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Besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 oktober 2014. 
 

Op:  30 oktober 2014 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadzaal van het gemeentehuis 

 

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 

     W.A.M. Baartmans  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 

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 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid (na agendapunt 7) 

  

  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:  Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   

Pers:   2        

Omroep:  geen    

Publieke tribune: 25 

 

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 30 oktober 2014.  

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en meldt dat mevrouw  

Lepolder afwezig is.   

 

2. Vaststelling agenda. 

De heer De Neve wenst een motie in te dienen over BC Deen. Indien dit op de agenda komt  

wil de heer Van der Zande hier over inspreken.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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3. Spreekrecht burgers. 

De heer Broeshart spreekt in over afvalcontainers. Hij geeft aan dat hij bedreigd  
wordt en schade heeft aan zijn auto vanwege de plaatsing van vuilcontainers. Hij vraagt  
wanneer deze worden weggehaald.  
   
De heer Van der Zande over de motie van De Volkspartij. Hij geeft aan te hopen op een  
goede afloop. Er waren twee alternatieven maar die zijn inmiddels geen alternatief meer.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 9 oktober 2014. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

5. Vragenhalfuur. 

Mevrouw Korst spreekt in over het Rijksinpassingsplan om het Volkerak Zoommeer weer te  

verzilten en beperkt het getij weer terug te brengen.  Voor agrarisch Steenbergen kan dit  

een groot impact hebben. Kunnen we voldoende garantie krijgen dat dit daadwerkelijk  

technisch zo in te vullen is we deze zoetwater garantie hebben, ook bij extreme  

omstandigheden? Moeten we ergens aan bijdragen waarvan we in de verre toekomst nog  

niet weten of we hier ook voordeel uit zullen halen? Tot 1 december kunnen er zienswijzen 

ingediend worden. Kan de raad hierover meepraten?  

De heer Gommeren vraagt over hetzelfde onderwerp hoe er met de garantie van zoet water  

voor de landbouw omgegaan wordt?Of kwantiteit en kwaliteit gewaarborgd zijn en of de  

gemeente het verzoek tot een stress-test kan ondersteunen?  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het college op 11 november beslist over de zienswijzen en 

dat ze dan eventueel ter aanvulling naar de raad gestuurd worden.   

 

Mevrouw Neutkens stelt vragen over de aanwezigheid van het college bij   

herdenkingsactiviteiten van de Brabantse Wal gemeenten. Zij vraagt waarom de diverse  

activiteiten niet door het college bijgewoond zijn?  

Burgemeester Vos geeft aan dat er zijn veel mooie herdenkingsmomenten zijn geweest en  

dat er na afloop een gesprek komt om elkaar te helpen. 

 

De heer Huisman stelt vragen gesteld over het project woonvoorziening drugsverslaafden.  

Het geld om deze taken uit te voeren is gebaseerd op de vergoedingen van 2013. Daarin  

was de woonvoorzieningen van chronische drugsverslaafden nog niet in meegenomen. Het 

Rijk is overigens niet van plan om voor deze voorziening nog apart de portemonnee te  

pakken. Hoe gaat het college hiermee om? 

 

Wethouder van Geel geeft aan dat er gekeken is naar de mogelijkheden van de  

Financiering bij de rijksoverheid en zorgverzekeraars. Het ligt nu op het bordje van de  

Gemeente. Er is ook via een raadsmededeling informatie verstrekt. Het bedrag is te hoog voor  

de Gemeente. Er komt nader overleg over dit onderwerp.  

 

De heer Huisman stelt ook een vraag over de elektriciteitvoorziening van de lantaarnpalen  

In Dinteloord. In de afgelopen weken heeft onder meer Dinteloord donkere avonden en  

Nachten beleven. Ziet het college mogelijkheden om in het vervolg de storing zo minimaal  

mogelijk te houden? 

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het via de melddesk het snelst opgelost wordt.  

De heer Lambers geeft aan dat als de elektriciteit eruit ligt telefoneren en gebruik van  

Internet erg lastig is.  

 

De wethouder geeft aan dat hij niet kan beoordelen of alles goed verlopen is. De gemeente  

Neemt contact op met de organisatie die het probleem voor ons kan oplossen.  

 

Extra inspreker: mevrouw van den Bosch (agendapunt 09.). 
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 Zij is zeer verontrust over de zorg na 2014. Zij geeft aan welke zorgen zij heeft in haar  

Omstandigheden per 1 januari 2015. Zij doet een dringend beroep op de raad om deze zaken mee te 

nemen in de besluitvorming.  

 

6. Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven  

De heren Lambers, Molhoop en Theuns zijn de voorgestelde leden commissie onderzoek 

geloofsbrieven  

 

7. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven en besluit over te gaan tot benoeming 

van de heer Suijkerbuijk als raadslid van de gemeente Steenbergen 

De heer Molhoop voert het woord namens de commissie en leest het verslag van de 

commissie voor. Er zijn geen beletsel om de heer Suijkerbuijk toe te laten als lid.  

 

De raad neemt unaniem het besluit om de heer Suijkerbuijk toe te laten als raadslid.  

 

8. Vervullen van een tweetal vacatures 

Mevrouw Baartmans en de heer Molhoop hebben zich gemeld voor de vacature lid 

werkgeverscommissie. Er zijn stembriefjes gemaakt. Deze worden uitgedeeld en ingenomen.  

 

Er zijn 6 stemmen voor de heer Molhoop en 13 stemmen voor mevrouw Baartmans. De voorzitter 

feliciteert mevrouw Baartmans.  

 

Er is geen kandidaat voor de vacature van voorzitter oordeelsvormende vergadering De heer van 

Pelt geeft aan met drie voorzitters verder te willen. De raad ondersteunt dit voorstel.  

 

9. Beleidsplan en verordening Wmo. 

De voorzitter geeft aan dat de wethouder een korte toelichting geeft naar aanleiding van de 

inspreker. Wethouder Van Geel geeft aan dat mensen onrustig zijn doordat zij nog niet 

benadert zijn. Na 1 januari 2015 gaat de zorg door tot aan de herindicatie. De heer Lambers 

geeft aan dat alle partijen argumenten hebben gegeven en dat er een uiterste inspanning is 

geleverd. Hij geeft aan dat er evaluatiemomenten komen. Hij vraagt of mevrouw Van den 

Bosch actief uitgenodigd zou kunnen worden voor de eerste evaluatie in de oordeelvormende 

vergadering. De heer Remery vult dit aan. De heer Van Geel geeft aan dat mevrouw Van den 

Bosch bij de eerste zorgevaluatie wordt getrokken mits haar zoon onder de Wmo valt. De heer 

Lambers vraagt of mevrouw in ieder geval wordt uitgenodigd. De heer Van den Berge geeft 

aan dat snelle duidelijkheid nodig is en voor 1 januari 2015. Wethouder Van Geel geeft aan 

dat er van Het Rijk geen uitsluitsel komt over wie de cliënten zijn. Hij had het graag allang 

gedaan.  

 

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.  

 

10. Jeugdzorg 

Mevrouw Prent geeft aan naar aanleiding van de toezegging akkoord te kunnen gaan. De heer 

Huisman refereert aan de eigenheid van de gemeente.  

 

11. (behandeld als agendapunt 10.) 

Evaluatie pilot papiercontainer aan huis inclusief vervolgtraject  

Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen opmerkingen over.  

 

12a.  Motie van de Volkspartij.  

 De heer De Neve leest de motie voor en geeft op vraag van de voorzitter aan dat er één  

 alinea uit is ten opzichte van de vorige motie. De heer Van den Berge geeft aan dat de wet  
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gewijzigd is en dat dit mogelijkheden zou moeten bieden in het kader van de genoemde ‘tijdelijkheid’. 

De heer Van den Berge geeft aan dat het jammer zou zijn als de bezwaren alleen vanuit het stadhuis 

komen. De heer Gommeren geeft aan dat er mogelijkheden onderzocht zijn en worden. Tot wanneer 

kan BC Deen van deze huisvesting gebruik maken? De heer Van der Spelt geeft aan dat er in 

overleg met de bouwclubs een definitieve oplossing moet komen. Hij ziet niet de meerwaarde van 

meerdere bestemmingsplanprocedures en wijzigingen achter elkaar. De heer Weerdenburg geeft 

aan dat het CDA de motie niet zal steunen omdat er gezocht wordt naar een blijvende locatie. Er is 

voor de korte termijn een oplossing. De wethouder moet niet voor de voeten gelopen worden.  

 

Wethouder Zijlmans verwacht veel van de gezamenlijke aanpak. Er zijn twee belemmeringen voor dit 

moment. De wenselijkheid van de locatie en het te doorlopen RO traject. Er komen uit De Heen 

geluiden dat de dorpsbewoners er wisselend over denken.  

 

De heer Lambers geeft aan dat dit gaat om willen en kunnen. Het college wil niet en de coalitie wil 

niet. De heer Van Pelt geeft aan dat de VVD zich heeft verdiept in de zaak op een bijeenkomst waar 

de coalitie aanwezig was. De Stichting heeft zich uitgesproken voor de gezamenlijke aanpak en daar 

wil hij graag de ruimte voor geven. De heer Lambers geeft aan dat de raad zou moeten instemmen 

met een ontheffing. De heer Van Pelt geeft aan dat de Stichting in het leven is geroepen. De heer 

Lambers geeft aan dat er een lijst is waar mensen (omwonenden) op hebben getekend akkoord te 

gaan. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er gewerkt wordt aan een permanente oplossing. Mevrouw 

Korst geeft aan dat er ooit is afgesproken dat er geen Romney loodsen meer geplaatst zouden 

worden. De heer Lambers geeft aan dat er geen argumenten zijn om hierop tegen te zijn. De raad 

dient verantwoordelijkheid te nemen. De heer Van den Berge geeft aan dat het juridisch bezwaar 

vervallen is en dat het nu om welstand gaat. De heer Van Pelt geeft aan dat er naar oplossingen 

worden gezocht. De heer Van den Berge geeft aan twijfels te hebben of dit in twee jaar opgelost kan 

worden. De heer Remery geeft aan dat er veel inspanningen worden verricht door de 

overkoepelende organisatie. De heer Van den Berge geeft aan dat nergens gehoord te hebben.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan goed voorgelicht te zijn.  

 

Stemverklaring de heer Van der Spelt geeft aan dat de eenheid van de overkoepelende organisatie 

niet uit getrokken moet worden.  

 

De motie wordt door middel van hoofdelijke stemming in besluitvorming gebracht en verworpen met 

13 tegen en 6 voor (Volkspartij en PvdA).   

 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:59 uur.  

 

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

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


