. 

- Hoewel er meer van burgers gevraagd mag worden, wordt er nu een irreële beroep gedaan 

op de inspanning van vrijwilligers. Zie de hierover verschijnende rapporten. Buiten dat is de 

PvdA verklaard tegenstander van arbeid die niet betaald wordt. 

Programma Financiering 



- De PvdA streeft altijd naar een sluitende begroting en degelijk financieel beheer. 

- De lastenverdeling kan echter eerlijker en de PvdA mist dit streven in dit College-programma 

volledig. 

- Het vorige College had toegezegd dat de lastenverdeling van de rioolheffing nader 

onderzocht zou worden. De PvdA heeft zich altijd verzet tegen de huidige verdeling: een 

gelijk bedrag per aansluiting. De PvdA gaat hierbij uit van een tweetal principes “de vervuiler 

betaalt” en “de baathebber betaalt”. Dat houdt hier in dat een deel van de rioollasten in 

rekening gebracht zouden moeten worden bij de eigenaar van het op het net aangesloten 

vastgoed, alsook dat grootgebruikers naar evenredigheid van het gebruik (de belasting van 

het net en de zuivering zouden moeten betalen. 

Programma Bedrijfsvoering 

- De PvdA vindt dat de overheidsorganisatie zo effectief en efficiënt mogelijk moet werken. 

- De afgelopen bezuinigingen hebben er stevig ingehaakt en de PvdA heeft hierbij het gevoel 

dat de werkdruk nu te ver wordt opgevoerd en waarschuwt dat hierin de grenzen niet 

moeten worden overschreden. Verlichting hiervan kan worden gevonden in nauwere 

samenwerking met andere gemeenten. Het College streeft dit ook na, maar de 

bezuinigingsdrift op het eigen apparaat is in de ogen van de PvdA te straf. 

 

-  


