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Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

van  18 december 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 

     W.A.M. Baartmans  lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    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 

A.F.C. Theuns   lid 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

     T.C.J. Huisman   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  L.M.N. van Pelt   lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

 

  

Pers:   2       

Omroep:  3    

Publieke tribune: 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 18 december 2014.  

 
1. Opening. 

De heren Van Pelt en Remery zijn verhinderd. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De burgemeester vraagt aan de leden van de vergadering of zij akkoord kunnen gaan met het 

wijzigen van agendapunt 12, benoeming plaatsvervangend griffier, van een bespreekstuk naar een 

hamerstuk. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Volkspartij 

De heer Knop heeft een motie voorbereid over de bushalte aan de Molenweg.  

Dit wordt agendapunt 12a. 

 

PvdA 

De heer Van den Berge heeft een motie voorbereid over weigerambtenaren.  

Dit wordt agendapunt 12b. 

 

CDA 

Het heer Weerdenburg heeft een motie voorbereid over een nota minimabeleid.  

Dit wordt agendapunt 12c. 

 

3. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen sprekers gemeld.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst 6 november 2014 en 27 november 2014.   

De heer Van den Berge geeft aan over de aard van de verslaglegging in  

het presidium te willen spreken. De vergadering gaat akkoord met de besluitenlijst.  

 

5. Vragenhalfuur. 

De heer Van Aken stelt vragen over het omzetten van tuinbouwgrond naar extra 

bedrijvengrond. Is de wethouder door de Suikerunie in kennis gesteld? Hoeveel netto hectare 

is er gerealiseerd? Aan welke termijn denkt de wethouder?  

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat het rapport waarop gewezen wordt een  

haalbaarheidsstudie betrof. Het is een rapport uit 2007. Deze cijfers worden niet meer  

gehanteerd. Het is duidelijk geworden dat de eerste 5 jaar geen grote sprongen verwacht  

moeten worden. Er zullen zich voorlopig geen nieuwe glastuinbouwbedrijven bevestigen.  

Het gebied bestaat uit drie delen. De wethouder is niet op de hoogte gesteld van het feit dat  

dat terrein zijn grenzen heeft bereikt. Op het bedrijventerrein is 6115 m2 grond uitgegeven.  

Er is ruimte gereserveerd voor een uitbreiding. De verwachting is dat er komend jaar twee  

grote bedrijven naar het bedrijventerrein komen. Wanneer er wel behoefte is aan bedrijven  

terrein, maar geen behoefte aan glastuinbouwgebied zou het lijntje naar links of rechts  

kunnen gaan. Er staan goede dingen de komende tijd te gebeuren. De heer Van Aken geeft  

aan dat er een overeenkomst ligt. Hij vraagt wie erover gaat. Mevrouw Korst geeft aan dat  

de ontwikkelingen op gang zijn en dat er waarschijnlijk een grote fabriek komt. Toen het  

plan tot stand kwam heeft het 15 jaar braak gelegen. De A4 is het vliegwiel. De heer Van  

den Berge geeft aan dat het om een bestuurlijke kwestie gaat. Er ligt een overeenkomst en  

er iseen piketpaal geslagen. Er is geen zicht op dat het industrieterrein vol komt.  

Grenswijzigingen dienen eerst in de raad aan de orde gesteld worden. Hij zou eerst willen  

weten wat de agrarische sector wil.  

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat vrijheden zijn. Als er een besluit door de raad  

genomen moet worden, komt hij terug naar de raad. De heer Van den Berge geeft aan dat 

als er een afspraak is met de bevolking dan moet er met elkaar op een bestuurlijk  

verantwoord manier daar over praten en niet luchtballonnetjes oplaten in de pers. De heer 

Van den Bosch geeft aan dat het college binnen grenzen taken uit kan voeren. De vrees  

van de heer Van den Berge is onterecht.  

 

De heer Molhoop stelt vragen over het isolement van doofblinden. Zijn er ook in de  

gemeente Steenbergen doofblinden of mensen die lijden aan ziekten die doofblindheid  

kunnen veroorzaken? En zo ja, hoe worden deze mensen in de huidige situatie en na 1 

januari 2015 bijgestaan? 

Hebben zich in het verleden binnen de gemeente Steenbergen situaties voorgedaan  

waarbij er misverstanden ontstonden bij het behandelen van hulpvragen door doofblinden  

of mensen die lijden aan ziekten die doofblindheid kunnen veroorzaken? 

En zo ja, hoe zijn deze misverstanden toen opgelost en hoe is daarop vervolgens  

bijgestuurd? 
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Wethouder Van Geel geeft aan dat er informatie is van 4 maanden geleden. In de  

gemeente zijn geen doofblinde mensen. De ziektes zijn helemaal niet bekend bij de  

gemeente. Dit wordt niet geregistreerd. waren wel twee mensen met een zintuiglijke  

handicap die door een landelijke organisatie worden ondersteund. Er is voor gezorgd dat de  

hulp per 1 januari gewaarborgd is.  

De heer Molhoop vraagt of de GGD dit niet heeft. De wethouder geeft aan dat dit niet door  

de GGD wordt bijgehouden  

 

6. Begroting WVS 2015. 

Hamerstuk. 

De raad gaat unaniem akkoord.  

 

7. Verordeningen in het kader van de participatiewet. 

Hamerstuk. 

De raad gaat unaniem akkoord. 

 

8. Toekomstig beleid gemeentelijke begraafplaatsen. 

Hamerstuk. 

De raad gaat unaniem akkoord. 

 

9. Doordecentralisatie buitenonderhoud onderwijshuisvesting en verordening voorzieningen  

huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen. 

Hamerstuk. 

De raad gaat unaniem akkoord.  

 

10. Belastingverordeningen 2015. 

De PvdA wordt geacht tegengestemd te hebben. De overige raadsleden gaan akkoord.  

 

11. Legesverordening 2015. 

Hamerstuk.  

De raad gaat unaniem akkoord.  

 

12. Benoeming plaatsvervangend griffier.  

Hamerstuk.  

De raad gaat unaniem akkoord.  

 

12a.  Motie van de Volkspartij m.b.t. Molendijk. 

 De heer Knop voert het woord en geeft een toelichting op de motie. Het betreft de overlast  

van de bushalte bij appartementencomplex ‘De Wieken’. Hij geeft aan dat hij voor de vergadering 

benaderd is door diverse partijen die graag enige wijzigingen in de tekst zouden willen zien. De heer 

Knop geeft aan wat de wijzigingen zijn.  

De voorzitter schorst de vergadering voor een aantal minuten.  

De heer Knop geeft aan welke wijzigingen er zijn en leest de motie voor. Wethouder Zijlmans geeft 

aan dat het te lang duurt en dat hij van de bewoners wil horen hoe die erover denken en de stappen 

die in de motie staan uit gaat voeren. De afspraak is al gepland. Hij geeft aan dat er minder 

lawaaierige bussen zijn. Mevrouw Baartmans vraagt of de wethouder dit op korte termijn wil 

uitvoeren. Wethouder Zijlmans zegt dit toe.  

  

 De motie wordt unaniem overgenomen. 

  

12b. Motie weigerambtenaren. 

De heer Van Aken geeft een toelichting op de aanleiding en leest de motie voor. Burgemeester Vos 

geeft aan dat in het verleden al zo’n regeling van kracht is gegaan. Hij adviseert de paragraaf over 

Tholen te schrappen. Hij geeft aan dat het meebrengen van een trouwambtenaar door een 

aanstaand echtpaar met zich mee kan brengen dat het een ambtenaar van voor 1 november en dus 

een weigerambtenaar kan zijn. De vergadering wordt geschorst. De heer Van Aken geeft aan de 
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passage over Tholen te schrappen. Burgemeester Vos vraagt of er dan toch één maal per jaar 

gescreend dient te worden. De heer Lambers dankt voor de uitleg. Hij wil de motie blijven steunen. 

Mevrouw Korst geeft aan dat er twee soorten ambtenaren zijn. Er wordt steeds vaker van een babs 

verwacht dat die de ceremonie leidt. Men moet geen trouwambtenaar worden wanneer men last 

heeft van gewetensbezwaren, zij kan de motie niet ondersteunen om de vrijheid van de bruidsparen 

in hun keuze voor trouwambtenaar niet te beperken. De heer Huisman geeft aan tegen te zijn. Hij 

onderschrijft de mening van het college. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er geen onderscheid 

gemaakt mag worden. De heer Vos geeft aan dat de eerste kamer hier uitgebreid bij heeft stil 

gestaan. Een babs voor één dag kan geen onderscheid maken. De minister geeft aan dat het niet 

terecht is nadere eisen te stellen voor het ene geval. De heer Lambers geeft aan dat een babs van 

buiten wel een weigerambtenaar kan zijn.  

 

Tegen de motie zijn: de heren Huisman, Weerdenburg, Gommeren en de dames Korst en Prent.  

Stemverklaring van mevrouw Prent geeft aan de motie niet uitvoerbaar te achten.  

De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en 5 tegen.  

 

12c. Motie minimabeleid. 

 De heer Weerdenburg geeft een toelichting en leest de motie voor. De motie is door alle  

 raadsleden ondertekend. De heer Zijlmans geeft aan dat er duidelijkheid gegeven wordt  

 over waar men moet zijn. De wethouder zegt toe dat hij de motie uit zal voeren.  

De heer Van den Berge verwijst naar de nota ‘Armoede in Nederland’ en verzoekt deze nota erbij te 

betrekken. Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij ook wil weten wat de effecten van de wetgeving 

zijn. Wethouder Zijlmans neemt beide opmerkingen mee. 

 

De motie is unaniem aangenomen en omarmd door het college.       

  

13. Ingekomen stukken, mededelingen. 

De ingekomen stukken van 11 december 2014 worden afgehandeld met uitzondering van de 

ingekomen stukken 10, 31 en 31A en 39. 

 

14. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:36 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 29 januari 2015 

 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


