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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente
Steenbergen op 9 oktober 2014.
Aanwezig:

De heer

J.A.M. Vos

voorzitter

De dames:

C.A.M. Korst-Dingemans
H.A.H.M. Neutkens
W.A.M. Baartmans
W.J. van den Berge
J.G.P. van Aken
N.H.C.M. Lambers
W.L.C. Knop
M.H.H.I. Remery
W.J.P.M. Maas
C.A.A.M. Gommeren
E.C. van der Spelt
G.G. de Neve
J.H.F. Weerdenburg
L.M.N. van Pelt
A.F.C. Theuns
T.C.J. Huisman
N.C.J. Broos

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (verlaat de vergadering om 19:45)

Mevrouw:
De heren:

P.W.A. Lepolder
V.J. van den Bosch
C.F. Zijlmans
C.J.M van Geel

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

Mevrouw
De heer

E.M.J. Prent
L.E. Molhoop

lid
lid

De heren:

Afwezig:

Pers:
Omroep:
Publieke tribune:

1
6
16

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 9 oktober 2014.
1.

Opening.
Afwezig zijn: mevrouw Prent en de heer Molhoop.

2.

Vaststelling agenda.
De raad stelt de agenda vast zonder wijzigingen.
De heer Broos legt een verklaring af waarbij hij aangeeft zijn raadslidmaatschap op te
zeggen. Na zijn verklaring verlaat hij de vergadering en neemt plaats op de publieke
tribune. De burgemeester spreekt een woord van waardering en hij overhandigt de heer
Broos een beeldje en een boeket bloemen.
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3.

Spreekrecht burgers.
De heer Nieuwenhuyzen spreekt in over agendapunt 8: toeristenbelasting.

4.

Vaststellen besluitenlijst van 25 september 2014.
De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

5.

Vragenhalfuur.
De heren Remery en de heer Weerdenburg hebben beide vragen ingediend over het
gezonken zoutschip in het Schelde Rijnkanaal. De bewoners zijn bezorgd en beide
vragenstellers vragen om informatie. De burgemeester geeft uitleg. Er is geen grip situatie
geweest. Er is voor deze vaarweg een specifiek veiligheidsplan dat dit jaar nog
geactualiseerd wordt.

6.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (hamerstuk).
De raad neemt dit unaniem aan.

7.

Preventie- en handhavingsplan alcohol (hamerstuk).
De raad neemt dit unaniem aan.

8.

Vaststelling verordening toeristenbelasting
De heer Lambers heeft een ordevoorstel i.v.m. de eventuele motie van de VVD. De voorzitter
geeft aan dat het aan de fractie van de VVD is om de motie in te dienen. De heer Maas
spreekt zijn bezorgdheid uit over de handhaving. De heer Van Pelt stelt een aantal vragen en
wacht het antwoord van het college af. De heer Lambers geeft aan niet overtuigd te zijn van
nut en noodzaak. Hij geeft aan dit voorstel niet te kunnen steunen. De heer Weerdenburg
vraagt naar de problemen voor de ondernemers. De heer Theuns geeft aan dat
toeristenbelasting over de hele wereld wordt geheven.
Wethouder Van den Bosch geeft aan dat er maar heel weinig gebieden zijn die geen
toeristenbelasting heffen. Het heeft met het gelijkheidsbeginsel te maken. De gemeente gaat hierop
handhaven. Alle ondernemers gaan hieraan meewerken. Als er een overeenkomst is wordt er een
factuur verzonden die wordt voldaan. Iedereen wordt via de media op de hoogte gesteld. Er wordt
gekeken wat er aan inkomsten is en dat wordt opgeplust op de budgetten 2016.
De heer Van Pelt vraagt om een schorsing. Er wordt voor 5 minuten geschorst.
De heer Maas bedankt de wethouder voor de antwoorden. De heer Van Pelt geeft aan dat hij de
schorsing heeft gebruikt om te kijken of de beantwoording voldoende was. De VVD is van mening
dat de motie niet door de VVD wordt ingediend. De heer Lambers is van mening dat de wethouder
niet kan uitmaken of het om ´kleine centjes´ gaat. De heer Theuns interrumpeert dat de toerist het
betaald. De heer Theuns geeft aan dat de waterrecreanten het wellicht bij de toeristen dit terug
halen. De heer Lambers is van mening dat de verkeerde volgorde wordt gehanteerd. Hij heeft nog
vele vragen. De heer Van Pelt vraagt waarom de heer Lambers de vragen niet eerder heeft gesteld.
De Volkspartij wenst de motie van de VVD in te dienen en doet dit dus. De heer Van den Berge is
akkoord. De heer Van der Spelt is van mening dat het gaat om een kleine bijdrage.
Wethouder Van den Bosch geeft aan dat hij de motie ontraadt. Het college is het niet eens met de
argumenten en de conclusies.
Stemverklaring van De Volkspartij: De heer Lambers complimenteert de wethouder maar is tegen het
voorstel.
Aangenomen met tegenstem van de Volkspartij 13 leden voor en 3 tegen.
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9.

Hoofduitgangspunten woonvisie
De heer Van der Spelt gaat in op de arbeidsmigranten. Mevrouw Korst geeft aan dat
leefbaarheid van belang is. En gaat in op de aantrekkingskracht va n de A4. Zij vraagt naar de
glasvezelkabel. De heer Lambers leest zijn amendementen voor. Mevrouw Baartmans beperkt
zich tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij vraagt of het klopt dat glastuinbouwers niet
bij Stella Maris voor huisvesting zorgen. Zij heeft een amendement. De heer Gommeren leest
een amendement voor. De heer Van den Berge gaat in op de ingediende amendementen en
de motie.
Wethouder Lepolder geeft een toelichting op de gestelde vragen en gaat in op de situatie van Stella
Maris.
De heer Van der Spelt geeft een toelichting op de aanstaande stemming over moties en
amendementen. Mevrouw Korst geeft tevens de toelichting. Zij acht het amendement van de
Volkspartij verder gaan. De heer Lambers geeft een toelichting. Mevrouw Baartmans geeft aan hoe
zij denkt over het amendement van de VVD en de situatie met de eventuele nieuwbouw. De heer
Lambers vraagt het college hierop te reageren. Mevrouw Baartmans gaat ook in op de zwaarte van
de amendementen. De heer Gommeren steunt de motie van het CDA. Evenals een aantal
amendementen.
Wethouder Lepolder geeft aan waarom welk amendement in haar visie het meest verstrekkend is.
Motie 1 (CDA)
Amendement 2
Amendement 3
Amendement 4
Amendement 5

(De Volkspartij)
(De Volkspartij)
(De Volkspartij)
(Gewoon Lokaal)

Amendement 6 (VVD)

:
:
:
:
:

Unaniem aangenomen.
Ingetrokken.
Unaniem aangenomen.
Niet aangenomen; voor: Volkspartij en Stan 4-11.
Aangenomen; tegenstem van VVD/CDA en StAn
11-5.
: Aangenomen; tegenstem van de PvdA 14-2.

Alle moties en amendementen zijn gepubliceerd op het RIS; www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 9
oktober 2014.

10.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen opmerkingen over de ingekomen stukken. De ingekomen stukken van 2 oktober 2014
worden hiermee afgedaan.

11.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.
Aldus besloten in de vergadering van 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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