Programmabegroting 2019-2022 Gewoon Samen Doen! Gemeente Steenbergen
Geachte voorzitter,
Algemeen
Voor ons ligt de begroting voor 2019. Een aantrekkelijk en leesbaar document
waarvoor wij iedereen die hieraan een bijdrage aan heeft geleverd complimenteren.
Dat niet alles in de begroting is uitgekristalliseerd is, mag duidelijk zijn. De
verkiezingen zijn amper een half jaar achter de rug en we staan nog maar aan het
begin van de uitvoering van het raadsprogramma. Toch zien we door de
verschillende programma’s heen een duidelijke richting voor 2019. In deze sluitende
begroting zijn stevige ambities en forse investeringen opgenomen met als doel de
gemeente Steenbergen in al haar facetten te laten groeien en bloeien. Niet voor niets
staan wij voor Gewoon samen doen! Ook de doorkijk tot 2022 laat een voortvarend,
daadkrachtig beleid binnen een positief sluitende begroting zien.
Organisatie
Het neemt niet weg dat opgaven die voor ons liggen groot zijn. Het is daarom
belangrijk om de balans te vinden tussen wat we willen en wat we aan kunnen. Een
veranderde samenleving vraagt om een andere ambtelijke organisatie. Van
traditioneel uitvoerend en vakinhoudelijk wordt steeds meer een beroep gedaan op
ons faciliterend, stimulerend en communicatief vermogen. Het van binnen naar
buiten denken moet nog meer vorm krijgen. Signalen van burgers moeten gehoord
worden, klachten of tips over de leefomgeving goed geregistreerd en snel
afgehandeld worden. En niet te vergeten: teruggekoppeld worden aan de melder.
Veel dingen gaan goed, maar het kan nog beter. Denk in oplossingen, benut kansen,
wees creatief.
Een goede, open en tijdige communicatie met onze burgers is erg belangrijk. Door de
opkomst van de digitalisering is de informatie die wij dagelijks te verwerken krijgen
enorm gegroeid. Maar niet iedereen heeft toegang tot digitale middelen. Gewoon
Lokaal! stelt daarom voor om alle belangrijke gemeentelijke informatie een keer per
twee weken op een speciale gemeentepagina in een huis-een-huiskrant te zetten.
Wij dienen hiervoor een motie in. Aangezien deze motie eerder door de VP is
voorgelegd wilden wij de motie overdragen aan de VP echter in onderling overleg
dienen wij hem in, samen met de VP. Nogmaals aan de VP alle eer.

Lokale Heffingen
De lokale heffingen voor onze burgers stijgen geleidelijk naar de bovenste regionen
van duurste gemeenten van Nederland. Met name huurders in Steenbergen zijn flink
duurder uit dan in veel andere gemeenten. Het gemiddeld inkomen van onze
bewoners hoort daarentegen eerder tot de lagere van Nederland. Kortom hogere
lasten ten opzichte van lage inkomsten. Het kán zo zijn dat Steenbergen de kosten
eerlijker en transparanter doorbelast aan de burger dan andere gemeenten. Dat wil
Gewoon Lokaal! echter wel zeker weten middels een onderzoek. Hiervoor dienen wij
een motie in.

Sterke Steenbergse Economie
Die zelfde hogere lasten in combinatie met lagere inkomens moeten voor de
gemeente Steenbergen des te meer reden zijn om bedrijven aan te trekken. Naast
een sterk acquisitiebeleid is een stevig en effectief marketingplan nodig. We moeten
flink aan de bak! De economie floreert en dus moeten we nu goede deals maken en
bedrijven en investeerders aan ons binden. Gewoon Lokaal! heeft er echt de pee in
dat lokale bedrijven Steenbergen verlaten uit frustratie of onbegrijpelijke
onmogelijkheden en vervolgens in andere gemeente wel gaan investeren.
Voorzitter, Dit Moet Echt Afgelopen zijn. We moeten blijven trekken, douwen en
sjouwen om bedrijven zich hier te laten vestigen en te houden. Gewoon Lokaal! is
dan ook content dat het acquisitie-, PR- & Marketingplan er eindelijk komt, al mag het
van ons nu al tot uitvoer gebracht worden in plaats van in het vierde kwartaal van
2019.
In dit kader is het goed nieuws dat de beschikbare grond voor kassenbouw op het
Agro- & Food Cluster Nieuw Prinsenland voor 95% bebouwd, verkocht of onder optie
is. Op het bedrijventerrein is daarentegen nog veel grond beschikbaar en ook hier
zijn stevige acties nodig om investeerders te vinden.
Gewoon Lokaal! wil wel de destijds gemaakte afspraken ter realisatie van het AFC
nogmaals onder de aandacht brengen. Hoe staat het met de afgesproken aankleding
van de rotondes? De Spotters Hill? De wandel- en fietspaden?. Gewoon Lokaal!
hoort graag van het college hoe zij dit op gaat pakken met de TOM?

Sociaal Domein
Hoewel we als Gewoon Lokaal! veel vertrouwen hebben in het college bij de
uitvoering van het beleid rondom het sociaal domein, is er voor ons ook reden tot
zorg. Als partij zijn wij van mening dat de grootste verantwoordelijkheid die we als
bestuurders dragen, de zorg voor de zwaksten in de samenleving is. Doelstellingen
in de begroting als ‘We moeten de inkoop van zorg afstemmen op minder
doorverwijzing naar tweede lijn’ en ‘Doorverwijzing naar zwaardere jeugdzorg
voorkomen door ambulante ondersteuning te bieden’, maken ons kritisch.
Er schuilt namelijk een groot risico in. Scherp blijven op financiën juichen we toe
maar soms is tweede lijn-zorg noodzakelijk of ambulante ondersteuning niet de
oplossing. Het probleem bij de casussen in het sociaal domein is dat aanmodderen
tot onomkeerbare schade kan leiden en tot hogere kosten, al komen die dan op
andere kostenposten terecht. We moeten voorkomen dat de zorg die wij bieden niet
alleen een mooi papiertje rond een lege doos is.
Als Gewoon Lokaal! blijven wij dan ook kritisch op de uitwerking, uitvoering en het
resultaat van het beleid en willen het college vragen hier eveneens kritisch en met de
nodige zelfreflectie naar te blijven kijken.
We vragen de speciale aandacht van het college voor bestrijding van armoede en
het voorkomen van stille armoede. In de begroting zien wij daar niet veel van terug
en we zouden graag van het college horen hoe het hier invulling aan gaat geven.
Gewoon Lokaal! wil hierbij ook vragen of het college inzicht heeft in de ontwikkeling
van de participatiesamenleving met betrekking tot mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Ons bereiken geluiden dat met name jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
op dit moment niet mee kunnen doen en dat moet snel veranderen. Het risico
bestaat dat de afstand van deze jongeren tot de arbeidsmarkt dusdanig groot wordt,
dat hij onoverbrugbaar wordt. Wij zijn voorstander van het opzetten van een lobby
vanuit de Brabantse Wal-gemeenten richting kabinet om bijvoorbeeld de opbrengst
van de dividendbelasting ten goede laten komen aan ondernemers die mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Hoe staat het college hier
tegenover?
Betreffende het sociale domein willen we tot slot de wethouder vragen wanneer de
eerste Dag van de Jeugd georganiseerd gaat worden, hoe het staat met de
vormgeving van een seniorvriendelijker Steenbergen en of er al stappen zijn
ondernomen om in contact te treden met jongeren die niet-georganiseerd sporten.
Drie zaken uit het coalitieakkoord die wij niet terug konden vinden in de begroting.

Leefomgeving & Duurzaamheid
De energietransitie behoort tot een van de grootste uitdagingen voor Steenbergen.
Als Gewoon Lokaal! weten we dat we die aankunnen. We zullen bovendien wel
moeten want Steenbergen ligt niet alleen aan zee, maar ook onder
zeespiegelniveau. Daar staat tegenover dat onze uitgestrekte gemeente met relatief
veel zonuren en veel wind veel kansen biedt voor die transitie. Nieuwe methodes van
energieopwekking hoeven we niet meer uit te vinden: ze zijn er al. Wat we wel nodig
hebben is een economische omschakeling en een breed draagvlak nodig met name
onder onze bevolking.
Speciale aandacht vragen wij daarbij voor de stille armoede die kan ontstaan als
gevolg van hogere energielasten. Hoewel wij als partij groot voorstander zijn van de
duurzaamheidsmaatregelen, zijn wij niet blind voor het gevaar dat erin schuilt voor
huishoudens die minder of gemiddeld draagkrachtig zijn. We vragen het college om
hier bij het opstellen van de nieuwe nota Energie en Ruimte rekening mee te
houden.
Betreffende duurzaamheid wil Gewoon Lokaal! enkele vragen naar voren brengen:
1.

We begrijpen niet waarom juist nu afstand is genomen van de GDI, de
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Kunt u zo snel mogelijk de 12 Planetindicatoren weer terug invoeren?

2.

Volgens de Duurzaamheidsverslagen glastuinbouw vormen
biomassacentrales slechts een miniem deel van de oplossing. En
restwarmtebenutting is slechts een voorlopige stap maar geen definitieve
oplossing want helaas is ook deze gebaseerd op fossiele brandstoffen. Kortom
er zijn veel grotere stappen vereist. Graag uw reactie!

3.

Gewoon Lokaal! vraagt het college of het een reële optie is om leges te
vergroenen waardoor het voor burgers aantrekkelijker wordt om
energieneutraal te (ver)bouwen?
Opvolgend willen we het college vragen om de lagere leges voor kassenbouw
af te schaffen en deze pas toe te kennen als de kas volgens het “Kas-alsEnergiebron” principe wordt gebouwd. Kunt u dit toezeggen?

4.

Waarom is het ecologisch bermbeheer in het buitengebied uitgesteld, terwijl
ons Natuurbeleidsplan 2017 uitlegt hoe en waar dat het best mogelijk is? En
waarom wordt het klepelmaaien in de kernen juist uitgebreid? Hoe is dat te
rijmen met bevordering biodiversiteit en het NBP? Klepelen zorgt ook voor de
verspreiding van Japanse duizendknoop en Berenklauw.

5.

Volgens onze informatie zijn de bomen Zoekweg en Stierenweg veilig en
gezond. We vragen u gezonde en veilige bomen niet te kappen, Steenbergen

moet niet worden ontgroend maar juist vergroend waar dat redelijkerwijs kan.
Wel bepleiten wel beter onderhoud en hogere snoei waar nodig.
Vergroenen van de kernen
Uit verschillende dorpen en wijken zijn er verzoeken binnengekomen om met groen
de leefomgeving op te fleuren. Als gemeente zijn we daar voorstander van, maar
toch horen wij dat deze ideeën nogal eens op de plank blijven liggen. Vooral
vanwege het onderhoud. Zo komen we niet verder. Wij zouden graag zien dat er
samen met de bewoners wordt bekeken hoe een initiatief wél van de grond kan
komen. Daarom dienen wij een motie getiteld Vergroenen kernen in
Kunst, Cultuur & Erfgoed
In de begroting ziet Gewoon Lokaal! een bedrag staan van € 100.000,= ten behoeve
van het 750 jaar bestaan van Stad Steenbergen. Gewoon Lokaal! ondersteunt het
idee maar vindt dat wel dat het evenwicht met andere jubilerende kernen binnen
onze gemeente bewaard dient te blijven. Steenbergen Stad moet zelf ook alle moeite
doen om het geld ten behoeve van de organisatie van de feestelijkheden bij elkaar te
krijgen. Gewoon Lokaal! is bereid het begrote bedrag te oormerken, maar vindt dat
burgerinitiatief en co-financiering ten grondslag moeten liggen aan het daadwerkelijk
inzetten van het geld.

Voorzitter, Tot zover onze eerste termijn.
Namens, Dasja Abresch, Monique Blom, Edwin Maas, Jan Veraart, Dennis van
Agtmaal en mijzelf.

