
Voorzitter, 

Voor ons ligt de begroting 2019, een sluitende begroting en daar kunnen we het College mee 

feliciteren. Máár, de algemene reserve loopt terug van ruim 8,5 miljoen per einde 2018 naar krap 5,5 

miljoen per einde 2022, dit uiteraard mede als gevolg van de wensen van deze coalitie. Een 

tussentijdse stijging van de algemene reserve ligt niet in de lijn der verwachtingen, want als er de 

komende jaren al voordelige resultaten zijn dan worden deze gestort in een egalisatiereserve Sociaal 

Domein tot maximaal 1 miljoen euro. Daar komt nog bij dat de begroting voor 2019 mede positief 

sluit door het omzetten van structurele uitgaven welke ten laste komen van het resultaat van het 

lopende jaar naar incidentele uitgaven welke direct ten laste van de algemene reserve worden 

gebracht. Bovendien worden in deze begroting besparingen opgevoerd waarvan we nog maar 

moeten afwachten of deze worden gerealiseerd. Kortom, we hebben hier een positieve begroting, 

maar wel een begroting die nauwgezet opgevolgd moet worden. We hebben als gemeente 

Steenbergen grote ambities, ambities die door de VVD van harte worden ondersteund. Wij gaan er 

van uit dat er, na het opstellen van de plannen en de visies, snel een begin wordt gemaakt met de 

uitvoering. 

Dan de diverse programma’s. 

Mens en Samenleving 

Het programma Mens en Samenleving kenmerkt zich door hoge uitgaven, ruim een kwart van onze 

begroting gaat naar mens en samenleving. Hierbij worden de baten van het Sociaal Domein verwerkt 

in de Algemene Uitkering waardoor er geen koppeling meer zichtbaar is tussen de baten en de lasten 

binnen het Sociaal Domein. Hierdoor wordt de controlerende taak van ons als gemeenteraad 

bemoeilijkt, hetgeen de VVD betreurt. Wel zijn wij als VVD verheugd dat er, als bijlage bij de 

begroting, deze koppeling alsnog wordt weergegeven. Ook is de VVD verheugd over het voornemen 

van het College om binnen het Sociaal Domein te komen tot verlaging van de uitgaven, oplopend van 

€ 340.000 in 2019 tot € 756.000 in 2022. Overigens wordt deze nog te realiseren besparing ten dele 

teniet gedaan door het eenmalig beschikbaar stellen van € 500.000 om de te treffen maatregelen in 

het Sociaal Domein te realiseren. De VVD roept het College op om binnen het Sociaal Domein de 

vinger aan de pols te houden en de raad vooral tijdig te informeren in geval van overschrijdingen of 

calamiteiten. 

Binnen het programma Mens en Samenleving wordt onder het kopje “Wat gaan we doen in 2019” 

gesproken over het optimaliseren van het beheer van onze gemeenschapshuizen. Hierbij vraagt de 

VVD speciale aandacht voor het Cromwiel, dit mede in combinatie met de plannen welke in de pers 

zijn verschenen over de mogelijk te nemen maatregelen tot het behoud van de Gummaruskerk. 

Hierop kom ik later in mijn betoog terug. 

Kunst, Cultuur en Erfgoed 

De VVD is blij met de mededeling van het College dat de belangrijkste doelstelling is dat alle kernen 

hun eigen identiteit en karakter behouden. Wij onderschrijven deze stelling van harte.  

In de plaatselijke pers zijn berichten verschenen over de mogelijke steun van de gemeente voor het 

behoud van onze Gummaruskerk. Hierbij wordt de indruk gewekt dat steun van onze gemeente aan 

de Gummaruskerk met een redelijke mate van zekerheid verleend zal worden. Onderschrijft het 

College deze redelijke mate van zekerheid? Ook bestaat het gevaar dat activiteiten welke plaats 

zouden kunnen vinden in het Cromwiel worden verplaatst naar de Gummaruskerk. Hierdoor zou een 



goede exploitatie van het Cromwiel bemoeilijkt worden. Onderschrijft het College dit gevaar en zo ja, 

hoe gaat het College dit gevaar ondervangen? 

Leefomgeving en Duurzaamheid. 

Belangrijk is en steeds belangrijker wordt de overgang van het inzetten van fossiele brandstoffen 

naar de inzet van duurzame energie, waarbij we kunnen denken aan windenergie, zonne-energie, 

warmtekoppelingen en biomassa. Dit zal inzet en samenwerking vragen van zowel de inwoners van 

onze gemeente als van ons als gemeenteraad. We herinneren ons allemaal nog de onlangs gehouden 

beeldvormende vergadering inzake de windmolens in Dinteloord. Draagvlak creëren onder de 

inwoners van Steenbergen is hierbij van groot belang. Ook hebben we in de pers kunnen lezen dat in 

de gemeente Tholen de eerste zonneweide gerealiseerd gaat worden, waarbij landbouwgrond wordt 

gebruikt voor het plaatsen van vele zonnecollectoren. Dit zal tevens plaats gaan vinden in de 

gemeente Roosendaal. Hierover heeft de VVD de volgende vragen. Hebben zich in de gemeente 

Steenbergen initiatiefnemers gemeld voor de aanleg van zonneweides? Hoe staat het College 

tegenover de aanleg van deze zonneweides? Heeft het College collegiaal contact met de gemeentes 

Tholen en Roosendaal overwogen om te brainstormen over het nut van deze  zonneweides? Vindt 

het College dat de energietransitie voldoende aandacht krijgt en dat de gemeente voldoende 

deskundigheid en capaciteit in huis heeft om deze energietransitie te realiseren? Zo ja, waar blijkt dat 

uit? Zo nee, hoe gaat het College dit probleem aanpakken? Op welke termijn kan de raad een plan 

van aanpak inzake de energietransitie verwachten? 

Een ander belangrijk punt binnen Leefomgeving en Duurzaamheid is de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Dit wordt een steeds groter item wat ook gevolgen heeft voor de huisvesting van 

de overige inwoners van onze gemeente. Steeds vaker zien we dat woningen gezamenlijk worden 

bewoond door meerdere arbeidsmigranten. Dit geeft in sommige gevallen overlast. Ook zijn er 

hierdoor minder woningen beschikbaar voor de reguliere huisvesting van onze overige inwoners. De 

VVD roept het College op extra haast te maken met de huisvesting van arbeidsmigranten, zowel op 

de bedrijven zelf als buiten deze bedrijven. Onderschrijft het College de noodzaak van het extra haast 

maken met de huisvesting van arbeidsmigranten? Hoe staat het College tegenover huisvesting van 

arbeidsmigranten bij de betreffende bedrijven op een grotere schaal dan thans mogelijk is? 

Binnen Leefomgeving en Duurzaamheid speelt veiligheid in onze gemeente een grote rol. De VVD 

spreekt haar grote dank uit aan de diverse wijkteams die zich op basis van vrijwilligheid inzetten voor 

het vergroten van de veiligheid in de diverse kernen. Een grote pluim voor deze mensen.  

Tot slot de riolering. We zijn in onze gemeente bezig met een omvangrijke investering in ons 

rioleringssysteem. Máár, bij de kernbezoeken is gebleken dat met name in de kern De Heen grote 

problemen zijn met de riolering met als gevolg veel wateroverlast voor de bewoners, zo erg zelfs dat 

gesproken wordt over gedwongen vervanging van huiskamervloeren. Voor zover de VVD na heeft 

kunnen gaan staat de kern De Heen niet op korte termijn op de planning om de riolering aan te 

pakken. Onderkent het College de grote problemen met de riolering in De Heen? Is het College 

bereid de riolering in De Heen met voorrang aan te pakken? 

Economie, Toerisme en Recreatie 

Economie is de noodzakelijke motor van iedere samenleving. Binnen onze gemeente betreft dat de 

agrarische sector, recreatie, handel, industrie en detailhandel. Binnen deze sectoren dienen we de 

werkgelegenheid in onze gemeente te stimuleren en te realiseren. Startende ondernemers kunnen 

hierbij een belangrijke rol spelen. Startende ondernemers dienen daarom zo veel mogelijk 

gestimuleerd en gefaciliteerd te worden.                                                                                                       



Eén van onze economische speerpunten is biobased. In de media zien wij regelmatig artikelen waarin 

Bergen op Zoom als biobased gemeente genoemd wordt. Vindt het College dat wij als gemeente 

Steenbergen voldoende aandacht besteden aan het promoten van onze biobased ambities? En zo ja, 

op welke wijze wordt dit gedaan? 

Bestuur en Dienstverlening 

De kosten van Bestuur en Dienstverlening maken ruim 20 % uit van onze totale begroting, alles bij 

elkaar een groot bedrag. Daarnaast is er een groot bedrag aan inhuur. Dit zijn niet alleen grote 

bedragen binnen onze begroting, maar ook bedragen die in de toekomst groter zouden kunnen 

worden door de plannen die er zijn inzake de wijziging van de organisatie binnen onze gemeente. 

Enerzijds is het een “must” dat de organisatie op orde is, zowel kwantitatief als kwalitatief, anderzijds 

behoort hier ook een goede afweging bij. Hierover lezen we in de begroting dat er sprake zou kunnen 

zijn van een uitstroomregeling voor het personeel. De VVD roept het College op de uitwerking van 

deze plannen zo spoedig mogelijk te delen met de Raad.  

Dan ons functioneren als gemeenteraad. Besturen is een leerproces, dit is ook van toepassing op 

onszelf als gemeenteraadsleden. Op een bijeenkomst van de raad deze zomer werd het idee 

geopperd om een bedrag te reserveren voor training van de raad. De VVD zal hiervoor een motie 

indienen. 

Beleidsindicatoren 

In deze begroting staat de taak van ons als gemeenteraadsleden perfect weergegeven. Het 

vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente Steenbergen, het bepalen van het beleid 

oftewel het stellen van kaders en het controleren of het College de afgesproken zaken goed uitvoert. 

Voor deze controle hebben wij diverse instrumenten, waaronder de in deze begroting opgenomen 

Beleidsindicatoren. Dit is voor ons als raad een referentiekader, het stelt ons in staat om de 

resultaten en prestaties van onze gemeente te vergelijken met de resultaten van andere gemeentes. 

Een voor de raad belangrijk controle-instrument met als doel de sturing door de raad te versterken. 

De grondslag voor deze indicatoren is eenvoudig te achterhalen op basis van publieke informatie. 

Deelt het College de mening van de VVD dat de grondslag van deze indicatoren eenvoudig is te 

achterhalen? De VVD is van mening dat het College zich in alle in deze begroting opgenomen 

indicatoren dient te verdiepen, enerzijds gezien het grote belang voor de controlefunctie van ons als 

raad, anderzijds omdat het niet zo kan zijn dat er in de begroting voor het College onbekende 

gegevens worden opgenomen. Deelt het College deze mening van de VVD? 

Dan nog een algemene opmerking voorzitter, we danken het College voor de duidelijke opzet van 

deze begroting, het oogt prettig en het leest prettig. Echter, met enige regelmaat komen we 

taalfouten tegen, nu is niemand foutloos en de VVD toch zeker niet, maar het betreft hier een 

openbaar stuk, dus de VVD zou graag zien dat hier in de toekomst aandacht aan wordt besteed. 

Verder heeft de VVD opmerkingen bij de beantwoording van de technische vragen, wij vinden deze 

onvoldoende onderbouwd. Hierop komen wij in de tweede termijn terug.  

Tot slot, voorzitter, de VVD zou het op prijs stellen dat na vaststelling van deze begroting de cijfers 

voor de burgers beschikbaar komen in de vorm van infographics, en dat deze worden gepubliceerd in 

de pers. 

Tot zover in eerste termijn. 


