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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 14 juli 2016
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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 14 juli
2016.
1. Opening.
Van harte welkom, raadsleden, wethouders, overige aanwezigen, kijkers van de SLOS en luisteraars bij
deze besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen.
2. Vaststelling agenda.
De voorzitter vraagt de fractie VVD of het amendement aangehouden wordt. De heer Gommeren geeft aan
dat hij het amendement intrekt. De heer Lambers en Van Aken vragen het amendement in stand te houden.
Het amendement wordt door De Volkspartij overgenomen.
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3. Spreekrecht burgers.
De heer Hornicek heeft zich aangemeld voor het spreekrecht (de tekst van de inspraak van de heer Hornicek
is geplaatst op het raadsinformatiesysteem raadsteenbergen.nl). De heer Hornicek geeft aan dat hij de raad
adviseert om een integriteitonderzoek te houden, met als doel te leren van onze fouten. De heer Van Aken
vraagt naar de reactie van de heer Hornicek op het artikel in De Volkskrant. De heer Hornicek geeft aan dat
het mediation traject hierdoor niet verder gaat. Mevrouw Baartmans deelt een citaat.
4. Vragenhalfuur.
Er zijn geen vragen ingediend.
5. Jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017 WVS-Groep.
Discussiestuk
De heer Lambers geeft aan dat het doel bereikt is maar dat individuele gemeenten wellicht toch nog geld
gaan claimen. De heer Van Aken sluit zich hierbij aan. De wethouder geeft aan dat het amendement
overbodig is omdat het besluit is genomen. En dit is bindend.
Amendement: verworpen met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
6. Rechtmatigheid 2015 beoordeling voorliggende algemene voorzieningen
Hamerstuk
De gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel.
7. Jaarrekening 2015.
Discussiestuk
PvdA geeft aan dat met de verklaring van de accountant dit stuk een hamerstuk is geworden.
De gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel.
8. Perspectiefnota 2016.
Discussiestuk
De bijdrage van de fracties in eerste termijn zijn tekstueel integraal toegevoegd aan het
raadsinformatiesysteem (www.raadsteenbergen.nl). Hier is ook de audioopname te beluisteren.
De fractievoorzitters voeren in de volgende volgorde het woord: Gewoon Lokaal! Mevrouw Baartmans. De
Volkspartij de heer Lambers. PvdA de heer Van den Berge. D66 de heer Van der Spelt, VVD de heer
Gommeren. CDA de heer Weerdenburg. StAn de heer Huisman.
Wethouder Vos dankt de raad voor het meedenken. De bezuinigingsopgave is voor het grootste deel
uitgevoerd. Het heeft geleid tot burgerparticipatie. Communicatie is noodzakelijk en onontbeerlijk. M.b.t. het
sociaal domein is nog niet alles in beeld. Eenmalige uitgaven dekken met eenmalige inkomsten is legitiem.
Zij kan zich ook vinden in het amendement van het CDA over dit onderwerp.
Er komt binnenkort op de website een stand van zaken m.b.t. de vervuiling in Nieuw-Vossemeer. De
provincie houdt de gemeente op de hoogte en de wethouder activeert de provincie. M.b.t. de windmolens
wordt de motie uitgevoerd in samenspraak met alle belanghebbenden en betrokkenen. De herfinanciering
van het gemeentefonds is ten nadele van de plattelandsgemeenten. De discussie gaat over 2/3 van het
budget. Dat dient volledig toegekend te worden aan de plattelandsgemeenten. Voor Steenbergen is dat € 8,per inwoner, behalve voor 2017. Dit is nog niet in de begroting opgenomen. Ten aanzien van het
centrumplan wordt overlegd met de dorpsraad over de eventuele ontwikkeling van een brede school. Het
energiecafé was niet specifiek bedoeld voor Dinteloord en krijgt een mogelijk vervolg. M.b.t. het AFC hoort
zij goede geluiden dat er uitgebreid gaat worden. Dit kost wel tijd.
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Wethouder Zijlmans is blij dat de raad zich kan vinden in het niet doorvoeren van de bezuinigingen. Hij
adviseert de PvdA het raadsprogramma te ondertekenen. Naar de Meermin is goed gekeken. Een stichting
kan ernaast functioneren om sponsorgelden binnen te halen. Vanuit de beheerplannen komt een jaarlijks
uitvoeringsplan. Dit wordt met de burgers kort gesloten. De raad wordt daarover geïnformeerd. Het
normenkader hiervoor is A kwaliteit is de kern van de kern. B kwaliteit is daarbuiten en daar mag een
onkruidje staan. Voor dit jaar is € 50.000,- voor glasvezel gereserveerd. De wethouder stelt voor dit budget
mee te nemen naar 2017. De snelfietspaden zijn een positieve ontwikkeling.
Wethouder Lepolder geeft aan dat het nieuwe meldingensysteem een stevige stap voorwaarts is. ‘Beter
contact’ is nu versneld gegaan. De wethouder geeft aan wat er verbeterd wordt.
Met betrekking tot het afscheidscadeau van de heer Hogendoorn kan zij nog niet aangeven wanneer dit
gerealiseerd wordt. De corporaties zijn de primaire persoon om sociale woningbouw te plegen. Gesprekken
zijn het belangrijkste middel. Er komen ongeveer 20 What’s App vragen per dag binnen, er is extra formatie
nodig. Bij de bestemmingsplannen Zonneweide moet in individuele gevallen gekeken worden wat binnen de
mogelijkheden valt. Er is besloten dat er geen GR bedrijfsvoering wordt gesloten maar wel te gaan
samenwerken. De invoering van de nieuwe omgevingswet wordt vooral met eigen mensen gedaan maar er
is ook expertise nodig. M.b.t. Chapeau wordt gekeken of het ook in andere kernen plaats kan vinden in
volgende jaren. Er zijn al veel recreatieve apps. Het leeft wel en kan meegenomen worden in het
uitvoeringsprogramma.
Wethouder Van Geel heeft contact gehad met Dinteloord m.b.t. ‘Kunst in de stad’. Hij gaat opnieuw contact
opnemen om te kijken of dit kan. De canon wordt meegenomen bij het aankomende onderzoek in het kader
van het erfgoedbeleid. De financiering is bestemd voor een cultuur promotiecampagne. In september is er
weer een expositie in de Gummaruskerk. De week daarop is het open monumentendag. De kerk blijft dan
langer open. De wethouder is bereid om te kijken naar het ‘langer zelfstandig wonen’. De huisvestingopgave
is een onderdeel van de bibliotheekvisie. Waar statushouders gevestigd worden is afhankelijk van de
woningstichtingen. Spreiding is soms een probleem. Met betrekking tot VVE geeft de wethouder aan dat er
geen plekken voor doelgroepkinderen worden gereserveerd omdat het onbekend is wanneer deze
binnenkomen.
Burgemeester Van den Belt geeft aan dat hij een aantal zaken zorgelijk acht. Stagiairs en trainees worden al
ingezet en lossen capaciteitsproblemen niet structureel op. De € 25.000,- voor Sunclass lijkt nu toereikend te
zijn. De BOA pool moet nog gaan beginnen. In december is een korte evaluatie gepland. De burgemeester
tracht signalen op te vangen. In de handhavingsworkshop voor de raad kan de raad prioriteiten stellen. De
communicatie van de politie naar buiten is terughoudend in verband met privacy gevoelige zaken. Met
betrekking tot de heroverweging statushouders geeft de burgemeester aan dat er in september een opgave
van het COA komt en dat met noodopvang pas op de plaats wordt gemaakt. Voor statushouders gaan we
gewoon door omdat de taakstelling de taakstelling is. Hij geeft aan hoe de Pokemons worden geweerd.

De voorzitter schorst de vergadering om 18:45 uur tot 20:00 uur.
Na de schorsing worden de beraadslagingen heropend met de tweede termijn.
In de tweede termijn vindt het debat plaats tussen fracties. Dit doen de fracties op basis van de ingediende
moties en amendementen. Daarnaast kan nog gereageerd worden op nog openstaande vragen of een
toelichtende vraag aan het college gesteld worden.
De voorzitter heropent de vergadering.
De heer Van den Berge geeft aan beide aangekondigde moties ook daadwerkelijk in te dienen.
De heer Huisman kondigt een wijziging ten aanzien van motie Sport en Cultuur.
De heer Gommeren meldt dat bij de motie Breedband de laatste bullit gewijzigd wordt. Tevens worden in het
amendement van de VVD de gereserveerde middelen voor de voorbereiding van de Omgevingswet in
tweeën gesplitst.
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Mevrouw Baartmans heeft geen antwoord gekregen op de vraag over de herijking van alle bezuinigingen.
Ook zijn geen reacties gegeven op de opmerkingen dat vluchtelingenwerk onder het Sociaal Domein hoort
en waarom de Herinrichting van Welberg budgetneutraal gerealiseerd moet worden.
De heer Van den Berge vraagt nogmaals of het college voornemens is af te zien van de bezuinigingen op de
ISD. De heer Van der Spelt vraagt reactie op de vraag hoe het bedrag voor handhaving op Sunclass bepaald
is. De heer Gommeren vraagt om een reactie op de ingediende motie breedband.
Wethouder Zijlmans omarmt de motie van de heer Gommeren betreffende breedband. M.b.t. de ISD is veel
uit de participatiewet betaald. Er is een taakstelling voor de ISD. De taakstellende bezuiniging wordt nog
onder elkaar gezet, maar vooralsnog ziet het college hier niet van af.
Wethouder Vos geeft aan dat er nog twee bezuinigingsmaatregelen herijkt moeten worden. Verdere herijking
is niet nodig. De herinrichting van Welberg betreft maatregelen in de openbare ruimte. De kosten hiervoor
worden opgebracht door de opbrengst van het woningbouwtraject op het voetbalveld.
Wethouder Van Geel geeft aan dat hij het eens is met Gewoon Lokaal! dat vluchtelingenwerk de partij is om
integratie snel op te pakken. Vluchtelingenwerk krijgt budget om dat op een goede en snelle manier te
doden. Hiervoor is een overeenkomst.
Burgemeester Van den Belt reageert op de vraag over handhaving op het Sunclasspark en geeft hierover
gaan dat de kosten niet alleen worden opgevoerd voor het daadwerkelijk handhaven maar ook de
voorbereidingstijd die hiermee gepaard gaat.
Mevrouw Baartmans wil graag dat er oordeelvormend gesproken wordt over de mogelijkheid van een
beheersstichting voor De Meermin. Zij vraagt opheldering over de reactie van het college hierop. Daarnaast
mag de periode voor het energieneutraal sneller. Ook wordt opheldering gevraagd over de huisvesten van de
bibliotheek in Villa Buuron.
De heer Lambers geeft aan dat communicatie complex is. Hij geeft een voorbeeld waarom hij communicatie
op een andere wijze wil regelen. Hij dankt de fractie van Gewoon Lokaal! om met elkaar te praten over ‘De
Meermin’ en stelt voor de werkgroep uit te nodigen. De heer Lambers geeft aan amendement 4 over de
BOA-pool aan te houden in afwachting van de uitvoering door het college. Ten aanzien van het amendement
over het mobiele jeugdhonk merkt de heer Aben geeft aan dat er al zaken mogelijk gemaakt worden voor de
jongeren. De heer Lambers geeft aan de aanwending van de middelen op de voorgestelde wijze weinig nut
heeft.
De heer Remery reageert op het amendement over de viering van 750 jaar Steenbergen in relatie tot de
ingediende motie van Gewoon Lokaal! en benadrukt dat alle kernen belangrijk zijn. De heer Lambers geeft
aan dat alle kernen ook belangrijk zijn. De raad moet opkomen ook voor de stad Steenbergen. Anderen zijn
niet minder maar dit is een mooie kans. De heer Remery geeft aan dat het ook later kan. De heer Lambers
ziet mogelijkheden verbinding te leggen naar de motie van Gewoon Lokaal!. Hij is het wel eens met de heer
Remery. Misschien kan het gecombineerd worden.
De heer Van den Berge gaat in op de vertraging in de uitbetaling. Een dag is voor deze doelgroep al te lang.
Hij acht het logisch dat er binnenkort toch meer geld naar de ISD moet gaan. Een pleidooi wordt gehouden
voor meer actieve acquisitie om daarmee meer werk te creëren. De grens voor het haalbare voor subsidies
voor kleinere cultuurinstellingen moet er voorzichtig omgegaan worden om te voorkomen dat deze
wegvallen. De heer Van Aken geeft aan dat in de oordeelvormende vergadering door de wethouder
gesproken is over de grotere verenigingen. De PvdA pleit ervoor de openbare ruimte niet te vergeten. Er
moet voldoende aandacht zijn voor de centra en ook voor de wijken. In reactie op de motie van
GewoonLokaal! geeft de heer Theuns aan dat Steenbergen nou eenmaal een vestingstad is. De heer Van
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den Berge roept de raad op om mee te denken over de integrale benadering van feestelijkheden in alle
kernen. Een vraag wordt gesteld over het beschikbare budget voor het aanleggen van breedband.
Ten aanzien van het amendement over communicatie geeft de heer Lambers aan dat beoogd wordt dat uren
beschikbaar komen voor communicatiecapaciteit voor de raad en waar de raad gebruik van moet kunnen
maken, onder bewaking van de griffier. Daarbij moet niet te star gekeken worden naar de 0,5 fte, maar naar
waar de raad behoefte aan heeft. De heer Lambers geeft aan dat als het college deze capaciteit voor de raad
kan toezeggen, hij het amendement zal intrekken.
De heer Van der Spelt is tevreden met de beantwoording van het college, met nadruk de beantwoording over
biodiversiteit.
De heer Gommeren reageert op de opmerkingen over de dorpsmolen en pleit voor onderzoeken om
energieneutraliteit te versnellen. Een vraag wordt gesteld over chemieloos onkruid verwijderen en of hierover
al resultaten over bekend zijn. De investering voor het aanleggen van breedband zal vanwege betrokkenheid
meerdere marktpartijen voor de gemeente meevallen.
De heer Weerdenburg steunt de discussie over beheerstichting De Meermin en juicht een bijeenkomst
hierover toe. De beantwoording over de arceenvervuiling is positief ontvangen en een goede communicatie
hierover wordt benadrukt.
De heer Huisman reageert op de opmerking over de infographic en vraagt deze toe te passen voor de
begroting 2017. De vraag wordt gesteld wanneer er een visie ligt van het college voor Dinteloord en wanneer
deze omgezet worden naar waarneembare activiteiten. Onduidelijkheid is er nog over de frequentie van
Chapeau en aandacht wordt gevraagd over de opvolging van de toezegging van de rato verdeling van
huisvesting van statushouders over de kernen.
Wethouder Vos reageert kort op de opmerking van de PvdA en geeft aan dat actieve acquisitie wordt
uitgevoerd om passende werkgelegenheid te creëren.
Wethouder Zijlmans geeft aan welke pilots er zijn betreffende de onkruidverwijdering. Er zijn weinig
resultaten bekend omdat er weinig ervaring is. Voor breedband is er dit jaar een budget van 15.000,- en
hiervoor wordt een klein deel gebruikt en dit jaar voor acquisitie. Aangezien in dit geval sprake is van private
markt kan door de gemeente alleen gefaciliteerd. Aan de haven van Dinteloord wordt hard aan gewerkt en in
de begroting 2018 worden de kosten voor de uitvoering opgenomen
Wethouder Lepolder: de gemeenteapp is er nog niet what’s app wel. De uren die gevraagd worden voor
communicatie zijn nodig voor andere zaken. De wethouder stelt voor de vraag die vanuit de raad komt in de
begroting meegenomen wordt en of binnen de formatie van communicatie geschoven kan worden met uren.
De heer Lambers geeft aan dit niet te willen doen en roept op om in de geest van het amendement te
handelen. De wethouder vraagt of het geen motie kan worden. Dit wil de heer Lambers niet aangezien het
college een motie naast zich neer kan leggen.
Wethouder Van Geel herhaalt dat al eerder navraag is gedaan voor herhuisvesting van de bibliotheek naar
Villa Buuron. De motie van StAn wordt door de wethouder ontraden vanwege de uitstraling van dit
evenement. De wethouder legt uit hoe de uitvoering van het subsidiebeleid heeft plaatsgevonden naar
aanleiding van de bespreking in de oordeelvormende vergadering. De wethouder zegt een overzicht toe van
de uitwerking van de uitvoering van het subsidiebeleid. De wethouder geeft aan dat er meer aandacht voor
het meldpunt van de GGD m.b.t. de motie van de PvdA. De heer Van den Berge trekt de motie in.
Na de schorsing meldt de heer Van den Berge dat de motie over subsidiëring van kleinere culturele
instellingen aangehouden wordt.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat de motie over de vesting Steenbergen aangehouden wordt.
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Wethouder Lepolder reageert op het amendement van de Volkspartij en is bereid uren van de afdeling
communicatie beschikbaar te stellen op verzoek van de griffier voor raadscommunicatie. Hierop trekt de heer
Lambers zijn amendement in.
Gehoord hebbende de beraadslaging wordt als volgt gestemd over de amendementen:
Nr. Ingediend door:
Onderwerp
Voor:
Tegen:
A1 De Volkspartij
Communicatie
A2 De Volkspartij
Telefooncentrale
De Volkspartij
GewoonLokaal!
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
A3 De Volkspartij
Vestingsteden 750 jaar
De Volkspartij
GewoonLokaal!
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
A4 De Volkspartij
BOA pool
A5 De Volkspartij
Jeugdhonk
De Volkspartij
GewoonLokaal!
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
A6 VVD
Omgevingswet
GewoonLokaal! PvdA
De Volkspartij
VVD
D66
CDA
StAn
A7 StAn
Externe expertise
GewoonLokaal!
De Volkspartij
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn

Uitslag:
Ingetrokken
4 voor –
15 tegen:
Verworpen

7 voor –
12 tegen:
Verworpen
Aangehouden
4 voor –
15 tegen:
Verworpen

16 voor –
3 tegen:
Aangenomen

Unaniem
aangenomen

De perspectiefnota wordt unaniem aangenomen.
Gehoord hebbende de beraadslaging wordt als volgt gestemd over de moties:
Nr.
Ingediend door:
Onderwerp
Voor:
Tegen:
M1
GewoonLokaal!
Bibliotheek
GewoonLokaal! De Volkspartij
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
M2
GewoonLokaal!
Canon
GewoonLokaal! De Volkspartij
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
M3
GewoonLokaal!
Toegang tot VVE
GewoonLokaal! De Volkspartij
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
M4
GewoonLokaal!
Vesting Steenbergen
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Uitslag:
15 voor –
4 tegen:
Aangenomen

15 voor –
4 tegen:
Aangenomen

15 voor –
4 tegen:
Aangenomen

Aangehouden
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M5

VVD

Breedband

M6

CDA

Sociaal Domein

M7

CDA

Eenmalige uitgaven

M8

StAn

Sport en Cultuur

M9

PvdA

M10

PvdA

Verdeelsleutel
subsidiëring
Meldpunt verwarde
personen

GewoonLokaal!
De Volkspartij
VVD
D66
CDA
StAn
GewoonLokaal!
De Volkspartij
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
GewoonLokaal!
PvdA
VVD
D66
CDA
StAn
GewoonLokaal!
De Volkspartij
VVD
D66
CDA
StAn

PvdA

16 voor –
3 tegen:
Aangenomen

Unaniem
aangenomen

De Volkspartij

15 voor –
4 tegen:
Aangenomen

PvdA

16 voor –
3 tegen:
Aangenomen

Aangehouden
Ingetrokken

9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:28 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
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