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Welkom collega raadsleden, leden van het college, luisteraars op de publieke 
tribune en zij die thuis via ZuidwestFM of het internet deze vergadering 
bijwonen. 
 
Voorzitter, zoals gebruikelijk begin ik met de complimenten aan de ambtelijke 
organisatie. Ik weet wat een grote en stressvolle klus de begroting ieder jaar 
weer is. Ondanks de fraaie lay-out en de goede leesbaarheid zijn we wel wat 
teleurgesteld in het aantal, weliswaar kleinere, wijzigingen. Wij vragen ons af, 
of die wijzen op een organisatorisch probleem. Het zal toch niet zo zijn, dat de 
onduidelijkheid rondom de bestuurswisseling hier verband mee heeft? Of dat 
dit te maken heeft met onvrede en spanningen binnen de organisatie? 
 
Want voorzitter, hoe zit het nu met dat vertrouwen van de ambtelijke 
organisatie? Is na de laatste bestuurscrisis, de angstcultuur verdwenen? Wij 
hebben eerder aangedrongen op een inspanning richting het personeel om het 
vertrouwen in het bestuur te herstellen. Het loopt nog niet allemaal lekker op 
het Stadskantoor en het vertrek van wethouder Linssen lijkt niet de oplossing 
voor alles. College wat heeft u inmiddels gedaan om het vertrouwen te 
herstellen en wat gaat u nog doen? Duidelijkheid is daarbij van groot belang. 
Als voor ons al niet duidelijk hoe de portefeuilles nu verdeeld zijn, bevordert 
dat het besturen niet. Tijdens de verbouwing is de winkel wel open gebleven, 
maar de bedrijfsleider lijkt zoek! 
 
Voorzitter, de PvdA deelt NIET het advies van de Auditcommissie, dat de 
begroting nu structureel, reëel sluitend en in evenwicht is. Met name dat 
realisme hebben we eerder bekritiseerd en wij vinden het opnieuw 
twijfelachtig, OF en HOE op bepaalde productgroepen de beoogde bezuiniging 
gehaald worden. Onze vragen daarover zijn onvoldoende inhoudelijk 
beantwoord. Maar op het programma Cultuur is dan nu via de krant wel 
duidelijkheid gekomen. De bibliotheek mag op een budget van € 1,3 miljoen 
maar liefst € 3,5 ton inleveren. 
 
Waarom hebben wij dat concrete voornemen niet als antwoord op onze 
concrete vraag gekregen? In de Begroting komt het woord bibliotheek niet 
eens voor!! Wij stellen vast dat wij onvoldoende zijn geïnformeerd en dat is 
een politieke doodzonde. U weet dat wij voor politieke doodzonden een rode 
kaart hebben klaarliggen. Wij zijn dus erg benieuwd naar uw reactie. 
 
 



U zegt trouwens in antwoord op onze vragen dat bezuinigingen op subsidies 
waarschijnlijk pas in 2018 kunnen worden gerealiseerd. Maar u boekt vanaf 
komend jaar gewoon deze € 350.000,- in. Hoe kan dat? Ook de directeur heeft 
inmiddels zijn bezorgdheid met de gemeenteraad gedeeld. Onze vraag is of dit 
niet onvermijdelijk leidt tot het sluiten van de bibliotheek in Halsteren? Graag 
een reactie. 
 
Voorzitter, ik ben al veel te veel woorden (en spreektijd) kwijt aan bestuurlijk 
‘gedoe’ en aan onduidelijkheid binnen de organisatie. Terwijl we al onze 
energie eigenlijk zouden moeten richten op het PvdA mantra: werk, werk, 
werk! 
 
Wij lijken minder effectief dan veel andere gemeenten in de regio te profiteren 
van de aantrekkende economie. Hoe komt dat? Wie gaat er in het college 
trouwens over economie? En als wij het al niet weten, hoe moet de 
buitenwereld dat dan weten? Voorzitter, we hebben iets gelezen over Sabic, de 
grootste werkgever in Boz? Wat gebeurt daar? Zijn we daarover met hen in 
gesprek? En waarom heeft de raad daar nog niets over gehoord? 
 
Over werkgelegenheid gesproken: de Auvergnepolder! Jammer dat GBWP die 
kans op meer werkgelegenheid niet lijkt te willen pakken. Terwijl ook zij in 
vorige perioden, toen de nood veel minder hoog was, wel degelijk bereid 
waren om een deel van de Auvergnepolder hiervoor te benutten. Het is 
natuurlijk onzin om te stellen dat de indieners van de motie de hele 
Auvergnepolder willen (ik citeer) “volplempen”. De PvdA wil nu de planologisch 
voorbereiding starten, zodat de kans (als die langskomt) ook echt gepakt kan 
worden. Dat kan met respect voor het landschap: de hoogte van gebouwen kan 
beperkt worden en de begrenzing kan bijvoorbeeld in het groen ingepast 
worden. Alle logistieke bewegingen kunnen via de A4 buitenom en de overlast 
en milieulast van al het verkeer dwars door de gemeente neemt met de 
ontwikkeling en ontsluiting van de Auvergnepolder mogelijk zelfs af. 
Noordland is zowat uitverkocht en voor zwaardere industrie zijn geen andere 
locaties beschikbaar of geschikt. Duurzame werkgelegenheid heeft absolute 
prioriteit en kan wat ons betreft dus prima kunnen landen in een deel van de 
Auvergnepolder. Graag steun voor deze motie. 
 
Voorzitter, wij begrijpen de VVD heel goed: wat een duivels dilemma. Komen 
we de belofte aan de kiezer na, of die aan de coalitie? We hopen dat er, zeker 
in deze tijd, politieke ruimte ontstaat om deze kans alsnog te pakken. We 
kunnen ons eigenlijk geen andere keuze permitteren. 
 
 



Voorzitter, het Landschap van Allure is een fantastisch project en ook van 
groot belang voor de werkgelegenheid! Dank voor de grote ambtelijke inzet. 
Maar college zorg ervoor dat al die inzet en dat enthousiasme onder onze 
medewerkers ook wordt voortgezet. Is de subsidieaanvraag voor het 
Landschap van Allure op tijd ingediend? Zijn we gestart? We horen zo weinig. 
 
Voorzitter, werk, werk, werk is een topprioriteit, maar wij willen ook dat die 
werkgelegenheid voor iedereen in gelijke mate bereikbaar is. Dat betekent dat 
we van het college vragen om actief beleid te voeren om discriminatie tegen te 
gaan. Daarvoor hebben we een motie ingediend. Die spreekt voor zich. Wat 
ons betreft maakt naming en shaming daarvan onderdeel uit. In de trend van: 
“Bedrijven die discrimineren, daar doen wij geen zaken mee.” 
 
Voorzitter de aandacht voor bepaalde doelgroepen brengt me ook bij het 
bestrijden van armoede en zeker de gevolgen daarvan voor kinderen. Wij 
vragen ons af, of u de doelgroepen wel voldoende bereikt? Kunnen we onze 
inspanningen niet wat gerichter inzetten? Wij vragen u om in het eerste 
kwartaal van 2016 in de maatwerkaanpak voor de wijken, unaniem besloten 
middels onze motie, ook het aspect van doelgroepen mee te nemen in de 
uitvoering van die motie. Nog meer maatwerk dus. 
 
Voorzitter, de overschotten op de WMO worden wederom gebruikt om een gat 
in de begroting te dekken. Dat baart ons zorgen. Wij hebben eerder gepleit 
voor het behoud van deze middelen binnen het Sociaal Domein. We maken ons 
namelijk grote zorgen of iedereen nog wel de juiste zorg krijgt. Zo ontvangen 
wij signalen dat mensen niet tevreden zijn over de uren huishoudelijke hulp die 
zij krijgen. Deelt de gemeenteraad onze opvatting dat de middelen voor het 
Sociaal Domein ook daarbinnen beschikbaar moeten blijven? En was dat ook 
niet de afspraak? Graag ook een reactie van het college. 
 
Voorzitter om onze positie op volkshuisvestingsbeleid te verstevigen hebben 
we de motie ‘Meer sturing en grip op Volkshuisvesting’ ingediend. Naast ons 
verzoek om het Beleidsplan Wonen zo te actualiseren dat we maximaal grip 
krijgen op volkshuisvesting, vragen wij u om in de gesprekken met Stadlander 
nog eens onze wens voor een kwaliteitszetel in de Raad van Commissarissen te 
agenderen. 
 
Voorzitter, wij vragen u haast te maken met het afgesproken gesprek over 
vluchtelingen. Wij krijgen namelijk signalen dat er op het terrein van de opvang 
van vluchtelingen en statushouders het een en ander speelt en wij willen rust 
in de tent! Een gesprek hierover met experts en sleutelfiguren in onze 
gemeente zouden wij graag snel voeren. 



In dat verband ook een vraag aan u voorzitter: “Wat is er uit het overleg in Den 
Bosch gekomen? We hebben daarover nog niets vernomen.” Ook voor de 
begroting heeft de opvang van vluchtelingen gevolgen, dus dit is hét politieke 
moment om vooruit te kijken. Voor de PvdA staat vast dat we moeten helpen. 
 
Tot slot voorzitter, veiligheid. Er zijn nog steeds veel klachten en gevoelens van 
onveiligheid in verband met drugs. Met name de zware criminaliteit en de 
ondermijning nemen toe. Heeft het college geen enorme kans laten lopen door 
van de sushi tent een coffeeshop te maken? Op die manier was de 
horecabestemming TEVENS gekoppeld aan een maatschappelijke belang en 
was er geen strijdigheid met het geldende bestemmingsplan geweest. 
Ik weet zeker dat veel ondernemers daar brood in hadden gezien. ;-) 
 

Tot zover. 


