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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van  

3 november 2016  
 

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

 

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 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   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 

T.C.J. Huisman    lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid  

W.J. van den Berge  lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder 

  De heren:  C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

  Mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heer   N.C.J. Broos   lid 

      

Pers: 04 

Omroep: 06  

Publieke tribune: 8 

 

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 3 

november 2016. Hier treft u tevens de ingediende moties aan.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom voor aanwezigen en luisteraars en 

kijkers. Er is bericht van verhindering van de heer Broos. Vanavond wordt de begroting 2017 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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behandeld. De laatste begroting voor een volledig jaar omdat in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen 

zijn. Vanavond spreken de fractievoorzitters en het college vanaf het spreekgestoelte. In de eerste 

termijn van de raad mag direct geïnterrumpeerd worden. Daartoe staan een tweetal 

interruptiemicrofoons aan weerszijden van de zaal opgesteld. Er is geen limiet aan het aantal 

interrupties, maar dat betekent niet dat er ongelimiteerd geïnterrumpeerd mag worden. Op de tafels 

liggen overzichten klaar voor de raad, het college en de pers ligt een overzicht klaar met alle (nog in te 

dienen) moties. Aan het publiek worden de moties uitgedeeld. Ik wens u een prettige vergadering.  

    

02. Vaststelling agenda. 

Geen opmerkingen binnen gekomen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.  

 

04. Vaststelling programmabegroting 2017, meerjarenbegroting 2017-2020 en de 1e 

begrotingswijziging.  

A. Eerste termijn: mondelinge reactie van de fracties op de begroting op hoofdlijnen en 

indienen moties en amendementen.  

Volgorde van spreken: Gewoon Lokaal! Volkspartij; VVD; PvdA; D66; CDA; 

Steenbergen Anders. De teksten van de eerste termijnen zijn integraal terug te vinden op 

het raadsinformatiesysteem: www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 3 

november 2016. De audio weergave van de eerste termijn is hier tevens op terug te 

luisteren.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor  15 minuten.  

 

B. Beantwoording door het college.  

Wethouder Vos geeft aan dat het doel van de wijzigingen van het BBV is dat er meer 

betrouwbare informatie komt voor interne sturing en dat de onderlinge vergelijkbaarheid 

beter is. De indicatoren en kengetallen worden meer bruikbaar in de toekomst. Wellicht 

dat daar in het audit op teruggekomen kan worden. In de begroting zitten voldoende 

financiële middelen voor het sociale domein maar er zijn geen zekerheden. Er is nog een 

buffer. De septembercirculaire was gunstig. Het positief saldo komt voor uit de extra 

aanvraag die is gedaan omdat de uitgaven van de gebundelde uitkeringen met meer dan 

10% waren overschreden. Dit is al verwerkt in de jaarrekening 2015. De heer Remery 

vraagt het duidelijker uit te leggen. Wethouder Vos: Er komt vanuit het rijk een bijdrage 

voor bijstandsuitkeringen. Het is een vangnetregeling. De heer Weerdenburg geeft aan 

dat het in een eerdere jaarrekening is verantwoord en dat het in oktober is 

gecommuniceerd via een persbericht. Het is slechts een bevestiging van wat men dacht 

dat men zou krijgen. Dit stoort hem. Wethouder Vos: het persbericht was niet zorgvuldig. 

Het is een langer bestaande regeling. Het tegoed is ingeschat op basis van langjarige 

ervaring. De gemeente staat er redelijk goed voor. Er is een flinke bezuinigingsronde 

geweest. Het duidt op een goed financieel beleid. We zijn niet stinkend rijk. De heer Van 

den Berge geeft aan dat er een grote reserve is die niet de risico’s dekt omdat daar apart 

nog een reserve voor is. Er is meer dan voldoende geld. Steenbergen heeft ook geen 

leningenportefeuille. Steenbergen is dus een steenrijke gemeente. Wethouder Vos geeft 

aan dat dat een gezamenlijke uitdaging is. Volgend jaar wordt gesproken over de reserves 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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en voorzieningen. Goede plannen kunnen dan eenmalig uitgevoerd worden. Zij geeft aan 

dat het college de motie van Gewoon Lokaal! betreffende de hondenbelasting kan 

steunen.  

 

Het staat iedereen vrij om vet als afvalstroom te verzamelen. De heer Lambers vraagt 

waarom er voor vetinzameling geen uitzondering wordt gemaakt en voor papier wel. De 

wethouder moet dit antwoord schuldig blijven. Er komt een schriftelijk antwoord. De 

inzameling van plastic afval wordt door veel partijen als succesvol ervaren. De heer 

Lambers geeft aan dat dit de mening van de industrie is. De milieuorganisaties geven nu 

kritiek. Hij suggereert eerst bij Het Rijk na te vragen. Mevrouw Vos heeft geconcludeerd 

dat partijen in de tweede kamer constateren dat de doelstelling gehaald worden. De heer 

Lambers komt hier schriftelijk op terug. Op de dorpsmolen (motie) komt zij terug. De 

heer Van der Berge ziet een tekort van € 150.000,- structureel bij de uitvoering motie 

over de hondenbelasting. Mevrouw Vos geeft aan dat dit bij de perspectiefnota wordt 

opgepakt. De infographic wordt vorm gegeven en via het audit committee wordt hier 

verder over gesproken.  

  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er rekening gehouden is met de vangnetregeling. Het 

geld krijg je wanneer daar een goed plan aan ten grondslag ligt. Hij vindt het heel positief 

dat we dat geld gekregen hebben. De heer Weerdenburg deelt de blijheid. Uit het 

persbericht blijkt niet dat het geld al verantwoord was in de jaarrekening.  Wethouder 

Zijlmans het sportbeleidsplan is inderdaad naar achter geschoven. Er is veel tijd in 

peuterspeelzalen, bouwclubs en Chapeau gaan zitten. Daarom is het niet gelukt. Er wordt 

nu in februari gestart en in september 2017 komt het naar de raad. Met betrekking tot 

het onderwijs is de tabel op blz. 36 opgevallen. Dit is tegen het licht gehouden. Er zitten 

positieve dingen in maar de negatieve dingen worden met leerplicht  bekeken om er 

verbetering in te brengen. De wethouder zegt toe dat hij hierop terug komt voor een 

nadere toelichting.  

M.b.t. de bezuinigingen zijn het oude bezuinigingen over groenonderhoud. Met 

betrekking tot glasvezel wordt er geen gebruik gemaakt van provinciale subsidies. Het 

nadeel is dat de provincie de eisen stelt. De eisen kunnen nu niet gesteld worden. De 

gemeente zit er bovenop want iedereen moet aangesloten worden in het buitengebied. 

De heer Gommeren vraagt of er informatie is dat niet iedereen aangesloten zou worden. 

De wethouder heeft geen signalen maar dat risico loop je wel er is bestuurlijk overleg 

binnenkort. Het plan kan nog niet specifiek uitgewerkt worden. Het gaat ook om leges. 

Moet daarvan afgeweken worden komt de wethouder terug bij de raad. Er wordt nog 

onderhandeld. De heer Van der Spelt vraag of er toegezegd kan worden dat er vanaf 

geweken kan worden. De wethouder geeft aan dat dat alleen kan met toestemming van 

de raad en dat hij in ieder geval niet van plan is een plus te zetten op de leges. De heer 

Gommeren vraagt of er overleg is met de regio. De wethouder: er wordt zoveel mogelijk 

gezamenlijk opgetrokken. De heer Gommeren vraagt naar de startdatum. Wethouder 

Zijlmans geeft aan dat het ook nog naar de raad moet en dat het nog niet aangeboden 

kan worden. Mevrouw Somers vraagt of er ook weer andere partijen in beeld komen. De 

wethouder geeft aan dat dat in theorie kan. De heer Gommeren vraagt of het niet alvast 

voorbereid kan worden. Wethouder Zijlmans: geeft aan dat er vragen liggen om er op een 

aantrekkelijke wijze mee om te gaan.  De heer Lambers doet een ordevoorstel vanwege 

het detailniveau van de vragen.    
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Wethouder Zijlmans betreffende het kunstwerk wordt er door het bedrijf geen forse 

financiële bijdrage geleverd. Er is geen geld maar wel wanneer het bij Stampersgat komt. 

De heer Van der Spelt vraagt hoe het met het verhuurtraject staat of dat er een 

kunstwerk komt. Wethouder Zijlmans geeft aan dat de gemeente wil faciliteren m.b.t. het 

plaatsen van een kunstwerk. De heer Lambers wist niet dat het in Stampersgat zou 

komen. Hij wil ‘gelijke monniken gelijke kappen’. En vraagt of het dan niet op  een andere 

wijze door de dorps,- stadsraad in overleg met een kernwethouder ingevuld mag worden. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat de rotondes deze winter worden aangeplant. Hij kijkt 

uit naar particulier initiatief, benadert deze positief en ontraadt de motie. De heer 

Lambers dient de motie in. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er beter wordt gescoord op 

groen. De heer Van den Berge geeft aan dat de gemeente een stimuleringsbijdrage zou 

kunnen leveren aan burgerinitiatieven zodat de gemeente initiatief kan stimuleren. 

Wethouder Zijlmans: een initiatief moet uit het hart komen. Je moet het omdraaien. Niet 

eerst met het geld rammelen. De heer Lambers: is de wethouder van mening dat burgers 

rotondes kunnen onderhouden? De heer Zijlmans: ja dat zou ik steunen. De heer 

Lambers: dus wel voor het onderhoud van rotondes? Wethouder Zijlmans: nee 

onderhoud niet uit veiligheidsoverwegingen. Er wordt gesproken met een bedrijf. Er zijn 

afspraken met de burgers over de burgemeester Van Loon straat. De snelheid is omlaag, 

er zijn meer parkeerplaatsen en minder verkeersbewegingen. Er worden nog punten 

tegen het licht gehouden. Er is een enquête gehouden. De heer Lambers: welke 

mogelijkheden zijn er voor alternatieven. De heer Zijlmans geeft aan dat de N259 om 

beide richtingen een alternatief is. De heer Van der Spelt vraagt of de wethouder van 

mening is dat mensen die in Steenbergen centrum willen zijn verplicht de afslag Tholen 

moeten pakken? De heer Zijlmans geeft aan dat er al alternatieven gebruikt worden. De 

heer Weerdenburg vraagt of de wethouder de zorg van de bewoners deelt. Wethouder 

Zijlmans geeft aan dat het nog niet voldoende is en dat er bij een aantal mensen een 

onveilig gevoel is. Er komen bredere parkeervakken. Niet alles kan opgelost worden. De 

burgers worden door de wethouder uitgenodigd. Het college wil ernaar gaan kijken. Er zit 

veel werk aan vast maar het college vraagt om een termijn die ruimer is dan de 

perspectiefnota. De heer Van der Spelt vraagt naar de termijn. Wethouder Zijlmans kan 

daar nog geen uitspraak over doen, maar rekent op een jaar.  

 

Wethouder Lepolder erkent de ICT risico’s. Er komt een ICT veiligheidbeleidsplan. Onze 

eigen website wordt omgezet naar het ‘Toptaken’ systeem. Het marketingplan staat hoog 

op de lijst van de wethouder. De film gaat morgenavond in première. Er zit nog steeds 

vooruitgang in. De heer Remery vraagt wanneer er actie ondernomen wordt op het 

marketingplan. Wethouder Lepolder: Stapjes worden er constant gezet. Er is geen 

concreet marketingplan. De heer Remery: wanneer gaat het concreet in werking? 

Wethouder Lepolder morgenavond gaat de promotiefilm in première. Promotie en 

marketing moeten van binnenuit komen. Marketing moet je gewoon doen. Dat is dat je je 

bewust bent van de manier waarop je je bewust bent van hoe je je presenteert. De heer 

Remery wanneer kunnen we welke stap verwachten? Wethouder Lepolder marketing is 

‘going concern’. Dat gaan we niet vangen in een plan, maar doen. Er komt snel een 

project aan met woningen die aardgasloos zijn. Er staan 80 starterswoningen te koop in 

Steenbergen. Ze gaat ervan uit dat Chapeau niet jaarlijks is. Landschappen van allure is 

een subsidieproject. Eén van de prestaties die tegenover de subsidie staan is de 

landmarks. Die moeten dus gerealiseerd worden. De heer Lambers geeft aan dat het gaat 
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om diversiteit. De uitkijktoren verstoort het open landschap. Wethouder Lepolder kan 

hier geen heroverweging op maken omdat er een afspraak met de provincie is. De heer 

Lambers vraagt of dit voortaan vooraf met de raad gedeeld kan worden. Wethouder 

Lepolder geeft aan dat in maart 2014 de subsidie is binnengehaald. Het terrein aan de 

Visserstraat wordt voorlopig ingericht als parkeerplaats. Het bouwrijp maken is duur 

vanwege de hoogteverschillen. De bestemming gaat er niet af, maar er is geen definitieve 

invulling met woningbouw. De woningmarkt in Steenbergen is booming. 29% Meer 

verkopen waar provinciaal 16% en landelijk 18% wordt gehaald. Het inwoneraantal is met 

508 gestegen, maar ook door arbeidsmigranten. Krimp ziet de wethouder niet. Een 

reserve voor de kansenkaart acht de wethouder te vroeg.      

 

Wethouder Van Geel het Mondriaan project is lokaal niet te realiseren. Voor de financiële 

middelen wordt een lokale besteding gezocht. Mevrouw Baartmans vraagt of dit een 

verplichting is. Wethouder Van Geel geeft aan dat dit niet het geval is maar dat het 

college dacht gebruik te kunnen maken van regionale initiatieven. Met betrekking tot 

Sjors sportief zijn verenigingen op een correcte wijze geïnformeerd. Hij heeft geen 

klachten gehoord. Sjors creatief is nog niet gecommuniceerd. De heer Van der Spelt geeft 

aan dat verenigingen teleurgesteld zijn niet betrokken te zijn. Wethouder Van Geel had 

dat graag zelf vernomen van de verenigingen, want dan was dat hersteld. Het voordeel 

van Sjors sportief is dat het een opvolging is van iets dat al bestaat; het kind fit project.  

Er is slecht een inschatting te maken van de behoefte naar zorg, de vraag kan wisselen. 

De kwaliteit wordt vastgelegd met de zorgaanbieders. Er is onderzoek naar 

cliëntervaringen. Er wordt getracht innovaties tot stand te brengen. Bij de jeugd is een 

forse bezuiniging van het rijk. Er dient gekeken te worden hoe dit innovatief opgelost kan 

worden. Er komen diverse aanpassingen en doorontwikkelingen in 2017 om het tekort 

terug te brengen. De heer Van Aken vraagt waarom er niet geïnvesteerd wordt in het 

‘care innovation centre’ in Roosendaal. Wethouder Van Geel: er wordt wel gebruik 

gemaakt van de kennis. De heer Van Aken vraagt waarom er dan geen bijdrage aan 

geleverd wordt. De heer Van Geel geeft aan dat de gemeente hier welgebruik van maakt. 

We werken samen. De heer Van Aken snapt het wel maar geeft aan dat we geen free 

rider kunnen blijven. Wethouder Van Geel geeft aan dat er innovatief gedacht wordt en 

geeft de Regina Hof en Villa Kakelbont als voorbeeld.   

De raad is geïnformeerd over de transities en de doorgevoerde wijzigingen over 2015 in 

2016 d.m.v. een presentatie. In 2017 komt een nieuw beleidsplan. Onderdeel is een 

evaluatie. De canon staat inderdaad wat zwak geformuleerd er wordt bij de 

perspectiefnota nader over geïnformeerd. Er wordt al gesproken over de uitvoering. De 

termijn om uit te voeren is minstens twee jaar. De wethouder is voornemens dit te gaan 

doen. Over het verhogen van de veiligheid geeft de wethouder aan dat er een aantal 

zaken spelen. Er is een beleidsplan. De eigen woonomgeving is prioriteit. Er is een elke 

wijk een buurtpreventieteam. Bureau Halt is ook preventief en valt onder zorg.  

 

De burgemeester geeft aan dat de zaken die genoemd worden in de motie van Gewoon 

Lokaal! betreffende de verkiezingen omarmd kunnen worden. M.b.t. het budget kan dit 

via de perspectiefnota geregeld worden. Er wordt gewerkt aan het 

handhavingsbeleidsplan, daar zou op gewacht kunnen worden bij het eventueel 

toevoegen van budget. Veerkrachtig bestuur zit nog steeds op koers.  
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Er komt een structureel integraal overleg m.b.t. vergunningen en handhaving om diverse 

verbeteringen door te voeren.           

 

C. Debat door de raad met reactie op moties en amendementen.  

Mevrouw Baartmans vraagt om zorgvuldig met persberichten om te gaan. Met betrekking 

tot de starterswoningen gaat het niet om de hoeveelheid maar om de blijvende 

beschikbaarheid voor starters. Er kan eenzijdig geen wijziging in aangebracht worden. Zij 

is blij met de uitvoering van de canon. Zij vraagt om een (schriftelijke) reactie op de 

gevraagde acties m.b.t. jongeren. Zij vraagt om in de motie (3) op te nemen dat er 

samengewerkt wordt met het cultuurplatform. De heer Remery geeft aan de motie m.b.t. 

economische ontwikkeling dient dit stevig op de kaart gezet te worden. De middelen 

kunnen eruit. Hij wil inzetten op de totale economie. De heer van den Berge heeft de 

motie (5) aangepast. De heer Van der Spelt geeft wijzigingen door in de door D66 

ingediende motie. De heer Lambers geeft wijzigingen door in de ingediende motie 

nummer3). De heer Van den Berge trekt motie 4 en 6 in. De heer Gommeren geeft aan al 

eerder contact met de wethouder te hebben gezocht over glasvezel. Hij gaat akkoord met 

de moties. De heer van den Berge vraagt naar het tekort in de begroting betreffende de 

motie m.b.t. de hondenbelasting. Misschien eenmalig uit de reserves en vervolgens 

structurele dekking? Dan kan hij de motie steunen. Hij geeft aan verder akkoord te gaan 

met de moties. De heer Van der Spelt geeft aan de moties te steunen. En doet de 

suggestie de motie over de verkiezingen ook in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing te 

bespreken. De heer Weerdenburg geeft aan te twijfelen aan de manier waarop middelen 

beschikbaar gesteld worden aan de dorpsraden zoals omschreven in de motie van De 

Volkspartij. Mevrouw Baartmans geeft aan dat het eens van de kant van de gemeente 

moet komen. De heer Lambers: we gaan kijken hoe het loopt. Misschien is het 

koudwatervrees. Het cultuurplatform erbij betrekken is een goed idee. Als het slaagt, kan 

het structureel worden. De heer Weerdenburg geeft aan dat direct een groot deel van 

het overschot besteed wordt.    

De heer Lambers geeft aan dat dit vast klopt. De heer Weerdenburg geeft aan de overige 

moties te kunnen steunen. De heer Huisman vraagt naar kunst in de binnenstad. Motie 3: 

kan hij niet voor zijn (financiering kunst ingediend door De Volkspartij). De heer Lambers 

geeft aan dat het nooit meer dan € 30.000,- wordt. De heer Huisman geeft aan dat het 

niets met betutteling heeft te maken. Dorpsraden krijgen al € 1, - per inwoner. Hij steunt 

de overige moties.  

 

(Alle aangegeven wijzigingen in moties zijn verwerkt in de op het RIS gepubliceerde 

moties bij de vergadering van 3 november 2016.)  

 

D. Korte reactie college. 

Wethouder Vos kan akkoord gaan betreffende de hondenbelasting dan gaat het in 2018 

in. Wethouder Zijlmans: het college stelt eigen initiatief voor. De motie (3 Kunst) kan nu 

gesteund worden door het college. Hij zegt toe terug te komen bij de raad m.b.t acties 

onderwijs. Mevrouw Baartmans voegt hieraan toe: kinderen in uitkeringsgezinnen 

achterstandsleerlingen en jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming. Wethouder 

Zijlmans geeft aan dat alles aangepakt wordt en dat de raad schriftelijk wordt 

geïnformeerd. Wethouder Van Geel geeft aan dat hij met het kunst en cultuurplatform in 

overleg gaat om ook in andere kernen de werkwijze toe te passen.  
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E. Stemming over de begroting 2017, meerjarenbegroting 2017-2020 en de 1e 

begrotingswijziging.  

 

De voorzitter concludeert dat: 

 

De programmabegroting 2017, de meerjarenbegroting 2017-2020 en de 1e 

begrotingswijziging unaniem wordt vastgesteld.  

 

Motie 1: ingediend door: Gewoon Lokaal! 

  Samen oproepen tot stemmen gemeentraadsverkiezingen 2018 

  Unaniem aangenomen 

Motie 2: ingediend door: Gewoon Lokaal! 

  Hondenbelasting 

  Unaniem aangenomen 

Motie 3: ingediend door: De Volkspartij 

  Financiering kunst 

  Aangenomen: 17 stemmen voor; 1 tegen: de heer Huisman (StAn) 

Motie 4:  ingediend door: PvdA 

  Verbetering handhaving 

  INGETROKKEN 

Motie 5:  ingediend door: PvdA 

  Stimulering economische ontwikkeling Steenbergen 

  Unaniem aangenomen 

Motie 6:  ingediend door: PvdA 

  Schoon, heel, veilig 

  INGETROKKEN 

Motie 7:  ingediend door: D66 

  Rondweg 

  Unaniem aangenomen 

 

05. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:31 uur onder dankzegging aan de aanwezigen, de kijkers 

en de luisteraars en nodigt iedereen uit voor een drankje in de hal.  

 

    Aldus besloten in de besluitvormdende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van  

    24 november 2016 

 

 

     Griffier   de voorzitter  

 

 

 

 

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


