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Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Steenbergen
van 25 september 2014.
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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 25 september 2014.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering met melding van afwezigheid van de heer Broos en wethouders
Van den Bosch en Van Geel.

2.

Vaststelling agenda.
Bij agendapunt 10A is op verzoek van de fractie van De Volkspartij een ingekomen stuk toegevoegd.
Dit stond op de agenda voor 16 oktober maar is aan dit agendapunt toegevoegd vanwege de
relevantie van dit ingekomen stuk bij de motie. Hiertegen is geen bezwaar.
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De PvdA heeft een motie aangekondigd aangaande ‘Onderzoek hennepteelt Steenbergen’. Dit wordt
dan agendapunt 10B.
3.

Spreekrecht burgers.
De heer Van de Zande (BC Deen) over agendapunt 10A. Hij geeft aan dat dit een vergeten onderwerp
lijkt te worden. Steenbergen kent geen gedoogbeleid. We sluiten ons steeds meer aan bij de grotere
plaatsen. Bergen op Zoom heeft een goede oplossing voor de bouwclubs. Diverse politieke partijen
hebben toezeggingen gedaan.

4.

Vaststellen besluitenlijst van 10 juli en 4 september 2014.
Geen opmerkingen over binnengekomen. De besluitenlijsten worden akkoord bevonden.

5.

Vragenhalfuur.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat afgelopen donderdag werd door een inspreker aandacht gevraagd
voor de lichtoverlast die hij ondervindt door de komst van de A4. Gewoon Lokaal heeft toen
aangegeven dat uit de uitspraak van de RvS blijkt dat de minister voor dit soort gevallen aandacht
heeft omdat de overlast pas echt duidelijk wordt als de A4 is aangelegd. Wij hebben gevraagd of het
college bereid is als intermediair tussen burgers en Rijkswaterstaat te willen staan en erop toe zou
willen zien dat de toezegging en bereidheid van de minister om
aandacht te schenken en hopelijk ook maatregelen te willen nemen voor onze burgers die
lichtoverlast ervaren ook daadwerkelijk wordt nagekomen. Is het college hiertoe bereid?
Wethouder Zijlmans geeft aan als intermediair te willen functioneren. Hij zegt hier volmondig ‘ja’
op.
6. Benoeming raadsadviseur
Hamerstuk. De raad gaat akkoord met
tegen gestemd te hebben.

als aantekening dat de fractie van de PvdA geacht wordt

7.

Ontrekken van wegen, gelegen in het glastuinbouwgebied van het AFC Nieuw-Prinsenland aan
openbaar verkeer.
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.

het

8.

Vaststelling bestemmingsplan Bastion 2.
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.

9.

Onderzoek- en ontwikkelfonds regio West-Brabant (RWB)
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.

10.

Regionaal Beleidsplan politie.
Mevrouw Korst geeft aan dat twee prioriteiten van het CDA in het plan opgenomen zijn. Zij geeft
aan dat in het lokale beleidsplan wellicht meegenomen kan worden of er een politieloket in de
gemeente kan komen. De heer Theuns geeft aan dat hij zich volledig aansluit bij het amendement
van de VVD. De heer Van Pelt brengt zijn amendement in. De heer Molhoop gaat in op zijn motie.
Zijn fractie maakt zich zorgen over de veiligheid in de gemeente Steenbergen. Hij geeft een
toelichting op de motie en leest deze voor. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de thema’s aansluiten bij
de plaatselijke beleving. Lokale acties passen niet in een regionaal beleidsplan. Mevrouw Baartmans
twijfelt over of het amendement wel regionaal genoeg is. Zij vraagt wat met een analyse en
preventieve doorlichting van de hennepteelt wordt bedoeld.
De burgemeester geeft aan blij te zijn met de aandacht. De tweede kamer stelt de nationale
prioriteiten. In het regionaal beleidsplan worden er aangescherpt. De gemeenteraad stelt een lokaal
beleidsplan vast. Er kan een accent gezet worden. De burgemeester doet voorstellen voor wijzigingen.
De burgemeester gaat in op de motie van de PvdA. Hij geeft aan dat met name de twee laatste
overwegingen en het geheel van de motie als zienswijze mee te laten nemen. De voorzitter geeft aan
dat hij weinig mogelijkheden ziet voor een onderzoek. De heer Van den Berge snapt de suggestie om
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het toe te voegen aan het amendement. Hij wil weten wie leidend, volgend en slachtoffer zijn. Er is een
ondermijningsprofiel waar men mee werkt.
Mevrouw Korst is blij met de aanpassingen. Zij steunt het amendement. De motie acht zij ook van
belang zoals deze aangepast is. De heer Theuns is het eens met de amendementen. De
aanpassingen zijn ook uitstekend. De motie is ook juist aangepast. De heer Van Pelt dankt zijn
collega’s. De heer Molhoop dankt de collega’s die de motie ondersteunen. Mevrouw Baartmans gaat
akkoord. De heer Lambers geeft aan dat het moment van indienen van de zienswijzen maar één keer
bestaat. De heer Lambers geeft aan dat het aantal personeelsleden behoorlijk is teruggelopen in de
loop der tijd.
De burgemeester geeft aan dat de politie modulair is. Het is flexibel. Als er iets gebeurt zijn er al snel
150 manschappen ter plekke.
De heer Huisman geeft aan dat hij het eens is met het amendement. De motie is bijzonder omdat er
een specifiek onderzoeksbureau wordt genoemd.
De voorstellen van de burgemeester over het amendement van de VVD en de motie van de PvdA
worden unaniem geaccepteerd en over de teksten wordt besloten deze naar de regio te sturen.
Met inachtname van deze zaken wordt het geamendeerde besluit unaniem aangenomen.
10A. Motie van de Volkspartij betreffende “BC Deen”
De heer De Neve geeft een toelichting op de motie, hij hoopt op steun van de raad. Hij leest de
motie voor.
De heer Remery snapt goed de inspraak. Iedereen draagt het carnaval een goed hart toe. Hij
snapt ook de emotie. Het college heeft het goed uitgelegd. Het is een dure en onverstandige
richting. Er is een alternatief voor de komende tijd op De Heen zelf. Hij steunt de motie niet om
die rede. De heer Van den Berge is nieuwsgierig naar het alternatief. Kan er niet op langere
termijn een structureel probleem opgelost worden en nu voor de kortere termijn voor deze
oplossing gekozen worden. De heer Gommeren geeft aan dat de gemeente faciliteert. Gedogen
kan leiden tot illegaliteit. Hij vraagt aan de portefeuillehouder of er nog contact is geweest met de
ondernemer. De heer Van der Spelt is van mening dat er gezocht moet worden naar een duurzame
permanente oplossing. Mevrouw Korst geeft aan dat er wel bereidwilligheid is bij het college. Maar
voor een permanente oplossing is nog geen tijd geweest. Voor de bouwclubs is een toekomst op de
bedrijventerreinen. Zij verzoekt het college een oplossing te vinden met alle clubs. Voor De Heen biedt
dit geen oplossing. Is er een alternatief voor de tijdelijkheid? Wethouder Zijlmans geeft aan dat het niet
alleen voor BC Deen zou moeten gelden, maar ook voor alle clubs. Als er een vraag komt over een
terrein dan is de portefeuillehouder gehouden aan bouwtechnische zaken en de college wethouder
aan het bestemmingsplan. Wethouder Lepolder geeft aan haar informatie aangeeft dat het tijdelijk
moet zijn. Als er nu al een concreet alternatief gebouwd wordt dan kan er een vrijstelling verleend
worden. Op het moment dat het wel kan wanneer het een bestaand gebouw is en alleen een
functiewijziging is. Iedereen heeft het recht om een bestemmingsplan wijziging aan te vragen.
De heer De Neve vraagt naar het alternatief van de heer Remery. Waar wordt de hut gezet op het
alternatief? De heer Van den Berge vraagt ook naar het alternatief en wil BC Deen daaraan
meewerken.
De voorzitter schorst de vergadering voor een paar minuten.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Zande. Het alternatief is wellicht een grote loods in
het midden van het dorp. Er is bereidheid tot het alternatief.
De heer Remery geeft aan om een gezamenlijke oplossing te kiezen. De heer Van den Berge dankt
voor de schorsing. De zeer tijdelijke oplossing ligt voorhanden en er moet nagedacht worden over een
structurele oplossing. Er is een tijdelijke behoefte. Mevrouw Korst geeft aan dat er al veel kansen
voorbij zijn gegaan en schuiven we het niet voor ons uit? De heer Van den Berge geeft aan dat er
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serieus naar gekeken moet worden. Er kan een tijdelijke ontheffing komen om aan de slag te gaan met
een structurele oplossing. De heer Gommeren geeft aan dat er gezamenlijk gekeken wordt naar een
permanente oplossing. Is de tijdelijkheid van december te verlengen naar het carnaval? De heer Van
der Spelt sluit zich aan bij de heer Gommeren. Mevrouw Korst geeft aan dat er met de verenigingen en
de stichting naar een goed lange termijnoplossing gezocht moet worden wellicht met het cultuur
budget.
De heer Zijlmans wil zich inzetten voor een lange termijn oplossing. Mevrouw Lepolder ontvangt graag
de jurisprudentie van de PvdA. De heer Lambers wijst op de alinea waarin de ‘duurzame oplossing’
wordt genoemd. Moet de motie in januari terugkomen? Er is geen financiële ruimte voor een duurzame
oplossing. De vijfjaren termijn is juridisch wel mogelijk. Als de motie wordt afgestemd schuiven we het
probleem voor ons uit. De heer Remery geeft aan dat hierna de stemming komt. Er moeten nog twee
vragen uitgezocht worden. De heer Lambers wil niet langer wachten op antwoorden. Mevrouw Korst
geeft aan dat er een aantal afspraken liggen. Het is moeilijk om te stemmen voor een loze belofte. De
heer Lambers geeft aan dat er weinig mogelijkheden zijn om te overleggen met de coalitie. De heer
Van den Berge geeft aan dat de motie het wellicht niet gaat halen. Hij vraagt de motie aan te houden
om de antwoorden te krijgen waar men behoefte aan heeft. De heer Remery steunt dit. De heer
Gommeren sluit zich daarbij aan. De heer Lambers geeft aan dat het college al eerder actie had
kunnen ondernemen. De Volkspartij blijft achter de motie staan. Mevrouw Baartmans roept de heer
Lambers op om te luisteren naar de interrupties. De heer Lambers geeft aan de motie te willen
aanhouden. Hij gaat voor het algemeen en duurzaam belang. Hij wil de motie op 30 oktober opnieuw
in stemming laten brengen. Mevrouw Baartmans maakt bezwaar tegen de gang van zaken.
De motie wordt op dit moment door De Volkspartij aangehouden.
11.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Hiermee worden de ingekomen stukken van 18 september 2014 als afgehandeld beschouwd.

12.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur.
Aldus besloten in de vegadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 9 oktober 2014
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

J.A.M. Vos
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