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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 22 september 2016. 
 

Aanwezig: De heer  J.H.F. Weerdenburg  plaatsvervangend voorzitter  De 

dames:   H.A.H.M. Somers-Neutkens lid 

     E.M.J. Prent    lid 

     W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:   G.G. de Neve   lid 

L.E. Molhoop    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

     J.G.P. van Aken   lid 

J.W. Huijbregts  lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

W.L.C. Knop    lid 

L.C. Aben   lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos    wethouder 

  De heer:  C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

  Mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heren   R.P. van den Belt   burgemeester 

W.J. van den Berge  lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

Pers: 01 

Omroep: 06  

Publieke tribune: 15 

 

De besluitenlijst is een globale weergave en opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio 

opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 22 

september 2016. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er zijn berichten van verhindering van de heren Van den 

Berge en Huisman. De voorzitter feliciteert de heer Van Aken die geslaagd is voor zijn master 

bestuurskunde en overhandigt hem namens de raad een bos bloemen.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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02. Vaststelling agenda.  

Mevrouw Baartmans kondigt een motie aan vreemd aan de orde van de agenda aan. Zij vraagt 

toestemming om een filmpje te laten zien. De heer Lambers heeft hier geen behoefte aan. Een 

meerderheid van de raad stemt in met het vertonen van het filmpje.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Boluijt spreekt in over agendapunt 10: vestiging tweede supermarkt Dinteloord.  De heer Boluijt 

spreekt namens de winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord. Hij geeft aan dat de vereniging niet tegen 

een tweede supermarkt is. Maar wijst op de vastgestelde wet- en regelgeving hierover. (De complete 

inspraak van de heer Boluijt is na te luisteren en te lezen op www.raadsteenbergen.nl ).  

De heer Van Aken vraagt hoe de heer Boluijt verkeersdrukte op het Raadhuisplein ervaart. De heer Boluijt 

geeft aan dat dit niet optimaal is en dat hier een uitdaging voor de gemeenteraad ligt.     

 

04. Vaststelling van de besluitenlijsten van 14 juli 2016 en 21 juli 2016.  

De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Van Aken stelt een vraag over Huishoudelijk hulp/WMO. Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart 

van de 390 gemeenten in strijd handelt met de WMO 2015. In Noord-Brabant hebben maar liefst 56 van de 

66 gemeenten op het juridisch vlak het beleid voor de huishoudelijke hulp niet op orde. Ook Steenbergen 

werkt met resultaten en niet met uren. Dit is niet toegestaan. Heeft college kennisgenomen van het FNV 

onderzoek waarin gemeld wordt dat het onrechtmatig handelt? Welke conclusies verbindt u daaraan? Wat 

gaat u er vervolgens aan doen? 

Wethouder Van Geel geeft aan dat hij kennis heeft genomen van het FNV onderzoek. Hij heeft 

geconstateerd dat de uitspraak wel degelijk de gemeente raken. De uitspraak wordt vertaald naar een 

wijziging van de beleidsregels. Het oordeel van de onderzoekers is gebaseerd op een flyer in 2014. De 

aanpassing van de regels hebben geen gevolg voor de klant. De theorie wordt aangepast, de praktijk past 

binnen de regels WMO 2015. 

De heer Van Aken vraagt hoe de raad geïnformeerd wordt. Wethouder van Geel  zegt toe dat dit kenbaar 

gemaakt wordt wanneer dit een bevoegdheid van de raad is.    

 

Mevrouw Somers stelt een vraag over de aanleg van de A4. De aanleg van de A4 kost € 17 miljoen minder 

dan geraamd was. Kan uw college hier een nadere toelichting op geven? 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er een aanbestedingsvoordeel is. Er is geen inzicht in waar het voordeel 

zit. De heer Lambers vraagt of er een deel naar de gemeente Steenbergen kan komen. Mevrouw Baartmans 

vraagt of RWS uit kan zoeken waar het voordeel zit. Wethouder Zijlmans is bereid te kijken waar de 

voordelen zitten, hij bespreekt dit in het college.   

 

06. Vaststelling van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht Steenbergen.  

Hamerstuk. De gemeenteraad besluit unaniem dit voorstel aan te nemen.  

 

07. Bestemmingplan Binnenhof.  

Hamerstuk. De gemeenteraad besluit unaniem dit voorstel aan te nemen.  

 

08. Bestemmingsplan Blauwe Sluis.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Hamerstuk. De gemeenteraad gaat akkoord met dit voorstel (de heer Aben is niet aanwezig bij de 

besluitvorming).  

 

09. Wijziging van de Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 en 

verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet.  

De heer Molhoop vraagt zich af of dit een realistisch voorstel is. Hij geeft aan dat in het stuk staat dat er 

rekening gehouden moet worden met persoonlijke omstandigheden. Dat spreekt hem bijzonder aan. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er veel stappen aan vooraf zijn gegaan voordat iemand 100% gekort 

wordt. Als iemand echt niet wil, wordt er gesproken. In 2015 is dit op de gehele Brabantse Wal twee maal 

voorgekomen dat er een sanctie is opgelegd. Er wordt rekening gehouden met de omstandigheden.  

De heer Lambers vraagt wat er gebeurt na twee maal een korting van 100%. Hij stelt voor dit nog verder 

door te voeren na twee maal een sanctie. Mevrouw Prent geeft aan dat wanneer het een stok achter de 

deur is en in het uiterste geval wordt toegepast gaat zij ook mee met dit voorstel. Wethouder Zijlmans 

geeft aan ook van mening te zijn dat men de taal machtig moet zijn. Andere middelen (maatschappelijk,- en 

vluchtelingenwerk) worden dan ingezet om iemand te stimuleren.   

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.   

 

10. Vestiging discountsupermarkt Dinteloord.  

De heer Van Aken meldt dat er een amendement is dat raadsbreed wordt gesteund.  

De heer Lambers geeft aan dat De Karel Doormanstraat wordt geblokkeerd met dit besluit en dat er vaker 

buiten de regels om besluiten genomen worden. Het voorstel is om het besluit te wijzigen met ‘wel’ 

instemmen met de Karel Doormanstraat. Hij dient hiertoe een amendement in. Mevrouw Baartmans vraagt 

naar het feit dat mensen op straat in Dinteloord zijn bevraagd door de gemeente. De heer Gommeren geeft 

aan dat hij geen steun verleent aan de vestiging in de Karel Doormanstraat maar wel het amendement van 

de PvdA steunt. Het onderzoek moet op kosten van de initiatiefnemer plaatsvinden. Hij is niet tegen een 

tweede supermarkt. Hij is van mening dat de raad zich moet houden aan de afspraken m.b.t. de 

structuurvisie. Hij steunt het amendement om nader onderzoek te doen. De heer Huijbregts geeft aan dat 

hij een andere formule dan de bestaande supermarkt aanbeveelt. De structuurvisie wekt verwachtingen. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat er late terugkoppeling was van de antwoorden op de vragen. Er is altijd 

een weerslag van de ontwikkelingen in de kern Steenbergen op Dinteloord en vice versa. Het is mogelijk om 

de bestemming ‘supermarkt’ te bestemmen maar niet om het type supermarkt te benoemen. Wethouder 

Vos geeft aan dat het belangrijk is goed overleg met de ontwikkelaar te hebben. Er is een consumenten 

onderzoek in verband met het centrumonderzoek samen met de winkeliersverenigingen. De uitkomsten 

worden gedeeld met de raad.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 6 minuten. 

Wethouder Lepolder geeft aan in reactie op het amendement dat november niet haalbaar is, maar 

december wel. De raad past dit aan in het amendement.  

 

De heer Van Aken geeft aan dat het de PvdA gaat om een zo groot meerderheid voor dit voorstel en 

daarom stemt hij niet in met het amendement van De Volkspartij. 

De heer Lambers is benieuwd naar de enquête. Hij heeft beoogd met het amendement de Karel 

Doormanstraat niet te blokkeren. De heer Lambers geeft aan dat de vestiging van de kringloopwinkel veel 

discussie gaf. De heer Aben raagt zich af waarom de heer Lambers zich negatief uitlaat. De heer Lambers 

geeft aan dat hij zich niet negatief uitlaat maar voorbeelden geeft waar ook uitzonderingen zijn gemaakt. 
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De gemeente gaat niet over het soort supermarkt. Hij wil de Karel Doormanstaat als alternatief niet 

blokkeren.  

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat de ondernemers die locatie niet willen. De heer Lambers: de 

initiatiefnemers geven aan dat wel te willen. De heer Van Aken vraagt of er ook sprake was van de 

brandweerlocatie? De heer Lambers zegt dat dit door de ondernemers gesteund wordt. Hij houdt graag 

een alternatief achter de hand. Waarom zouden we de Karel Doormanstraat blokkeren? Mevrouw Prent 

geeft aan dat de structuurvisie een vaste afspraak is. De heer Lambers ziet dat hij zijn amendement het niet 

haalt. Mevrouw prent vraagt waarom er een hoofdelijke stemming is. De heer Lambers geeft aan duidelijk 

te willen maken wat de Dinteloordse raadsleden doen met dit amendement. De heer Gommeren is voor 

het amendement dat gezamenlijk is opgesteld. De heer Van der Spelt is akkoord met het voorstel en het 

gezamenlijke amendement.  

 

De heer Huijbregts geeft aan dat de formule niet kan worden opgelegd. Er is al gebleken dat twee gelijke 

formules geen succes zijn. Er is gesproken over de onderzoeken in de Westerstraat. Voor het realiseren van 

de supermarkt moeten de initiatiefnemers onderzoeken doen die los staan van die van de gemeente. Hij is 

akkoord met het raadsbesluit en eens met het gezamenlijke amendement en niet eens met het 

amendement van De Volkspartij.  

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat het nog te vroeg is voor een integrale afweging. Er zal een zekere mate 

van beïnvloeding zijn. Wethouder Vos geeft aan dat het consumentenonderzoek ervoor is om te kijken in 

hoeverre de winkelgebieden worden gewaardeerd. Half oktober is er een avond waarop dit wordt 

gepresenteerd. De heer Lambers vraagt of er bij de vestiging van ‘De Action’ geen consumentenonderzoek 

is gedaan. Wethouder Vos geeft aan dat dit gaat om de centrumontwikkeling.  

 

Als eerst komt amendement 2 in stemming: van De Volkspartij wordt als eerste in stemming gebracht. De 

leden: Knop – Lambers - De Neve en Theuns zijn voor. De overige 12 leden zijn tegen; het amendement is 

verworpen.  

 

Amendement 1 is raadsbreed getekend en wordt unaniem aangenomen.  

 

Het besluit wordt tevens unaniem aangenomen.       

 

 

11. Sociale randvoorwaarden en duurzame energieprojecten.  

De heer Lambers geeft aan dat er geen eenduidig standpunt in het college lijkt te zijn.  

De heer Van der Spelt geeft aan dat het logisch is dat er sociale randvoorwaarden gesteld worden. En dat 

de wethouder op de goede weg is. Het is een pakket van voorwaarden dat nog niet helemaal is afgekaderd 

en kijk in het land naar de voorbeelden. Hij steunt het voorstel.  

De heer Aben geeft aan dat de VVD positief tegenover het voorstel staat.    

De heer Van Aken vraagt of het college unaniem achter dit voorstel staat. Het lijkt hem verstandig dat er 

eerst met de burgers wordt afgebakend wat de randvoorwaarden zouden moeten zijn. De PvdA is niet 

tegen duurzame energie. Het voorstel gaat nog niet ver genoeg. Het gaat ook om biovergisting, hij heeft 

hier een duidelijk kader voor nodig.  

Wethouder Vos geeft aan dat men naar een energieneutrale gemeente wil. Dat moet gezamenlijk. Het is 

belangrijk iedereen erbij te betrekken. De sociale randvoorwaarden zijn een eerste stap. Een ontwikkelaar 

moet zelf naar draagvlak op zoek. Voor initiatieven zijn de randvoorwaarden nodig. Dit is het begin, tegen 
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de zomer van 2017 moet dit compleet zijn. In een beeldvormende vergadering wordt dit met 

belanghebbenden besproken. Dit voorstel wordt unaniem door het college gesteund. Er is geen tijd om dit 

uit te stellen.  

De heer Lambers vraagt om dit uit te stellen tot na de beeldvormende vergadering. De heer Aben geeft aan 

dat de wethouder heeft gezegd dat dit de eerste stap is. Er is dus niets op tegen om mee te stemmen met 

dit voorstel. De heer Lambers geeft aan dat er een aantal uitgangspunten zijn waar men mee moet 

instemmen die nu onvoldoende bekend zijn en vooral dat er met de burgers gesproken moet worden. Dit is 

een belangrijk onderwerp. De heer Gommeren geeft aan dat dit voor nu is. En dat later alle elementen 

meegenomen worden. De heer Lambers geeft aan dat het geen slecht voorstel is maar dat erover met de 

inwoners gesproken moet worden. De heer Aben geeft aan dat het invloed kan hebben op de 

onderhandelingen betreffende de molens. De heer Lambers geeft aan dat er zorgvuldig gehandeld dient te 

worden. De heer Van der Spelt dankt de wethouder voor haar bevlogen woorden. Hij deelt niet het 

standpunt van De Volkspartij. De heer Van Aken vraagt of de heer Van der Spelt niet liever een doordacht 

besluit neemt. De heer Van der Spelt geeft aan dat dit een ontwerp is en nog geen bouwwerk. De heer 

Aben geeft aan dat dit een eerste stap is en dat het nodig is voor de onderhandelingen over de molens aan 

de Karolinadijk. De VVD kan instemmen met het voorstel. De heer Van Aken twijfelt over dit voorstel. Krijgt 

de Steenbergse bevolking er iets voor terug? Krijgt de bevolking ook inspraak bij de projecten? Is dit 

voldoende om onderhandelingen te voeren. Hij herhaalt zijn vraag over de biovergister.   

Wethouder Vos geeft aan dat het de ruimtelijke ordeningsvoorwaarden zijn die leidend zijn bij projecten 

zoals de biovergisting. Er zit ruimte in onderhandelingen, maar de randvoorwaarden zijn leidend. 

Ondernemers en de gemeente voeren de druk op. De heer Lambers geeft aan dat het energieakkoord van 

Parijs niet is gegratificeerd. Wij moeten het beste jongetje van de klas zijn. Mevrouw Vos acht het 

betreurenswaardig dat dit kabinet het nog niet heeft opgepakt. De heer Van Aken blijft zich afvragen hoe 

de businesscase in elkaar zit. Wethouder Vos heeft voorwaarden nodig om tot resultaten te komen.  

 

Her voorstel wordt aangenomen met tegenstemmen van De Volkspartij (3) en de PvdA (2): 5 stemmen 

tegen en 11 stemmen voor.     

 

 

11A. Motie vreemd aan de orde van de agenda.  

Mevrouw Baartmans geeft een toelichting op de ingediende motie. Er wordt een filmpje getoond uit het 

programma ‘De wereld draait door’ met Nsarin Dchar over het initiatief Ieder1.  Mevrouw Baartmans stelt 

bij motie voor een bus ter beschikking te stellen om mee naar Amsterdam te gaan om burgers van 

Steenbergen in de gelegenheid te stellen om mee te lopen met de manifestatie. Er dienen minimaal 20 

mensen met de bus mee te gaan.  

De heer Lambers voert het woord mede namens de heer De Neve. Hij geeft aan dat het geen taak is van de 

gemeente Steenbergen. De doelgroep is in staat zelf vervoer te financieren. Waarom zou deze bus wel 

betaald moeten worden? Dit schept een precedent. De heer Knop is het eens met zijn fractiegenoten maar 

vindt het voorstel zo sympathiek dat hij meestemt met de motie. De heer Huijbregts is ‘voor’ om de 

Steenbergse identiteit tentoon te spreiden. De heer Van der Spelt geeft aan dat het een goed initiatief is en 

achter het signaal staat. Is dit een taak des raads? Hij is er nog niet uit. En verzoekt om een schorsing. De 

heer Gommeren  geeft aan dat hij in het licht van de gebeurtenissen van vorig jaar graag een positief 

signaal geeft. Er moeten wel een aantal minimaal aantal personen en hoe communiceren? De heer 

Molhoop geeft aan dat in deze motie een opening zit naar verbinding. Kan de brief naar Nsardin Dchar 

openbaar gemaakt worden? Mevrouw Baartmans geeft aan dat diversiteit kracht is.  

De heer Van den Spelt vraagt om hoofdelijke stemming.  
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Mevrouw Somers geeft aan stemverklaring. Mevrouw Baartmans vraagt om ondersteuning door het 

college.   

De heer Zijlmans kent de inhoud van de brief niet, hij neemt aan dat het positief was. 

  

Stemverklaringen: De heer Theuns acht dit geen taak van de gemeente, er zijn voldoende mogelijkheden 

voor mensen om zelf naar Amsterdam te gaan. Mevrouw Somers sluit zich aan bij de heer Theuns. De heer 

Aben geeft aan een signaal af te willen geven en voor de motie te stemmen. De heer Van Aken steunt de 

motie en de gesproken woorden volledig.     

De voorzitter schorst voor 5 minuten.   

 

Stemming: tegen: De heren Theuns, De Neve, Lambers en mevrouw Somers. De overige leden zijn voor de 

motie waarmee de motie is aangenomen met 4 stemmen tegen en 12 stemmen voor.  

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen.  

De ingekomen stukken van 5 en 7 september 2016 worden afgehandeld met uitzondering van ingekomen 

stukken 6, 8, 18, 18A en 18B van 5 september 2016. Deze stukken zijn geagendeerd als agendapunt voor de 

vergadering van 3 oktober 2016. 

 

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:34 uur.  

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 20 oktober 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer  R.P. van den Belt, MBA 


