
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Illlllllll 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 6 november 2014 
(behandeling begroting 2015). 

Aanwezig: De heer J.A.M. Vos voorzitter 

De dames: C.A.M. Korst-Dingemans lid 
H.A.H.M. Neutkens lid 
E.M.J. Prent lid 

De heren: B.E.D.M. Suijkerbuijk lid 
W.J. van den Berge lid 
J.G.P. van Aken lid 
L.E. Molhoop lid 
N.H.C.M. Lambers lid 
W.L.C. Knop lid 
M.H.H.I. Remery lid 
W.J.P.M. Maas lid 
C.A.A.M. Gommeren lid 
E.C. van der Spelt lid 
G.G. de Neve lid 
J.H.F. Weerdenburg lid 
L.M.N. van Pelt lid 
A.F.C. Theuns lid 
T.C.J. Huisman lid 

De heren: V.J. van den Bosch wethouder 
C F . Zijlmans wethouder 
C.J.M van Geel wethouder 
P.W.A. Lepolder wethouder 

Mevrouw: E.P.M. van der Meer griffier 

Afwezig: Mevrouw: W.A.M. Baartmans lid 

Pers: 3 
Omroep: 4 
Publieke tribune: 12 

De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen 
besluiten. De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op www, raadsteenbergen. nl bij 
de vergadering van 6 november2014. 

1. Opening. 
Mevrouw Baartmans is afwezig. 

2. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Spreekrecht burgers. 
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht. 

4. Begroting. 



4a. Mondelinge reactie van de fracties op de begroting op hoofdlijnen en indienen moties en 
amendementen (maximaal 7:30 minuut per fractie incl. indienen moties en amendementen) 

De voorzitter neemt de gang van zaken door. Hij geeft aan dat de eerste termijn van de 
PvdA van een power point presentatie gepaard gaat. De voorzitter geeft aan dat dit niet 
gebruikeli jk is. De heer Van den Berge geeft aan dat het om een begeleiding van de teksten 
gaat. De heer Weerdenburg sluit zich aan bij de burgemeester. De heer Van der Spelt is 
akkoord. De heer Remery had dit graag eerst in het presidium besproken. Er is een 
meerderheid voor de presentatie. In het presidium wordt hier verder over gesproken. (De 
uitgesproken teksten in zijn na te lezen en luisteren op www.raadsteenberqen.nl bij de vergadering van 6 
november 2014.) 

De heer Remery dient in eerste termijn een motie in met betrekking tot het 
natuurbeleidsplan (motie 1). 

De heer Lambers dient een tweetal amendementen in betreffende hondenbelasting 
(amendement 1)en reclamebelasting (amendement 2). 

De heer Gommeren geeft een toelichting op de diverse programma's. 
De heer Van den Berge geeft aan een aantal moties en amendementen te hebben 
voorbereid wellicht worden deze in tweede termijn ingediend. 
De heer Weerdenburg houdt zijn betoog. Hij dient geen moties of amendementen in. 
De heer Van der Spelt dient een motie in betreffende de stimulering burgerparticipatie 
Groenbeheer (motie 2). 
De heer Huisman voert het woord en dient geen moties of amendementen in. 

4b. Beantwoording door het college (totaal 30 minuten) 
Wethouder Van den Bosch geeft aan dat er dekking gevonden dient te worden indien er een 
bezuiniging teruggedraaid wordt. De ondernemers hebben verzocht om de reclamebelasting 
ten bate van de detailhandel. Met betrekking tot het inkoopbureau geeft hij aan dat er een 
enorme kwaliteitsverbetering in het proces is. Er komt een jaarrapportage. De raad wordt 
hierover geïnformeerd. Bio-based activiteit betekent dat ook burgers doordrongen moeten 
worden van het nut van afvalscheiding. Het rapport over de aanpak van de arseen vervuil ing 
zal de eerste helft van 2015 uitgevoerd kunnen worden. 
Wethouder Zijlmans geeft aan dat de 0 5.000,- opgenomen is omdat dit in een raadsbesluit 
opgenomen is. Het is niet zeker dat dit nodig is, maar het zou wel kunnen. Hij ontraadt het om 
het af te voeren van de begroting. Er is overleg met het Waterschap om het baggeren naar 
voor te halen. De onkruidbestri jding is lastig. Men loopt tegen een aantal problemen aan. Daar 
wordt komend jaar volop over nagedacht. Met betrekking tot de motie van D66 geeft de 
wethouder aan dat dit erg voorbarig is. Het naar voren halen van het sportbeleidsplan is lastig. 
Er moeten prioriteiten gesteld worden. Daarom komt het sportbeleidsplan in 2016. 
Wethouder Lepolder geeft aan dat er rekening gehouden wordt met alle gebruikers. Er wordt 
veel aan gedaan alle doelgroepen ten dienste te zijn. Het naar voor halen van het 
natuurbeleidsplan is lastig in verband met prioritering. Op 13 november wordt de zienswijze 
van het college m.b.t. Volkerak geagendeerd voor de vergadering. 
Wethouder Van Geel geeft aan dat het zorg- en veil igheidshuis onlangs is verhuisd, daarnaast 
zijn f inancieringsstromen gewijzigd. De kosten zijn daardoor minder hoog vanuit de gemeente, 
maar het verandert niets aan de activiteiten. Er wordt een dienstencheque voor de 
mantelzorgers voorbereid. Het communicatieplan voor de Wmo is vastgelegd. Er komt ook 
algemene communicatie. Voor mensen die alleen komen werken wordt geen 
integratieprogramma aangeboden. Veel bedrijven verzorgen ook iets voor de werknemers op 
het gebied van integratie en taal. 
De wethouder geeft aan dat er een aantal musea zijn. Deze hebben een eigenheid die indruk 
geeft van de streek. Een klein aantal vrijwilligers runt de musea. Ze lijken geen behoefte te 
hebben om een streekmuseum in te richten. 
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Burgemeester Vos geeft aan dat er een aantal zaken gezegd zijn over vei l igheid. Het 
evalueren van het handhavingbeleidsplan dient één maal per vier jaar geactual iseerd te 
worden. Dit is 2016. Eerder wordt dit niet gedaan. Een kortere termijn lijkt niet handig. Het 
college steunt het standpunt dat de organisatie niet verder afgeslankt kan worden, er moeten 
wel nog een aantal afgewikkeld worden. De verbinding gemeentebestuur/burger is een actueel 
onderwerp. Het college is dag in dag uit hard bezig met het verbeteren van de relatie, leder 
bestuurlid zoekt dageli jks de verbinding. We zijn wel overheid. We hebben het algemeen 
belang te dienen. Je kunt een burger niet altijd tegemoet komen. Het college stelt zich ook 
kwetsbaar op. Het project 'Beter contact' levert hier een bijdrage aan. Verbeterpunten worden 
aangepakt. 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten. 

4c. Debat door de raad met een reactie op de moties en amendementen 
De voorzitter heropent de vergadering. De voorzitter geeft een opsomming van de 
amendementen en moties. De heer Remery handhaaft de motie. Hij geeft hier een toelichting 
op. De amendementen van de Volkspartij zal hij niet steunen. Er zijn keuzes gemaakt. Het 
amendement schoon/heel/veil ig ziet hij in verband met de motie van D66. Hij heeft bezwaar 
tegen het eenzijdige beeld van de foto's die zijn getoond. De motie van D66 kan hij steunen. 
Het amendement niet. Hij adviseert het college de inloopavonden te evalueren. 
De heer Lambers steunt de motie m.b.t. het natuurbeleidplan niet. Hij is het niet eens met de 
dekking van de motie van D66. De heer Remery geeft aan dat burgerparticipatie een begin is. 
Er zijn veel initiatieven en die kunnen gestimuleerd worden. De heer Van der Spelt geeft aan 
dat de WVS zelf dit heeft aangeboden. De heer Lambers steunt de motie streekmuseum niet. 
De heer Lambers wenst twee amendementen aan te passen met betrekking tot de dekking. 
Het amendement van Vliet en Volkerak wordt niet gesteund wegens de gekozen dekking. 
De heer Van den Berge komt met een aanpassing. De heer Gommeren geeft aan de 
amendementen van de Volkspartij geeft hij aan dat hij het ook niet eens is met de nieuwe 
dekking. De motie burgerparticipatie wil hij mee akkoord gaan onder vermelding van het 
voorbehoud m.b.t. de dekking. De heer Van den Berge geeft een toelichting op de 
amendementen en moties en geeft een aantal wijzigingen aan. De heer Huisman geeft aan dat 
er maar één grote bak is. De heer Van den Berge geeft aan het antwoord van het college op 
de gewijzigde dekking af te wachten. Hij schrapt de vierde bullit in amendement 3 (Vliet en 
Volkerak). Mevrouw Korst geeft aan dat Waterpoort al een lang lopend project is. Mevrouw 
Korst mist de bedoel ing. De heer Van den Berge geeft nog een toel icht ing. De heer Gommeren 
geeft aan dat het een kwestie van tijd is en dat het niet alleen de boeren zijn maar ook de 
natuurorganisaties. De heer Van den Berge gaat in op plan Stadhaven. De heer Van Pelt geeft 
aan dat de PvdA ingestemd heeft. De heer Van den Berge ontkent dit. De heer Suijkerbuik 
deelt de conclusie niet van de PvdA. 
De heer Theuns geeft aan dat er delen van Steenbergen zijn die prachtig zi jn. De heer Van 
den Berge handhaaft het amendement. De heer Van Pelt geeft aan dat de heer Van den Berge 
tegenstri jdig is. De heer Weerdenburg had gehoopt dat de heer Van den Berge de 
opmerkingen van het college hadden opgepakt. Hij vraagt hoe het bedrag van de motie van 
D66 is onderbouwd. De heer Van der Spelt steunt de amendementen van De Volksparti j en 
PvdA niet. Het bedrag van C 50.000,- is gebaseerd op de mogeli jkheden die het biedt. De heer 
Huisman vraagt meer duidelijkheid over het Stadspark, het glasvezel netwerk en over de 
bibliotheken. 

4d. Korte reactie (totaal 10 minuten) van het college. 
De heer Van den Bosch gaat in op de gemeenteli jke duurzaamheidsindex. Hij gaat in op de 
amendementen van de Volksparti j . De heer Lambers geeft aan dat hij het aanmatigend acht 
hoe de wethouder reageert. 
De heer Van den Bosch geeft aan het een sympathiek voorstel te achten. De heer Zij lmans 
geeft aan dat de WVS een tekort had, maar dat blijkt nu niet meer zo te zi jn. Met betrekking tot 
de openbare ruimte geeft hij aan dat niet alles in orde is, maar dat er voldoende ideeën zi jn. 
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De heer Remery geeft aan dat er een aantal goede elementen zitten in het amendement 
schoon, heel, vei l ig. De heer Zijlmans geeft aan dat het college een verbeterslag wenst te 
maken. De heer Van den Berge geeft aan dat hij een extra budget zou omarmen. De heer 
Zi j lmans geeft aan dat hij indien er te weinig budget is hij naar raad komt in het kader van de 
begroting 2016. De heer Van den Berge vraagt of hij het budget dient te halveren en of dan 
ingestemd kan worden met het amendement. 

Wethouder Zij lmans wil niet onderhandelen. Mevrouw Lepolder geeft aan dat het naar voor 
halen van het natuurbeleidsplan consequenties heeft. Wethouder Van Geel geeft aan dat 
overschotten bij de voorjaars- of najaarsnota geconstateerd worden. Burgemeester Vos geeft 
aan dat de omgevingsdienst beter functioneert dan de heer Weerdenburg veronderstelt. Er is 
een goede ontwikkeling zichtbaar. Mevrouw Korst stelt hier een aanvullende vraag over. 

4e. Stemming over begroting, belastingverordeningen, amendementen en moties. 
(Stemverklaringen zijn terug te luisteren op de audio opname: www.raadsteenberqen.nl bij de vergadering van 6 
november 2014.) 

Amendement 1* (Volksparti j ; honden). Voor: De Volkspartij en de PvdA, overige fracties tegen. 
Voor 6, tegen 12; verworpen. 

Amendement 2* (Volksparti j; reclamebelasting). Voor: De Volksparti j, overige fracties tegen. 
Voor 3, tegen 15; verworpen. 

Amendement 3 (PvdA; Vliet en Volkerak). Voor: PvdA en De Volksparti j , overige fracties 
tegen. Voor 6, tegen 12; verworpen. 

Amendement 4 (PvdA; schoon, heel, veilig). Voor: PvdA, overige fracties tegen. Voor 3, tegen 
12; verworpen. 

*Dekking aangegeven vanuit het beschikbar stellen van kleine containers. 

Begroting 2015: de PvdA wordt geacht tegen gestemd te hebben. De overige fracties stemmen 
voor. Aangenomen. 

Verordening afvalstoffenheffing: Unaniem. 

Verordening forensenbelasting: Unaniem. 

Verordening hondenbelasting: De Volkspartij wordt geacht tegen gestemd te hebben. 

Voorstel aangenomen. 
Verordening l i jkbezorgingsrechten: Unaniem. 

Verordening marktgeld: Unaniem. 

Verordening reclamebelasting: De Volkspartij wordt geacht tegen gestemd te hebben. 
Verordening rioolheffing: De PvdA wordt geacht tegen gestemd te hebben. 

Motie 1 (Gewoon Lokaal; milieubeleidsplan). Voor: Gewoon Lokaal, CDA, D66, StAn, tegen: 
De Volksparti j , VVD en PvdA. Voor 9, tegen 9. Stemmen staken. Opnieuw in stemming 
brengen op 27 november 2014. 
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gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

Motie 2 (D66; burgerparticipatie groen). Voor: Gewoon Lokaal, VVD, D66, StAn. Tegen: De 
Volkspart i j , PvdA en CDA. Voor: 10 stemmen, tegen 8 stemmen. Aangenomen. 

Motie 3 (PvdA; sportbeleidsplan). Voor: PvdA en StAn. Overige partijen tegen. Voor 4, tegen 
14. Verworpen. 

Motie 4 (PvdA; streekmuseum). Voor: PvdA en De Volkspart i j . Overige partijen tegen. Voor: 6, 
tegen 12. Verworpen. 

5. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:40 uur. 

Aldus besloten in de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2014 

Griffier de voorzitter 

drs. E.P.M. van der Meer J A M . Vos 
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