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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

(perspectiefnota) van 10 juli 2014. 

 

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:   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 

T.C.J. Huisman   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 

 

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

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

 

Afwezig:  De heer  N.C.J. Broos   lid 

  Mevrouw   W.A.M. Baartmans  lid 

 

Pers:     3    

Omroep:    6  

Publieke tribune:   10 

 

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 10 juli 2014.  

 

1. Opening. 
 De heer Broos en mevrouw Baartmans zijn afwezig. 

 

2. Vaststelling agenda. 
Er is geen agendapunt ingekomen stukken en mededelingen. De ingekomen stukken van 26 juni en van 3 

juli worden goedgekeurd, met uitsluiting van de stukken die op de agenda van 28 augustus geplaatst zijn.  

Wethouder Van Geel wil graag een mededeling doen. Hij geeft aan dat er een tijdelijke ambulancepost 

komt tot de post definitief is. De post in Steenbergen blijft gedurende die periode ook gehandhaafd. De 

heer Van Pelt vraagt of er twee voertuigen zijn. De heer Van Geel beaamt dit.  

 

3. Spreekrecht burgers. 
De heer Tampoebolon spreekt in over de kern Dinteloord (inspraakreactie is toegevoegd aan het RIS).  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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4.  Vaststellen besluitenlijst van 15 mei, 22 mei, 5 juni en 12 juni 2014. 

 De besluitenlijsten worden goedgekeurd.  

     .  

 

5.  Eenmalige uitkering gemeentefonds vanwege ruiming V1-bom te Kruisland. 

 Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

6.  Begroting 2015 GGD.  

 Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

7.  Begroting 2015 en jaarrekening 2013 WVS-Groep. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

8.  Verordening startersleningen. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

9. Verordening alleenrecht schuldhulpverlening. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

10. Vergoeding burgerleden.  

 Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

11.Perspectiefnota. 

 a. De eerste termijnen van de fracties kunt u nalezen op www.raadsteenbergen.nl bij de  

         vergadering van 10 juli 2014. 

 

b. 17:30 – 19:00 uur schorsing. 

 

c.  Beantwoording door college. De heer Van den Bosch geeft eerst antwoord als portefeuillehouder 

financiën. De toeristenbelasting wordt per 01-01-2015 ingevoerd. Na het zomerreces komt hier een 

voorstel voor. De fracties kunnen voorstellen doen voor kerntaken. Projecten kunnen uit overschotten 

gefinancierd worden. Structurele uitgaven dienen structureel gedekt te worden. Met betrekking tot het 

standpunt van het PvdA geeft de wethouder aan dat er niet van feitelijkheden uitgegaan wordt. Dit 

college geeft niet alle ondernemers zomaar de ruimte en niet alle ondernemers kunnen alles betalen. 

De percentages genoemd door de PvdA zijn niet juist. De ondernemers hebben geen belastingkorting 

gekregen. Het college verwacht dat het percentage van de risicoreserve gaat dalen. De drie 

decentralisaties lopen mee: er dienen wellicht middelen uit de algemene reserve onttrokken te worden. 

Duurzaamheid krijgt veel meer aandacht. Er komt geen apart hoofdstuk omdat de gemeentelijke 

duurzaamheidindex gevolgd wordt. Dan gaat het om een groot aantal onderwerpen. Duurzaamheid is 

integraal.  

  

 Wethouder Zijlmans geeft aan waarom er een formatie van 3,3 Fte is. Dit heeft ook met de transities te 

maken. Het is noodzakelijk en het college is niet voornemens dit terug te draaien. De toekomstvisie 

van De Heen zou gevlochten moeten worden in de gemeentelijke visie. De wethouder is gestart met 

de gesprekken met de sportverenigingen. De privatisering mag nooit de kop van de vereniging kosten. 

De wethouder geeft aan dat er in principe in iedere kern een brede school is. Burgerparticipatie gaat 

stap voor stap. De verkeerssituatie in Dinteloord is veranderd. Er komt monitoring om te kijken of het 

niet te erg wordt. Het fietspad staat hoog op de prioriteitenlijst. Naar de haven wordt ook serieus 

gekeken, er wordt actief mee aan de slag gegaan.  

 

 Wethouder Lepolder geeft aan dat er vanuit lean management naar de processen wordt gekeken. De 

wethouder stelt voor de motie van de VVD mee te nemen in de taskforce dienstverlening evenals de 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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flitsvergunning. Het centrumplan De Heen laat nog even op zich wachten. Er dient integraal naar 

gekeken te worden. Voor het beleid met betrekking tot de arbeidsmigranten wordt naar aanleiding van 

de woonvisie nader gekeken. Voor Sunclass is het nog te vroeg om er een concreet tijdpad aan te 

hangen. Naar het woononderzoek wordt al onderzoek gedaan. Het college speelt geen actieve rol bij 

bedrijfsverplaatsingen.  

 

 Wethouder Van den Bosch geeft aan dat het college erg druk is met werkgelegenheidskwesties. Naar 

de bedrijventerreinen wordt gekeken. Het ondernemersspreekuur heeft weinig bezoekers. Er wordt 

gekeken naar andere mogelijkheden.  

 

 Wethouder Van Geel geeft aan dat de term ‘één centrale bibliotheek’ niet goed is. Er wordt aan de slag 

gegaan met een visie op cultureel erfgoed. Hij geeft een toelichting op de bezuinigingen op zorg. Na 

de zomer wordt een traject gestart om te bepalen waar de JOP moet komen. Er is een onderzoek naar 

de sociale wijkteams afgerond. Er komt een pilot. De termijnen voor besluitvorming rondom de 

transities zijn erg krap. De planning moet gehaald worden.  

 

 De burgemeester geeft aan dat er veel aandacht is voor participatie. Er zijn geen onderwerpen meer 

op dit moment voor beeldvormende vergaderingen. Een notitie over de kernwethouder komt 

inderdaad. Er is een gesprek met de dorpsraden gesprek geweest. M.b.t. de jeugdraad is het 

scholenproject de basis. Er wordt gekeken of er ontwikkelingen zijn. Meebeslissen over echte zaken is 

lastig, maar jeugd binnenhalen is prima. Buurtpreventieteams worden gefaciliteerd. De gerechtelijke 

uitspraak kan de basis zijn voor een toekomstvisie m.b.t. Sunclass. Eind van het jaar komt er een 

tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers. De raad heeft bezuinigd op de organisatie. Uit een 

onderzoek komt vast dat er medewerkers bij moeten. Gaat de raad dan financiële  middelen 

beschikbaar stellen?      

 

d. Tweede termijn:  

 De heer Remery geeft aan wat zijn motivatie is om het aantal Fte wethouders omlaag te brengen. Hij 

steunt de VVD in het standpunt om de dienstverlening op een hoog niveau te houden. 

Zelfwerkzaamheid van burgers is ook goed voor de sociale cohesie. Hij vraagt om een streefcijfer voor 

de risicoreserve. Er zijn zaken die al volop in de gang zijn. Misschien moet er afgewacht worden met 

de organisatiescan.  

  

 Mevrouw Prent vraagt waarom het antwoord over de wijkteams afwijkt van het schriftelijke antwoord.  

  

  De heer Lambers geeft aan dat wethouders niet deskundig hoeven te zijn. Ambtenaren doen het en de 

wethouder verkoopt het. De bezuinigingen van 3 ton die nog gerealiseerd moeten worden zijn het 

lastigst. Hij vraagt naar de her-indicering. Er was een afwijkend antwoord tussen technisch beraad en 

schriftelijk antwoord. De Volkspartij wacht de begroting af m.b.t. amendementen. De heer Lambers 

vraagt of de wethouder bereidt is om overleg te plegen over recreatie en pleit voor de 

kerntakendiscussie. De heer Van Pelt geeft aan dat hij het jammer vindt dat de PvdA 

praktijkvoorbeelden wil horen van de uitbuiting op Sunclass park. Hij vindt het woordgebruik van de 

PvdA niet correct. De vraag van het CDA over de sociale teams acht hij zeer toepasselijk.  

 

 De heer Van den Berge geeft aan dat het erom gaat dat er een beleidslijn is waar hij kritiek op heeft. 

Mevrouw Korst vraagt de heer Van den Berge naar de definitie van gewone mensen. De heer Van den 

Berge geeft aan dat het gaat om mensen die het moeilijk hebben. De heer Van den Berge baseert zich 

op de Coelo gegevens. Er is op landelijk niveau veel aandacht voor de laaggeletterdheid. Er zijn 

mogelijkheden voor onderzoek dat niets kost. Als de wethouder dit toezegt kan hij de motie intrekken. 

De heer Van Pelt vraagt of diverse moties samengevoegd worden. De heer Van den Berge geeft aan 

dat het niet om te lachen is. De heer Remery geeft aan dat er ook andere voorbeelden zijn. 

Bijvoorbeeld over hulpmiddelen. De heer Lambers geeft voorbeelden. De heer Van den Berge is blij 

met de steun. Als de woonvisie stoelt op de zaken zoals genoemd is de motie van Gewoon Lokaal! 
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overbodig. De heer Remery reageert op het begrip Zuid West Nederland genoemd door de heer Van 

den Berge. De heer Van den Berge is nieuwsgierig naar wat de echte kansen zijn.  

 

 De heer Weerdenburg geeft aan dat hij een antwoord mist over de aanleg van glasvezelkabels in 

regionaal verband en over de magere visie op kunst en cultuur. De heer Van den Berge geeft aan dat 

hij dat steunt. De landelijke partijen moeten hun zorgen over de transities ook in Den-Haag 

neerleggen. De heer Lambers vult aan dat dat een vraag aan de overige fracties is. De heer 

Weerdenburg geeft aan dat het een algemene oproep is waar hij nu geen antwoord op hoeft te krijgen. 

De heer Van den Berge geeft aan contact gezocht te hebben. De heer Weerdenburg geeft tevens aan 

de terminologie van de heer Van den Berge niet op prijs te stellen. Met betrekking tot Sunclass zou de 

heer Weerdenburg graag breder willen kijken. Hij deelt de zorg over de leegstaande kerken. Deze zijn 

echter van het Bisdom. De gemeente heeft daar dus geen zeggenschap over. De heer Weerdenburg 

geeft een toelichting op de moties.  

 

 De heer Van der Spelt geeft aan het jammer te vinden dat De Volkspartij tegen het aantal Fte’s van het 

college is, de tijd wordt nuttig besteed. Hij geeft aan het woordgebruik van de PvdA ook niet op prijs te 

stellen. Het ontwikkelingstraject is ingezet. Er is een opmerking over de frictiekosten. Er is krapte in de 

bezetting. Kunnen mensen die elders gestationeerd zijn door de gemeente niet hier komen werken. 

Mevrouw Neutkens vraagt op beleidsniveau aandacht voor de scholen ook in het kader van de 

transities. De heer Theuns herhaalt de vraag over de kosten van de waarnemend burgemeester in de 

tweede helft van 2014.  

 

 De heer Huisman geeft aan dat een aantal vragen niet beantwoord zijn. Zoals openbaar vervoer, de 

dienstverlening, de cultuurcoaches en de sportcoaches. Wanneer komt het sportbeleidsplan? Wordt 

de woonvisie nu weer uitgesteld? 

 

 De voorzitter schorst voor 10 minuten.    

   

e. Korte reactie van college op debat. Wethouder Zijlmans geeft aan dat de heer Lambers over ’t 

Cromwiel zijn zorg heeft maar het zou nu via de aanbesteding goed geregeld moeten worden. De 

meerderheid van de raad heeft aangegeven een faciliterende gemeente te willen zijn. Er wordt enorm 

veel energie en geld gestoken in de sociale portefeuille. De heer Van den Berge zou dit beter 

geëtaleerd willen zien. Het passend onderwijs is in ondergebracht in een samenwerkingsverband. Het 

zou financiële consequenties kunnen hebben. Het openbaar vervoer blijft in 2015 hetzelfde. De 

bedoeling is dat de sportcoaches op kunnen gaan in het Kindfit project.  

 Mevrouw Lepolder geeft aan dat de Volkspartij aangeeft dat zij niet bereidt zou zijn om in gesprek te 

gaan met partijen. De heer Lambers geeft aan dat hier geen sprake van is, hij heeft een suggestie 

gedaan. Er komt een uitgangspuntennota over de woonvisie. De woonvisie wordt niet uitgesteld. Zij 

geeft een nadere toelichting op de inrichting van de Rienierpolder(s).  

 

 De heer Van den Bosch geeft aan dat de Coelo cijfers niet kloppen. De heer Van Geel geeft aan hoe 

e.e.a. tot stand komt. De heer Lambers herhaalt de oproep aan de landelijke partijen. Een 

cultuurcoach kan alleen met voldoende financiële middelen. De heer Zijlmans geeft aan dat er 

bezuinigingen op de wegen zijn. Er moet zo min mogelijk achterstallig onderhoud zijn. Ook bij 

samenwerking met bewoners blijft de verantwoording bij de gemeente liggen.   

 

 De voorzitter geeft aan hoe het werkt met een functieplan. Er zijn een aantal mensen die op een niet 

formele functie werken. Het gaat om drie mensen. Twee in huis en één niet. Er worden zeker 

werkzaamheden voor verricht. Het budget burgemeester is verklaarbaar per 1 juli 2014. Voor het 

wachtgeld is een voorziening getroffen. De heer Van der Spelt vraagt om bespreking van de 

frictiekosten in het presidium. De heer Van der Spelt geeft een toelichting. De burgemeester wil hier 

best e.e.a. over uitleggen maar niet in de openbaarheid.    
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f. Aan de geplande schorsing voor het overleg van fracties onderling is geen behoefte.  

 

g. Stemming: stemverklaringen, amendementen, perspectiefnota en moties. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemverklaring van de heer Van den Berge bij het besluit over de perspectiefnota: er ligt een contour. Maar 

hij wil steun geven aan de combinatie van de twee documenten en beoordeelt dit nader bij de begroting.  

 

De perspectiefnota wordt unaniem aangenomen.  

 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.  

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 25 september 2014.  

 

Griffier  Voorzitter 

 

 

 

 

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

Nr. Partij Omschrijving  

1.  Gewoon Lokaal! Programma duurzaamheid met GDI 

als uitgangspunt. 

Ingetrokken 

2. Gewoon Lokaal! zwakte / sterkte organisatiescan. Ingetrokken 

3.  Gewoon Lokaal! Onderzoek toekomstige vraag 

woningbouw. 

Overgenomen 

4. Gewoon Lokaal! Lange termijn visie Biobased 

Economy. 

Overgenomen 

5. VVD Visie contact ondernemers. Overgenomen 

6. PvdA Bezuiniging bibliotheek verlagen. Ingetrokken 

7. PvdA Gemeentelijk minimabeleid. Overgenomen 

8. PvdA Vooronderzoek laaggeletterdheid. Overgenomen 

9. PvdA Leges rijbewijzen gelijk houden. Ingetrokken 


