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Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Steenbergen
van 27 november 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 27 november 2014.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2.

Vaststelling agenda.
Besloten wordt om agendapunten 10 en 11 als hamerstuk aan te merken.

3.

Spreekrecht burgers.
De heer Hage wil spreekt in over agendapunt 8. Zienswijze ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen
Volkerak – Zoommeer. Hij maakt gebruik van een website en twee sheets.
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4.

Vaststellen besluitenlijst 30 oktober 2014.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

5.

Vragenhalfuur.
Wethouder Van Geel wil voorafgaand aan het vragenhalfuur een mededeling doen over de Stichting
Peuterspeelzalen. Er is een brief ontvangen. De problematiek is omvangrijker dan in de brief
genoemd is. Het functioneren is tot juli 2015 gegarandeerd. Over het functioneren daarna ontvangt
de raad in januari voorstellen. Mevrouw Neutkens wacht naar aanleiding van de mededeling van de
wethouder de nadere informatie in januari af.
De heer De Neve heeft vraagt waarom het college de aanvraag voor container heeft
Afgewezen en vraagt het college dit te heroverwegen. De heer Van den Bosch geeft aan dat de
afvalstoffenverordening geen ruimte biedt voor afvalinzameling door anderen. Het kan voor papier,
maar voor textiel is een exclusieve overeenkomst met de kringloop.
De heer De Neve geeft aan dat het jammer is dat het college dit weigert. De heer Van den Bosch
geeft aan dat vier maal per jaar door charitatieve instellingen ingezameld kan worden.
De heer Theuns vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het aanplanten van nieuwe bomen in
de van Gaverenlaan. Wethouder Zijlmans geeft aan wat de stand van zaken is. Hij heeft
volgende week nog een gesprek met bewoners.
De heer Molhoop stelt vragen over geleidelijke uitstroom van het uitgaanspubliek in het
centrum van Steenbergen. Hij pleit om deze uitstroom anders te laten plaatsvinden.
De heer Van Pelt voelt zich overvallen. Het gaat over de APV die door de raad is vastgesteld.
Hij zou graag door de politie geadviseerd willen worden. De heer Lambers geeft aan dat
regelgeving op een andere wijze tot stand komt. Dit gebeurt door het management van de
politie, de burgemeester en raad en niet door de wijkagent. De heer Theuns geeft aan dat de
raad uitgenodigd was. De heer Lambers geeft aan dat iedereen dit zelf kan beoordelen.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat het vragenhalfuur niet voor is.
Burgemeester Vos geeft aan de werkbezoeken nuttig te vinden. De situatie vraagt niet echt om
maatregelen. De burgemeester neemt dit mee in het overleg met horeca en politie en
onderzoekt wat andere gemeenten doen. Dit wordt schriftelijk teruggekoppeld.

6.

Toekomstvisie De Heen.
Hamerstuk het besluit wordt zonder discussie unaniem genomen.

7.

Najaarsnota 2014.
Hamerstuk het besluit wordt zonder discussie unaniem genomen.

8.

Zienswijze ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak – Zoommeer.
De heer Van den Berge geeft aan altijd voor verzilting te zijn geweest. Hij pleit voor afwachten
wat de verdere ontwikkelingen zijn om eventueel af te zien van verzilting. De heer Gommeren
geeft aan dat er brede steun gezocht wordt voor het project. Het Rijk zal uiteindelijk beslissen.
De heer De Neve geeft aan dat de bekostiging nog niet rond is. Hij vraagt of er met de horeca
gesproken is. Waarom is hier geen beeldvormende vergadering over belegd? Hij kondigt een
motie aan en geeft hier een toelichting op. Mevrouw Korst geeft aan dat het om de kwaliteit en
kwantiteit gaat. Zij geeft aan waarom de kwaliteit van het water nu onbetrouwbaar is. Zij pleit
voor een goede communicatie met alle betrokkenen. De heer Van der Spelt pleit voor een
voortzetting van de monitoring en vraagt om schorsing om de moties naast elkaar te leggen.
Wethouder Lepolder geeft aan dat dit geen gemeentelijke zaak is. Dit is een structuurvisie van
het Rijk. Er was een informatieavond in Bergen op Zoom waar iedereen gebruik van heeft
kunnen maken.
De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten.
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De heer Van den Berge heeft aangegeven dat de gewijzigde tekst voorgelezen wordt.
Nadrukkelijk ook de belangen van andere omwonenden. De heer Gommeren is tevreden met
de wijzigingen en vraagt of het document van de Zuid-Westelijke Delta klopt. Had de raad hier
niet beter over geïnformeerd moeten zijn. Mevrouw Korst is blij met de gezamenlijke motie. Zij
heeft zorgen over de samenhang. De heer van der Spelt geeft aan dat er een raadsbrede
zienswijze op de motie ligt en dat dat prima is. De heer Van der Spelt leest de motie voor. De
heer Lambers geeft aan dat de intentie van beide kanten zuiver zijn. De Volkspartij blijft bij het
standpunt dat de kwaliteit van het zoete water behouden moet blijven. De burgemeester geeft
aan dat hij de gang van zaken niet waardeert. De heer Lambers geeft een toelichting. Hij
beaamt dat hij zich niet met de uitvoerende taak van het college dient te bemoeien.
Wethouder Lepolder gaat in op de motie. De heer Lambers reageert op de wethouder. Hij
geeft aan hiermee het college ook te controleren. Mevrouw Lepolder komt bij de raad terug op
het verstrekken van het stuk.
De heer De Neve geeft een stemverklaring: hij steunt de motie niet. De fractie van StAn is niet
aanwezig en de motie wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 1 stem tegen.
De raad draagt het college op de motie uit te voeren.
9.

Eerste herziening beeldregieplan Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland.
De heer Van den Berge geeft aan dat hij erkentelijk is voor de antwoorden. Maar
inhoudelijk zijn er veel zaken die onomkeerbaar zijn. Er is geen wisselgeld geleverd. Hij ziet
dit als een verarming van het plan en verzoekt het college nadrukkelijker de hand te houden aan een
onderhandelingsresultaat. De heer Van den Bosch geeft aan de vragen als technisch beschouwd te
hebben. Het beeldregieplan is niet leidend maar het inpassingsplan van de Provincie. In het eerste
beeldregieplan stonden een aantal fouten. De omgeving moet betrokken worden bij het plan. Het is
een plan van een landschapsarchitect. Het inpassingsplan is leidend.
De heer Van den Berge geeft aan dat het een genuanceerd antwoord is. Veel antwoorden
acht hij prima. Het is wel een verarming. Maar er was een sfeer gewekt in het
beeldkwaliteitsplan die niet gerealiseerd wordt.
De PvdA fractie is tegen. De overige aanwezigen gaan akkoord.

10.

Aangepaste verordening werkgeverscommissie en mandaatverstrekkingen.
Bij de vaststelling van de agenda is dit een hamerstuk geworden. De raad gaat unaniem
akkoord.

11.

Aangepast reglement van orde en spelregels.
Bij de vaststelling van de agenda is dit een hamerstuk geworden. De raad gaat unaniem
akkoord.

12.

Accountantscontrole voor de jaarrekeningen 2014 en 2015.
Dit is een hamerstuk geworden. De raad gaat unaniem akkoord.

13.

Motie natuurbeleidsplan van 6 november 2014.
Tijdens de vergadering van 6 november staakten de stemmen. Om die reden moet opnieuw over de
motie worden gestemd. De motie wordt in stemming gebracht. De motie wordt aangenomen met 12
stemmen voor en 6 stemmen tegen:
Voor: Gewoon Lokaal!; VVD; CDA; D66.
Tegen: PvdA en De Volkspartij.
De motie wordt aangenomen.
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14.

Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Hier worden de ingekomen stukken van 13 november als afgehandeld beschouwd met uitzondering
van: 7: duurzaamheidsverslag AFC 10: Verkoop Zuidwal 2 17: Westdam, beantwoording artikel 40
vragen van de Volkspartij en 19: standplaatsenbeleid.
Ingekomen stuk 8, raadsmededeling zienswijze ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak –
Zoommeer, is betrokken bij agendapunt 8 van deze besluitvormende vergadering.

15.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de gemeentraad van de gemeente Steenbergen van
18 december 2014
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

J.A.M. Vos
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