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Reactie D66 op 
programmabegroting 2019 e.v.  

Inleiding  
 
 
Het is goed om te lezen dat er realisme zit in de ambities, want de bomen groeien 
niet tot in de hemel en wollige doelstellingen zijn voor niemand positief. Gelukkig 
beseft het college ook dat de blik naar buiten moet, om samen met onze inwoners 
hun mooie dromen te realiseren. Daar heb je ook duidelijkheid, durf, daadkracht bij 
nodig.  
Wij wensen het college dit ook toe voor de komende vier jaar.  
 
De financiële positie van onze gemeente is best redelijk in orde, al nemen de 
reserves op termijn wel af. In principe geen ramp, al is aandacht wel op zijn plaats. 
Een paar punten waar wij aandacht voor vragen:  
 
Door de ingezette organisatieontwikkeling en een nieuwe organisatiestructuur zijn 
een aantal extra kosten begroot.  
De kosten gaan inderdaad vaak voor de baat uit. Maar een nieuwe organisatie kan 
ook zeker in het begin voor problemen zorgen en daardoor onvoorziene kosten met 
zich meebrengen.  
Wij zouden als D66 graag constant goed op de hoogte gehouden willen worden van 
de ontwikkelingen van dit traject en niet verrast willen worden met extra kosten. 
Zouden deze zich aandienen dan éérst overleg met de raad. Graag de visie van het 
college.  
 
Een groot deel van onze uitgaven zit in de Gemeenschappelijke Regelingen met 
andere gemeenten.  
Te vaak zijn wij in het verleden verrast met negatieve zaken op financieel gebied.  
Wij verwachten dan ook van het college dat men veel aandacht en een stevige 
vinger aan de pols houdt op de ontwikkelingen en voortgang van deze 
Gemeenschappelijke Regelingen. 
D66 wenst dat de raad goed op de hoogte wordt gehouden door het college en zeer 
tijdig informeert als men negatieve ontwikkelingen ziet of denkt te zien. 
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Programma Mens en samenleving 
 
Ambities, streven naar en veel onderzoek, dat gaan we doen in 2019.  Dan zijn er 
nog een aantal punten in de uitvoering welke vallen onder voortschrijdend, bestaand 
beleid zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Sociaal Domein. 
Eigenlijk is daar helaas niet zo veel nieuws onder de zon.  
 
D66 waren, zijn en blijven positief kritisch, naar de plannen welke Gewoon Samen 
Doen tot stand wil brengen met en voor de inwoners.  
Iedereen aan de hand meenemen zal niet gaan lukken maar een sociaal vangnet is 
wenselijk. Niemand mag uit de boot vallen, toch?  
 
Een belangrijk middelpunt in onze kernen zijn de gemeenschapshuizen. En zoals de 
kernen verschillen onderling, verschillen de gemeenschapshuizen ook.  
Wat moeten we denken bij ‘duurzaam beheer gemeenschapshuizen’? 
 
Het college geeft aan dat er een (nieuw) armoedebeleid opgesteld gaat worden.  
Bent u voornemens om dit met alle maatschappelijke partners te gaan oppakken?  

 

Programma Kunst, cultuur en erfgoed 
 
Een korte paragraaf. Zo kunnen wij het programma Kunst, cultuur en erfgoed 
omschrijven. Wij hopen dat er op termijn meer ambities komen.   
 
D66 is blij met de extra aandacht voor beeldbepalende gebouwen. Gebouwen die in 
de skyline van een kern staan alsook veel historische waarde hebben. Dit kan en 
mag natuurlijk nooit verloren gaan.  
Eén jongetje is het lievelingetje van de klas en dat is de Gummaruskerk. D66 is 
benieuwd welke kpi’s gebruikt zijn om de Gummaruskerk uit te kiezen.  
Welke indicatoren waren voor het college het belangrijkst om te kiezen voor de 
Gummaruskerk?  
Want: er zijn nog meer beeldbepalende gebouwen in onze kernen.  
Krijgen die op termijn dezelfde aandacht en oplossingen? Hoe zit het dan eigenlijk 
met de kerken die al afgestoten zijn en in particulier bezit zijn? Waarom is toen 
dezelfde aandacht en oplossingen niet geven als tegenwoordig bij de 
Gummaruskerk? 
D66 is van mening: Gelijke monniken, gelijke kappen.  
Graag de visie van het college.  
 



 

3 

 

 

Programma Leefomgeving en duurzaamheid 
 
Het is goed om te lezen dat dit college verder wil op de ingeslagen weg: verder met 
de energietransitie en meer flora en fauna in onze gemeente.  
Betekent de visie op energie en ruimte dat er vanuit de gemeente duidelijkheid komt 
over welke vorm van duurzame energieopwekking onze inwoners zelf mogen doen? 
En weten de ondernemers in het buitengebied of ze al aan de slag kunnen met  
zonneweides? Je hoeft maar naar onze omliggende gemeentes te kijken en je ziet 
allerlei initiatieven op dat gebied. 
D66 wenst dat de gemeente op dit gebied weer in de pas gaat lopen met andere 
gemeentes. Gaat dit college ervoor zorgen dat Steenbergen innovatief te werk gaat?   
 
Dit college barst, zoals al eerder aangehaald, van de ambities, vooral op gebied van 
energietransitie. Heeft u daarom iets gedaan met de oproep van de minister om een 
plan in te dienen voor de proeftuin aardgasvrije wijken?  
We lezen dat de gemeente Drimmelen wel in de prijzen is gevallen maar hoe staat 
het in onze gemeente Steenbergen? 
 
Gelukkig gaat de gemeente door met cameratoezicht op de markt.  
Wij hopen dat er ook geëxperimenteerd kan worden in bijvoorbeeld de wijk Zuid en 
de molenweg en langs de A4. Graag de visie van het college.  
 
Na een uitgebreid onderzoek constateren wij dat op de lijst van aanschaf van allerlei 
auto’s, veel auto’s worden aangeschaft die rijden op fossiele brandstoffen. Met de 
duurzaamheidsambitie in het achterhoofd, vraagt D66 zich sterk af waarom er niet 
gekozen is voor een elektrische variant? 
 
D66 is het eens met de vervanging van de jassen voor de buurtpreventieteams. Deze 
mensen zijn voor de veiligheid van onze inwoners bij nacht en ontij in de weer. We 
laten ze niet in de kou staan…  
 
Duurzaamheid is geen keuze meer. De opgaven waar wij als gemeente voorstaan 
zijn behoorlijk te noemen. Ik noem hier CO2-reductie, toekomstbestendig wonen, de 
verduurzaming van het landelijk gebied.  
 
Alle onderwerpen zijn belangrijk. Aangezien er heel veel op ons afkomt om aan ons 
doel om in 2030 energieneutraal te zijn, is D66 van mening dat er voldoende 
bezetting op deze post moet zijn. Naar de mening van D66 mag dan de tijdelijke 
medewerker een permanente medewerker duurzaamheid worden. Kan het college 
garanderen dat er meer FTE op energietransitie komt? 
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Wat in de vorige periode gebruikelijk was naar de inwoners toe, wordt in deze 
periode de lastendruk per huishouden hoger dan het inflatieniveau. De reden dat de 
afvalstofheffing en overige belastingen voor onze inwoners stijgen is dat kosten 
hoger uitpakken voor de gemeente. Het stijgt met 0,9 % tot 1% meer dan het 
inflatieniveau. De stijging is zeker geen motivatie voor onze inwoners om in 2020 het 
restafval per inwoner onder 100 kg per jaar te halen. De inwoner moet meer werk 
leveren en moet daar dan ook meer voor betalen. D66 vindt dat de inwoners niet 
moeten boeten voor de vervoers- en verwerkingskosten.  
 
In onze mooie provincie worden gewerkt aan een netwerk van snelfietsroutes. De 
vooruitzichten waar een snelfietsroute komt is bijna mooi verdeeld. Twee lege 
stukken in Brabant waar in het vooruitzicht nog geen snelfietsroutes komt, zijn 
Gemert/Boekel en onze omgeving. 
D66 is groot voorstander dat de gemeente initiatief toont bij de provincie om ook deel 
te nemen in dit project. Aansluiting op onze buurgemeentes Bergen op Zoom en 
Moerdijk lijkt ons een goede, gezonde en sportieve beloning.  
Wat kan het college hierin betekenen?  

 

Programma Economie, toerisme en recreatie 
 
In onze gemeente is er de ambitie om bedrijven aan te trekken. Onze wenkbrauwen 
fronste toen wij lazen in de begroting dat er pas vanaf 2020 geld voor acquisitie 
wordt vrijgemaakt. Waarom gebeurt dit niet al in 2019? 
 
Volgend jaar herdenken we 75 jaar bevrijding. Maar waarom beginnen de 
voorbereidingen daarmee pas in het vierde kwartaal? Dat moet toch eerder, want er 
zullen genoeg voorbereidingen getroffen moeten worden?  
 
Het AFC raakt vol, wat gaat het college nu doen? Welke keuzes worden er gemaakt? 
 
Voorzitter, de programmabegroting al lezend bekruipt D66 het gevoel, dat er veel 
oude wijn in nieuwe zakken is gedaan. 
Er wordt bijna volledig voortgeborduurd op de door vorige colleges ingezette nieuwe 
ontwikkelingen.  
Veel zaken zijn in de vorige periode gerealiseerd, maar uiteraard zijn er 
ontwikkelingen waar pas mee gestart is en welke nog moeten starten.  
Logisch dat deze wederom of nog steeds in de begrotingsplannen staan en hopelijk 
worden plannen nu naar tevredenheid en snel uitgevoerd. Maar de term ‘gaan we 
onderzoeken’ komt te vaak voor bij o.a. huisvesting arbeidsmigranten, 
hotelontwikkelingen, Fort Henricus, Agri Foodcluster enz.  
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D66 verwacht en hoopt dat de plannen daadkrachtig tot uitvoering worden gebracht. 
Wel missen we, en hadden deze wel verwacht, een aantal nieuwe “plannen” om deze 
sectoren nog een boost te geven. D66 heeft deze nog niet direct kunnen ontdekken. 
Graag hier meer uitleg over van het college.  
 
Goed om te zien is, dat werk gemaakt wordt van de aanbestedingskalender, alleen 
welke mogelijkheden ziet het college om lokale ondernemers die iets willen, te 
ondersteunen? Zoals een bierbrouwerij. Is de ontwikkeling van het hotel nog wel 
serieus te noemen? 

Programma Bestuur en dienstverlening 
 
We lezen dat er een uitdaging ligt op het gebied van ambtelijke capaciteit en dat er 
ook daarom geschoven wordt met onze ambities. Gaan we nog verder met de 
gezamenlijke visie op samenwerking van Brabantse Wal gemeenten om zo meer 
armslag te krijgen? Toen was de tijd er nog niet rijp voor maar hoe staat het er nu 
voor?  
 
We lezen heel veel over dienstverlening via internet of met een app, maar zeker zo 
belangrijk is dat er genoeg openingstijden zijn voor face-to-face dienstverlening.  
D66 acht het wenselijk dat we niet alles vanachter een computer of smartphone 
moeten doen. En er zijn nog veel inwoners die digibeet zijn, ook zij moeten geholpen 
worden. Bent u daartoe bereid?  
 
Communicatie, het is een vak apart. In de vele communicatie richting raad maar ook, 
niet geheel onbelangrijk naar onze inwoners, gaat weleens wat mis.  
Wij missen nog te vaak dat het door de raad vastgestelde communicatieplan te 
weinig in de raadsvoorstellen en communicatie richting de inwoners door is gesijpeld. 
Het moet naar de mening van D66 geborgd zijn in alle communicatie, intern maar 
ook zeker extern. Niet alleen bij de voorjaarsnota maar in alle raadsvoorstellen moet 
een communicatieplan zitten. 
D66 wil op de hoogte blijven en verwachten dat u ons meeneemt in de 
ontwikkelingen. 
 
En ook als er in een deel van onze gemeente veranderingen komen: wees er op tijd 
bij en wees zo zorgvuldig maar zo volledig mogelijk naar onze inwoners. Wanneer 
gebeurt er iets in de wijk, wanneer hebben zij inspraakrecht, wanneer mogen zij 
meebeslissen, zijn belangrijke vragen die bij onze inwoners leven.  
Dit is een van onze belangrijke speerpunten waar Democraten ’66 op blijft hameren.  
  
 
 
 
 

 


