
 

RD1600041 

 1 

 

 

 *RD1600041* 

 RD1600041 

 

Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 21 juli 2016 
 

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

      

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

     E.M.J. Prent    lid 

     W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

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 

     T.C.J. Huisman    lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  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 

 

     E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heren   W.J. van den Berge  lid 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

Pers: 1 

Omroep: 5 

Publieke tribune: 10 

 

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 21 juli 

2016. 

 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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1. Opening. 

Van harte welkom, raadsleden, wethouders, overige aanwezigen, kijkers van de SLOS en luisteraars bij deze 

besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Geel en Van den Berge. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De fractie van het CDA (Huijbregts) dient een motie vreemd aan de orde in. Deze motie wordt geagendeerd 

als agendapunt 9a.   

 

3. Spreekrecht burgers. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  

 

4. Vaststelling besluitenlijst van 30 juni 2016. 

De besluitenlijst wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  

 

5. Vragenhalfuur. 

De heer Lambers heeft de agendacommissie verzocht ingekomen stuk 10 op de agenda van 7 september te 

zetten. Hij verzoekt het college de relevante stukken aan de raad ter beschikking te stellen.   

Wethouder Lepolder geeft aan dat de samenvoeging van de taakvelden van bedrijfsvoering nu nog te vroeg 

komt. Zij gaat ervan uit dat er een dossier is en kijkt wat er beschikbaar is en toegevoegd kan worden aan 

de stukken van de vergadering van 7 september. De burgemeester geeft aan dat de brief m.b.t. 

veerkrachtig bestuur aan de provincie (met Woensdrecht opgesteld) al eerder is verzonden dan Bergen op 

Zoom een reactie heeft verzonden. De burgemeester schetst het proces. Hij geeft aan dat op de voor de 

raad geplande informatieavond van 12 september een nadere toelichting komt. De heer Lambers wil het 

toch op de agenda plaatsen. De regie moet in handen van de raad liggen. De heer Remery is blij dat De 

Volkspartij de zorg deelt van Gewoon Lokaal! De heer Van Aken refereert aan de motie van de provincie. 

De burgemeester: bij veerkrachtig bestuur geldt dat dit niet alleen samenwerken is.      

 

6. ISD Brabantse Wal begroting 2017. 

De heer Van Aken geeft aan dat de bezuinigingen diverse elementen aantast. Kan de organisatie deze 

bezuinigingen wel aan. Hij dient een motie in om de bezuiniging niet door te voeren. De heer Gommeren 

vraagt waarom de kosten per klant hoger zijn en hoe het werkcentrum eerder geregeld was. Mevrouw 

Prent vraagt naar de effecten van intensiever klantcontact. De heer Lambers vraagt of de PvdA dekking 

heeft voor de motie.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat hij van mening is dat dit wat laat is na de perspectiefnota. Hij geeft aan 

dat de cijfers hoopgevend zijn en dat de economie aantrekt. Het werkcentrum is verwerkt in het voorstel. 

Hij ontraadt de motie.  

De heer Van Aken geeft aan dat besturen vooruit zien is. Hij wil realistisch zijn. De vooruitzichten zijn niet 

goed. De heer Theuns vraagt waarom de vooruitzichten niet goed zijn. En dat dat maar een aanname is. De 

heer Van Aken geeft aan dat de stukken het aangeven. Mevrouw Prent snapt de overweging niet. De heer 

Van Aken wil realistisch zijn. Mevrouw Prent geeft aan dat een taakstelling geen bezuiniging is. De heer 

Gommeren steunt het voorstel. Mevrouw Prent steunt het voorstel en niet de motie. De heer Lambers 

geeft aan dat hij het voorstel steunt en de motie niet. De heer Huijbregts geeft aan dat de kwaliteit zou 

moeten stijgen. Het CDA volgt de motie niet en het voorstel wel. Deze taakstelling is realistisch. De heer 

Huisman vraagt de PvdA dekking te zoeken. De heer Van der Spelt geeft aan voor het voorstel en tegen de 

motie te zijn.   

 



 

RD1600041 

 3 

Het voorstel wordt aangenomen met tegenstem van de PvdA.  

De motie is verworpen met 2 stemmen voor (PvdA) en 16 tegen (VVD – Gewoon Lokaal! – Volkspartij – CDA 

- StAn – D66).      

 

7. Actualisatie wegenbeheerplannen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.  

De heer Weerdenburg brengt de rotondes aan de orde. Hij vraagt meer aandacht hiervoor. Het zijn nog niet 

de visitekaartjes die de heer Weerdenburg wenst te zien. De heer Huisman vraagt om de 

referentiegemeenten.  De heer Van der Spelt vraagt om de mogelijkheden van het afscheiden van de afvoer 

van hemelwater en afvalwater. De heer Lambers vraagt of de rotondes niet gemaaid kunnen worden. Hij 

vraagt naar de onkruidbestrijding en de fontein op De Markt en waarom deze het niet doet. De heer 

Remery is akkoord. De heer Van Aken geeft aan dat hij liever andere rozen zou zien. Hij wil graag naar 

schoon heel veilig. Er moet meer worden gedaan aan onkruidbestrijding. In de woongebieden is de 

uitstraling armoedig. Hij dient een motie in voor een inhaalslag in het openbaar verstedelijkt gebied. De 

heer Aben geeft aan dat hij zich aansluit bij de eerder genoemde onderwerpen en is akkoord met het 

voorstel.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat een bedrijf de rotondes gaat overnemen. Er komt reclame op. Er wordt 

contact opgenomen met de initiatiefnemers van de klaprozen. De referentiegemeenten zijn Valkenswaard, 

Veldhoven, Gilze-Rijen en Roosendaal. De wateroverlast wordt gezamenlijk met andere gemeenten 

opgepakt. Er wordt met elkaar afgestemd en bij de reconstructie van Zuid wordt er al rekening mee 

gehouden. Over het onkruid en de bestrating zijn verschillende geluiden die zeer uiteenlopend zijn. Op een 

aantal plekken is het niet goed, maar over het algemeen ziet het er goed uit; in de plantsoenen vindt een 

inhaalslag plaats. De fontein op De Markt doet het. De wethouder wijst naar de perspectiefnota met 

betrekking tot de motie van de PvdA. Hij geeft aan dat er gekeken wordt naar schoon, heel én veilig als 

samenhangende elementen.  

 

De heer Weerdenburg stemt niet in met de motie. De heer Huisman geeft aan niet in te stemmen met de 

motie. Hij vraagt naar de benodigde middelen van ton. Waar is dit op gebaseerd? De heer Van der Spelt is 

tevreden over het antwoord. De klaproos heeft in ieder geval geen doorn. Hij mist de dekking van de motie 

en laat de proeven plaatsvinden m.b.t. de onkruidbestrijding. De heer Lambers geeft alternatieven voor de 

oplossingen genoemd in de motie. De heer Remery geeft aan dat het streven van de motie goed is. Hij 

geeft een toelichting op de huidige ontwikkelingen van wijkteams, pilots etc. De heer Van Aken ziet niet dat 

de motie het gaat halen. Hij houdt de motie aan. De heer Aben geeft aan dat hij de motie niet steunt. De 

heer Zijlmans geeft aan dat handmatig verwijderen van onkruid niet haalbaar is.  

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

De motie wordt aangehouden.  

 

08. Delegatiebesluit extra bevoegdheden wet BAG.  

De heer Lambers geeft aan dat hij deze bevoegdheden niet wil overdragen. Hij wordt geacht tegen gestemd 

te hebben op basis van argumenten. De heer Molhoop geeft aan dat de raad de touwtjes in handen dient 

te houden. Wethouder Lepolder geeft aan waarom deze bevoegdheden naar het college gedelegeerd 

zouden moeten worden. Het gaat om grenzen van kernen.  

 

Het besluit wordt aangenomen met tegenstem van De Volkspartij en de PvdA.   

  

09. Ingekomen stukken en mededelingen. 
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Hier worden de ingekomen stukken van 4 juli 2016 afgewikkeld met uitzondering van het ingekomen stuk 7 

van 4 juli 2016. Dit is geagendeerd voor 7 september 2016. 

 

De raad gaat unaniem akkoord.   

 

9A: Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Stadsstrandje’. 

De heer Huijbregts geeft een toelichting op de motie. Hij geeft aan dat hij heeft vernomen dat het project 

van ’t Ravelijn niet uitgevoerd gaat worden. Daarom wordt er een motie ingediend. De heer Maas geeft aan 

het jammer te vinden vanuit de pers te moeten vernemen dat het project niet kan doorgaan. De heer Van 

Aken is trots op de leerlingen die mee doen. Hij leest dat de hakken in zand worden gezet. De motivatie 

wordt hierdoor minder. Hoe zijn de leerlingen begeleid? De heer Aben geeft aan dat hij terughoudend was 

met betrekking tot het project maar hij heeft dit met heel veel plezier gedaan. Het is nu teleurstellend via 

de krant te moeten vernemen dat dit project geen doorgang kan vinden. Hij zou nog een stapje verder 

willen gaan. Het dient dit jaar uitgevoerd te worden. De heer van der Spelt sluit zich volledig aan bij de 

vorige sprekers. De heer Huisman vraagt of het alleen meisjes zijn. Hij vindt het erg jammer dat de stand 

van zaken over het project uit de krant vernomen moet worden. Het is zo jammer dat de indruk nu bestaat 

dat de politiek niet luistert. De heer Knop vraagt of hier niet eerst naar gekeken naar had moeten worden. 

De heer Zijlmans geeft aan dat er een raadsmededeling had moeten komen. Dit is niet goed gegaan. Het 

college ziet zeker het nut in van dit project. Het project is uitgesteld en niet afgesteld. Het geld wordt 

overgeheveld naar 2017. Volgend jaar zijn er dan twee projecten voor ‘t Ravelijn.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten.      

 

De heer Huijbregts gaat in op de woorden van de wethouder. Hij geeft aan dat er een keer een overdracht 

is geweest en besproken met de initiatiefnemers. Hij geeft een toevoeging aan de motie: ‘maar uiterlijk 

voorjaar 2017’. Hij is verbaasd dat dit project nu niet in de geest van de eerdere motie wordt uitgevoerd en 

dat deze afspraken gemaakt zijn met de directeur van ’t Ravelijn. De heer Maas steunt de aangevulde 

motie. De heer Van Aken geeft aan dat de antwoorden van de wethouder teleurstellend zijn. De media 

weet het eerder dan de raad. Hij snapt dit niet. De heer Aben geeft aan dat de reactie van de wethouder 

teleurstellend is. Hij steunt de motie ook in gewijzigde vorm. De heer Huisman steunt de aangepaste motie. 

Gedurende het proces had de raad al geïnformeerd moeten worden. De heer Knop geeft aan dat de 

Volkspartij de motie steunt. De heer Zijlmans geeft aan dat het niet gelopen is zoals hij hoopte. Er is een 

trainee intensief mee aan de gang gegaan. De wethouder geeft aan dat het hebben over vertrouwen te ver 

gaat. Het is op zijn bordje gekomen in het college. De heer Aben geeft aan dat het gaat om het vertrouwen 

van de leerlingen in de politiek. De heer Knop geeft aan mede te willen ondertekenen. De heer Huisman 

gaat in op de actieve informatieplicht van het college. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er nog nooit 

zoveel raadsmededelingen zijn geweest als nu. De heer Huisman geeft aan dat er vanuit het college niets 

kwam. De wethouder geeft aan dat men ervan uitging dat er een raadsmededeling zou komen.     

 

De motie wordt unaniem aangenomen.   
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10. Sluiting. 

De voorzitter dankt de raadsleden voor hun inbreng en iedereen op de publieke tribune voor hun 

aanwezigheid. Ook dankt hij alle luisteraars en kijkers van de SLOS. Hij wenst allen een goed zomerreces 

toe en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de hal en sluit de vergadering om 21:20 uur.  

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 22 

september 2016.  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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


