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Geachte Burgemeester, Wethouders, Raadsleden en inwoners van de gemeente 

Steenbergen, 

Na de afgelopen verkiezingen van 2014 zijn we inmiddels weer een aantal stappen 

verder.  Er liggen nu voor ons het Collegeprogramma en de Meerjarenbegroting 

2014-2018. De meerjarenbegroting ziet er volgens Gewoon Lokaal gewoon goed uit! 

Financieel laat de begroting over de  komende jaren een positief saldo zien en 

hebben we de lokale lasten voor de burger gelukkig kunnen beperken tot de 

inflatiecorrectie. 

Kortom het gaat goed met de gemeente Steenbergen. Niet alleen financieel staan we 

er solide voor, ook een diversiteit van plannen is volop in ontwikkeling, ze naderen 

hun afronding of beginnen vruchten af te werpen.  Zoals de nu snelle opening van de 

A4, de oplevering van het eerste gedeelte Stadhaven, de ontwikkeling van 

jachthaven Steenbergen, de start van “Landschappen  van Allure” alsook de vele 

andere lokale en bovenlokale of regionale projecten zoals biobased. Steenbergen 

begint een stevige plaats te krijgen in de regio en biedt kansen voor ondernemer en 

burger al moeten we er ook voor blijven waken dat kleine kernen als De Heen, 

Welberg, Kruisland en Nieuw Vossemeer mee blijven doen in ontwikkeling en 

vooruitgang 

Een stevige financiele basis, ontwikkeling, groei en het pakken van kansen hebben 

we nodig en blijft nodig om een goede toekomst te kunnen blijven waarborgen. Veel 

gaat nog op ons afkomen zoals een stevige pakket aan nog uit te voeren 

bezuinigingen en met name ook de 3 decentralisaties vanaf 01-01-2015. Alle burgers 

zullen hiervan de gevolgen ondervinden en zal het veel vragen van onze creativiteit 

en doorzettingsvermogen.  

Gewoon Lokaal spreekt hierbij dan ook haar bezorgdheid uit over de 3 

decentralisaties. Niet kwa beleid maar wat betreft de praktische uitwerking hiervan op 

onze burgers. Het beleid ziet er in theorie solide uit. Zowel vanuit de lokale als vanuit 

de regionale college’s en ambtenaren is er keihard gewerkt, zijn harde noten 

gekraakt en ligt er een stevig onderbouwd beleid. Onze complimenten hiervoor! 

Echter in welke mate dit beleid praktisch onze burgers gaat raken is op een groot 

aantal punten nog ongewis en hierover spreekt Gewoon Lokaal haar bezorgdheid uit. 

Goede monitoring, evaluaties en bijstelling van uitvoering zijn in onze optiek 

onmisbaar om enerzijds de scherpe kanten er af te halen waarmee wij de kwaliteit 

van leefbaarheid en welzijn kunnen blijven waarborgen en anderzijds om de 

benodigde zorg betaalbaar te houden! 

In de optiek van Gewoon Lokaal is onze inbreng in de perspectiefnota & het 

raadsprogramma goed doorvertaald naar zowel deze programmabegroting als naar 



het collegeprogramma. Onze moties “Toekomstige Vraag Woningbouw” en “Lange 

Termijnvisie Biobased” hebben hun verdiende aandacht gekregen in deze begroting. 

De aandacht voor burgerparticipatie kan wat Gewoon Lokaal betreft in deze 

begroting nog een stevigere plaats krijgen. Het wordt vernoemd echter in praktische 

uitwerking is het nog onduidelijk. 

Deze onduidelijkheid geldt ook voor de paragraaf “Duurzaamheid”. Hierbij wordt 

uitgegaan van de verouderde versie van het GDI terwijl inmiddels een flinke 

aanpassing is gekomen met het GDI 2.0. Het GDI is een instrument voor het bepalen 

van welzijn van de mens, voor het welzijn van omgeving, milieu en natuur en voor het 

welzijn van de economie, kortom People, Planet & Profit. Nu wordt in de 

Duurzaamheidsparagraaf verwezen naar de indicatoren waarmee mens en economie 

worden gemonitord terwijl in onze gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid de aspecten 

van natuur & milieu mede centraal behoren te staan. Gewoon Lokaal vraagt het 

college om voor het verder ontwikkelen & implementeren van duurzaamheid 

uitsluitend uit te gaan van de 11 indicatoren uit de GDI 2.0 die ook natuur, milieu & 

kringloop monitoren.  

Hieropvolgend wil Gewoon Lokaal ook vragen of het vaststellen van het 

“Natuurbeleidsplan” eerder dan in 2017 plaats kan vinden aangezien de organisatie 

nu al is opgestart met de voorbereidingen voor dit natuurbeleidsplan. Gewoon Lokaal 

wil dan ook graag een duidelijk antwoord hierop aangezien effectieve duurzaamheid 

en een goed natuurbeleidsplan juist voor Steenbergen in de toekomst kunnen 

bijdragen als nieuwe verdienmodellen in de vorm van extra impuls voor recreatie & 

toerisme, verdere vermarkting van afvalstoffen, hergebruik of middels innovatieve 

bouw & industrie (zoals biobased). Eventueel dient Gewoon Lokaal hiervoor een 

motie in. 

Betreffende ruimtelijke ordening wil Gewoon Lokaal vragen of voor het stimuleren 

van de woningbouw ook de methodiek van lagere bouwleges kan worden ingezet? 

Immers bij kassenbouw is deze methodiek gebruikelijk aangezien het repeterende 

bouw is. Woningbouw is of kan ook repeterende bouw zijn, bv een rij 

starterswoningen of een blok vol levensloopbestendige woningen. Gewoon Lokaal 

verneemt graag het antwoord. 

Als laatste punt willen we de prestatieafspraken naar voren brengen. In de nabije 

toekomst wil het college opnieuw prestatie afspraken maken met 

woningbouwcooperaties. Gewoon Lokaal wil het college meegeven hierbij ook 

afspraken te maken over de bouw van Job lodges ten behoeve van de tijdelijke 

huisvesting van arbeidsmigranten. Naast goede huisvesting is het in de optiek van 

Gewoon Lokaal tevens noodzakelijk meer beleidsaandacht te geven aan een goede 

integratie van arbeidsmigranten in de Steenbergse samenleving. Arbeidsmigranten 

zullen, gezien de potentiele krimp, in de toekomst een grote rol blijven spelen op de 

Steenbergse arbeidsmarkt. Een juiste integratie geeft meer wederzijds begrip maar 

verhoogt ook de (economische)participatie van de arbeidsmigrant in onze kernen. 



 

 

 

Tot zover in eerste termijn, resumerend hebben we aan het college de volgende 

concrete vragen waarop we graag een duidelijk ondebouwd antwoord willen 

ontvangen. De 5 concrete vragen zijn: 

1. gaat het college bij de implementatie van het GDI uit van de nieuwe versie GDI 2.0 

en de daarin opgesomde 11 indicatoren van natuur, milieu & grondstoffen,  zo nee 

waarom niet? 

2. wil het College het “natuurbeleidsplan” eerder dan 2017 voorleggen aan de 

gemeenteraad zodoende het ook eerder dan 2017 kan worden vastgesteld? Zo ja, 

hoeveel eerder kan dit & zo nee, waarom niet? 

3. kunnen bij repeterende woningbouw de leges, zoals ook bij kassenbouw lager 

vastgesteld worden? Zo nee, waarom niet? 

4. wil het college in de prestatieafspraken met de corporaties de bouw van “job 

lodges opnemen? Zo nee, waarom niet? 

5. ziet het college een meerwaarde in een actievere integratiebeleid voor eu 

migranten? Zo nee, waarom niet? Bij deze vraag is er vanuit ons twijfel of dit reeds 

niet in raadsvergadering perspectiefnota wellicht al is afgesproken? 

 

 


