
 

RD1600027 

 1 

 

 

 *RD1600027* 

 RD1600027 

 

Besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 21 april 2016 
 

Aanwezig: De heer  R.P. van den Belt  voorzitter 

      

De dames:   H.A.H.M. Somers   lid 

     W.A.M. Baartmans  lid 

     E.M.J. Prent    lid 

 

De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

L.E. Molhoop    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     T.C.J. Huisman   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 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  lid 

L.C. Aben   lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder 

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

 

  Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heer:  C.A.A.M. Gommeren   lid 

     

Pers:     4     

Omroep:    6  

Publieke tribune:    15 

 

De besluitenlijst is 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 21 april 2016. 

 

01. Opening. 

Bericht van verhindering van de heer Gommeren ontvangen.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Van den Berge kondigt een motie aan namens de PvdA. Deze wordt behandeld na 

agendapunt 12 als punt 12A.  

 

03. Vaststelling van de besluitenlijst van 31 maart 2016.  

Geen opmerkingen binnengekomen. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Spreekrecht voor burgers. 

Mevrouw Kraaijbeek heeft zich aangemeld voor agendapunt 11, afvalstoffenbeleid.  

Zij spreekt haar zorgen uit over de ouderen. Niet alle ouderen zijn in staat om zelf zorg te 

dragen voor hun restafval. Vooral de mensen die slecht ter been zijn zijn hier de dupe van.  

 

De heer Van der Voorden heeft zich aangemeld om in te spreken betreffende agendapunt 

12A: de aangekondigde motie van de PvdA betreffende verkeersveiligheid buitengebied Oude 

Heijdijk. Hij refereert aan de snelheden waarmee gereden wordt voor personen- en 

vrachtverkeer. Hij geeft aan welke maatregelen hij moet nemen om veilig over de weg te gaan 

bij het uitlaten van de honden. Iedere dag heeft hij hier last van.           

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Maas: verkoop ouderensoos Kruisland. Waarom komen er geen zorgappartementen? 

Kunnen de baten aangewend worden voor het bos in Kruisland?  

Wethouder Van Geel geeft aan dat er geen investeerders zijn voor zorgappartementen. Met 

betrekking tot het bos geeft wethouder Zijlmans aan dat er een voorstel in overweging 

gegeven is aan een eigenaar van gronden.  

De heer Zijlmans geeft aan dat het te ver gaat om nu deze middelen aan te wenden voor het 

bos. De opbrengst wordt aan de reserve toegevoegd. Daar kan het ook weer aan onttrokken 

worden.  

 

De heer Maas: zebrapad Kruisland. Er wordt een oversteekplaats bij de Zonnebergschool als 

onveilig ervaren. Waarom komt er geen zebrapad? Wil de wethouder dit opnieuw bekijken? De 

wethouder geeft aan dat dit alleen werkt als er klaar-overs bij staan. De wethouder zegt toe dit 

nogmaals op de school te bespreken wanneer hij daar is.  

 

Mevrouw Prent: vroeg voorschoolse educatie. Regelmatig zijn er signalen dat er geen ruimte 

is voor kinderen. Zij vraagt of het mogelijk is om te garanderen dat kinderen vanaf 2 jaar plek 

krijgen op de peuterspeelzaal. Wethouder van Geel geeft aan dat het aannamebeleid aan de 

stichting is. De wachtlijsten zijn nooit langer dan 2 a 3 maanden.   

De wethouder stelt dit weer aan de orde in het volgende overleg.   

 

Wilma Baartmans: boerderij Raaymakers Welberg onveilig voor omgeving.  Zij vraagt of er 

gereageerd kan worden op de meldingen. De burgemeester geeft aan dat er aandacht aan 

wordt gegeven.   

 

06.  Wijziging subsidieverordening 2015. 

Het besluit betekent dat er een aantal wijzigingen van de regels voor het verstrekken van 

subsidie worden doorgevoerd waardoor de verordening breder toepasbaar wordt, niet alleen 

kunst en cultuur, maar ook andere beleidsterreinen zoals onderwijs, recreatie, milieu en 

volksgezondheid. Dit onderwerp is besproken in de oordeelvormende vergadering en daar is 

aangegeven dat dit een hamerstuk is.  

 

Unaniem besloten.  

  

07. Begroting 2016 en meerjarenbegroting stichting SOM. 

Met dit besluit wordt de begroting 2016 en de meerjarenbegroting van de stichting Samen onderwijs 

maken (SOM) goedgekeurd. Dit onderwerp is besproken in de oordeelvormende vergadering en 

daar is aangegeven dat dit een hamerstuk is. 

 

Unaniem besloten.   

 

08. Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders.  

In de gedragscode voor de burgemeester en de wethouders zijn regels vastgelegd die ervoor 

moeten zorgen dat de integriteit wordt gewaarborgd en zaken als belangenverstrengeling worden 

voorkomen. De oordeelvormende vergadering heeft dit onderwerp aangemerkt als een hamerstuk.  
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Unaniem besloten.  

  

      09. Protocol agressie tegen college en raadsleden gemeente Steenbergen.  

Met dit besluit wordt een handreiking vastgesteld waarin maatregelen opgenomen zijn die in geval 

van bedreigingen van raadsleden, burgemeester en wethouders toegepast kunnen worden. Hiermee 

wordt afgesproken dat individuele bestuurders grensoverschrijdend gedrag altijd zoveel mogelijk 

intern melden. De oordeelvormende vergadering heeft dit onderwerp aangemerkt als een hamerstuk.  

 

Unaniem besloten.  

 

     10.  Exploitatieraming uitbreiding Reinierpolder I.  

 Met het vaststellen van dit besluit wordt de grondprijs van Reinierpolder I vastgesteld  

 en wordt met deze financiële gegevens rekening gehouden in de jaarrekening 2015 en  

de begroting 2016. De oordeelvormende vergadering heeft aangegeven dat dit een bespreekstuk is 

voor deze vergadering. 

 

De heer De Neve geeft aan dat zichtlocaties een hogere grondprijs kunnen opleveren. Hij dient een 

amendement in ter verhoging van de grondprijzen. De heer Weerdenburg geeft aan in te stemmen 

met het voorstel en het amendement van De Volkspartij niet te steunen omdat de grondprijzen dan 

hoger worden dan in Bergen op Zoom. De heer Van der Spelt steunt het collegevoorstel. De heer 

Van den Berge geeft aan dat differentiatie van prijzen op zich wel kan. Hij verzoekt de overige 

fracties hier nog eens over na te denken. Wat is de reden dat er bij de Volkspartij geen vertrouwen is 

in de taxateur. De heer Remery geeft aan dat dit een goed moment is. Het wiel gaat draaien en dat 

acht hij een mijlpaal. M.b.t het amendement geeft hij aan dat hij zich afvraagt waarom De Volkspartij 

voor de prijsverhoging is. De heer Remery is van mening dat er al differentiatie is.  

 

Wethouder Vos geeft aan dat iedereen wacht op uitgifte. De folder ligt al klaar. Alleen de prijs moet 

er nog op. De eerste signalen zijn positief. Er zijn gedifferentieerde prijzen. Deze zijn getaxeerd.     

 

De heer De Neve geeft aan dat Steenbergen te bescheiden is. Bedrijven willen graag op een 

toplocatie en de prijs is dan ondergeschikt. De heer Weerdenburg blijft bij zijn standpunt. De heer 

Huisman geeft aan dat de taxaties prima zijn en dat de gemeente geen onroerend goed handelaar is. 

Hij geeft aan dat het hogere prijzen zijn dan de laagste prijzen van Bergen op Zoom. De heer Van 

der Spelt geeft aan dat men jarenlang heeft stilgestaan. Er moeten nu stappen genomen worden. De 

taxateur heeft dit beoordeeld. Hij steunt het college voorstel. De heer Aben geeft aan dat het 

amendement is gestoeld op onderbuikgevoel. Hij acht de heer De Neve geen expert.  

 

De VVD steunt het voorstel niet. De heer Van den Berge geeft aan dat de tarieven best concurrerend 

zijn. De PvdA stemt in met het collegevoorstel. De heer Remery geeft aan in eerste termijn te hebben 

gezegd dat hij trots en fier is.  

 

Het amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen.   

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 18 stemmen voor.         

 

     11. Afvalstoffenbeleidsplan. 

Met dit besluit wordt het beleid met betrekking tot afvalstoffen vastgesteld voor de periode 2016-2020 

vastgesteld. Hierbij zijn een aantal ambities geformuleerd zoals geen tarief op restafval, het 

optimaliseren van de milieuparkjes en een haalbaarheidsonderzoek instellen naar het gescheiden 

inzamelen bij hoogbouw.  De oordeelvormende vergadering heeft aangegeven dat dit een 

bespreekstuk is voor deze vergadering.  

  

De heer Suijkerbuijk geeft een toelichting op het amendement. Hij geeft aan dat er in de benchmark 

aangegeven wordt dat er grote verschillen van gemeenten onderling zijn. Het vergt dus een aanpak 

per gemeente. Ook afvaltoerisme baart zijn fractie zorgen. Zijn fractie verzoekt om tot een pilot over 
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te gaan. Hij leest het amendement voor. De heer Van der Spelt geeft een toelichting op zijn 

amendement.  

 

De heer Huisman vraagt naar de speciale zakken waar de inspreker aan refereert.   

 

Wethouder Vos geeft aan dat er geen speciale zakken zijn. De afstanden tot de milieuparkjes 

worden van locatie tot locatie bekeken. Er is veel onderzoek geweest naar omgekeerd inzamelen. 

Het systeem valt of staat met goede communicatie. De gemeenteraad krijgt de beschikking over het 

communicatieplan. De wethouder ontraadt de ondergrondse inzameling van textiel. Er komen 

afvalcoaches. De burgerparticipatie acties zijn eenmalig maar worden soms jaarlijks herhaald. Dit is 

afhankelijk van de behoefte. Sommige zaken krijgen een structureel karakter.     

 

De heer Suijkerbuijk vraagt naar het afvaltoerisme en hoe de handhaving versterkt wordt. De heer 

Van der Spelt geeft aan dat de antwoorden van het college voldoende zijn en dat een pilot 

vertragend werkt. Met betrekking tot de kledingcontainers geeft hij aan dat bovengronds het beeld 

verstoord. Mevrouw Baartmans is tevreden over de toezegging van het communicatieplan. De 

kringloper is een partner en zou mee kunnen denken. De heer Van den Berge geeft aan dat de 

loopafstanden naar de milieuparkjes onder de aandacht zijn. Maar het is geen concreet plan. Hij 

steunt het voorstel m.b.t. de pilot niet. De heer Aben dankt de wethouder voor de toelichting.  

De heer Huisman steunt het amendement van De Volkspartij niet steunt.    

Wethouder Vos geeft aan dat er echt met de bewoners in gesprek wordt gegaan.  

     

Het amendement van De Volkspartij wordt verworpen met 4 voor (De Volkspartij) en 14 stemmen 

tegen.  Het gewijzigde amendement van D66 wordt gesteund door de raad met uitzondering van de 

fractie van De Volkspartij. Dit is aangenomen met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen.   

 

Het voorstel wordt gesteund door de raad met uitzondering van de fractie van De Volkspartij. Dit is 

aangenomen met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen.   

 

     12. Aanschaf ‘mijn gemeente app’.  

Met dit besluit kunnen burgers via een ‘app’ gratis meldingen doen over de openbare ruimte, 

gemeentelijke accommodaties, begraafplaatsen, dieren etc. de heeft is gekoppeld aan de 

gemeentelijke melddesk. De oordeelvormende vergadering heeft aangegeven dat dit een 

bespreekstuk is voor deze vergadering. 

 

De heer Lambers geeft aan dat de ‘buiten beter app’ ook goede resultaten geeft.     

Er is geen overleg geweest met de ondernemer die een brief heeft gezonden over het leveren van 

een gelijke app. Er is geen gesprek geweest met de ondernemer over dit onderwerp. De heer 

Lambers is van mening dat dit met een lokale ondernemer gedaan zou kunnen worden en dat het 

veel goedkoper kan. Hij acht dit onderzoekswaardig. Hij dient hiertoe een amendement in en leest dit 

voor. De heer Weerdenburg steunt het voorstel van het college. Mevrouw Prent geeft aan dat het 

een reeds ontwikkelde app is. Het is geen zuiver lokale oplossing. Verder pleit zij voor het hanteren 

van het inkoopbeleid m.b.t dit soort zaken. Langer wachten is uitstel van de belofte om beter in te 

spelen op meldingen. De heer Huisman geeft aan dat dit een grote vooruitgang is. De heer Aben 

geeft aan groot voorstander te zijn van de verbetering van de communicatie. De VVD steunt dit 

voorstel niet. De heer Van der Spelt steunt het voorstel. Hij denkt wel aan een gemeentelijke app 

voor recreatieve doeleinden. De heer Van den Berge geeft aan dat het lastig concurreren is als je op 

een bestaand systeem moet aansluiten.  

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat de gesprekken met de lokale ondernemer in een eerder stadium 

hebben plaatsgevonden. Zij raadt het amendement af.      

De heer Lambers gaat in op de reactie van mevrouw Prent. Hij geeft aan dat we met de regio zouden 

kunnen samenwerken. Nu wordt er gekozen voor een individuele oplossing voor één gemeente. Hij 

acht de noodzaak van samenwerking wel aangetoond. Alle kansen moeten onderzocht worden. De 

ondernemer heeft aangegeven dat het goedkoper kan. Hij heeft niet begrepen dat er gesprekken zijn 

gevoerd. Hij zoekt dit nader uit. 
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De heer Aben geeft aan dat hij zijn mening heeft gegeven.  

Wethouder Lepolder kan de datum van het gesprek nu niet terugvinden maar het gesprek heeft wel 

degelijk plaatsgevonden. 

De heer Remery geeft aan dat er een gevoeligheid ligt met de lokale ondernemer.  

Er kan op een positieve wijze aan gewerkt worden. 

  

Het amendement van De Volkspartij wordt verworpen met 14 stemmen tegen en 4 voor (De 

Volkspartij).   

 

Het voorstel wordt met veertien stemmen voor en 4 stemmen tegen (De Volkspartij) aangenomen.     

   

     12A. Motie van de PvdA betreffende verkeersveiligheid. 

De heer Van den Berge geeft aan dat het lastig is om concrete maatregelen toe te passen. Daarom 

verzoekt hij het college een onderzoek te plegen.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het plan om over te gaan tot een dergelijk onderzoek klaar ligt. Hij 

geeft een toelichting op het gebruik van de smileys die een bijdrage leveren aan het verzamelen van 

informatie. Het college acht dit overbodig en is voornemens in juni/juli te komen met uitkomsten en 

maatregelen. De heer Van den Berge geeft aan niet op de hoogte te zijn van de planning. De smileys 

registreren geen lomp verkeersgedrag. Hij kan leven met er tegen de zomer naar kijken. Hij acht de 

motie nu overbodig. Wethouder Zijlmans geeft aan dat het ook de mentaliteit is. Maatregelen nemen 

kan, maar mentaliteit veranderen is lastig.  

De heer Aben geeft aan dat de motie overbodig is. Wat kan hij verwachten in juni/juli? De heer 

Remery geeft aan dat er al snel iets komt en dat er meerdere probleemlocaties zijn. Maar je moet 

ook reëel zijn. Hij wil afwachten op de berichten van de wethouder. De heer Van der Spelt heeft ook 

signalen gekregen en wacht de berichten van het college af. De heer Huisman sluit zich daarbij aan. 

De heer Weerdenburg is blij met de toezegging en verzoekt de heer Van den Berge de motie aan te 

houden. De heer Lambers geeft aan dat er op vele wegen een ‘duurzaam veilig’ inrichting is. Er zou 

meer handhaving van de politie moeten zijn. Hij verzoekt het college hier de politie op aan te 

spreken. Hij pleit voor het indienen van de motie en de unanieme steun van de raad.  

 

De heer Van den Berge geeft aan dat de wethouder zegt waar de motie voor beoogd is. Hij houdt de 

motie aan tot nader order.          

 

     13. Ingekomen stukken en mededelingen.  

Hierbij worden de ingekomen stukken van de vergaderingen van 4 en 6 april 2016 afgedaan met 

uitzondering van ingekomen stuk 05. en 05A betreffende het acquisitieplan, ingekomen stuk 07. 

betreffende de omgevingsdienst Midden en West Brabant en 18 en 18A betreffende kerncentrale 

Doel. 

 

     14. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:31 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van  

Steenbergen van 26 mei 2016 

 

             Plaatsvervangend griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

R.A. J. Defilet     R.P. van den Belt, MBA 


