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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 20
oktober 2016
Aanwezig:

De heer

R.P. van den Belt

burgemeester

De dames:

H.A.H.M. Somers-Neutkens
E.M.J. Prent
W.A.M. Baartmans
G.G. de Neve
L.E. Molhoop
E.C. van der Spelt
A.F.C. Theuns
M.H.C.M. Lambers
J.G.P. van Aken
J.W. Huijbregts
W.J.P.M. Maas
W.L.C. Knop
L.C. Aben
T.C.J. Huisman
N.C.J. Broos
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P.W.A. Lepolder
M. Vos
C.F. Zijlmans
C.J.M van Geel

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw

E.P.M. van der Meer

griffier

Afwezig: De heren

J.H.F. Weerdenburg
W.J. van den Berge
C.A.A.M. Gommeren
M.H.H.I. Remery

lid
lid
lid
lid

De heren:

De dames:
De heer:

Pers: 03
Omroep: 04
Publieke tribune: 12
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 20 oktober 2016.

01. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en meldt dat er berichten van verhindering zijn van heren Van den
Berge, Weerdenburg, Gommeren en Remery. Hij maakt melding van het feit dat de heer Broos in deze vergadering
wordt toegelaten en wenst iedereen een goede vergadering toe.

02. Vaststellen agenda.
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De heer Maas kondigt een motie vreemd aan de orde van de agenda aan. Het betreft 'de Maauwbus'. De voorzitter
geeft aan dat de motie als agendapunt 11A. wordt behandeld.
03. Installatie raadslid.
De voorzitter geeft een toelichting op de procedure. Om over te kunnen gaan tot installatie van de heer Broos dienen
de geloofsbrieven van het kandidaat-raadslid onderzocht te worden. Hiertoe benoemt de vergadering een commissie
onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de leden Prent, Huijbregts en Van Aken. De voorzitter schorst de vergadering
voor 10 minuten om de leden in de gelegenheid te stellen de geloofsbrieven van de heer Broos te onderzoeken.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Prent. Zij leest het verslag voor van de
commissie. De voorzitter concludeert dat er over gegaan kan worden tot de installatie van de heer Broos. Hij verzoekt
de heer Broos naar voor te komen en neemt bij hem de belofte af. De burgemeester geeft de aanwezigen de
gelegenheid om de heer Broos te feliciteren.
04. Benoeming voorzitter beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad van
Steenbergen.
Vervolgens wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe voorzitter. Hiertoe heeft zich één kandidaat
beschikbaar gesteld: De heer Van der Spelt. Stemmingen over personen gaat schriftelijk. De griffier deelt de
stembriefjes uit en tot de commissie van stemopname benoemt de voorzitter de heer Huisman, De Neve en mevrouw
Baartmans.
De voorzitter geeft mevrouw Baartmans het woord. Zij feliciteert de heer Van der Spelt. Met vijftien stemmen voor en
nul stemmen tegen is hij benoemd tot voorzitter van de beeldvormende en besluitvormende vergaderingen. De heer
Van der Spelt dankt de vergadering en geeft aan dat hij voorzit de vergadering voorzit volgens het principe: los waar
kan en strak waar moet.
05. Spreekrecht burgers.
De heer Tampoebolon spreekt in over agendapunt 09. uitzendingen vergaderingen. De inspraak van de heer
Tampoebolon staat gepubliceerd (audio en schrift) op het Raadsinformatiesysteem www.raadsteenbergen.nl.
06. Vaststelling besluitenlijst van 22 september 2016.
De heer Van Aken verzoekt de vergadering de volgende tekst toe te voegen bij de stemverklaringen over amendement
2 bij agendapunt 10 (vestiging discountsupermarkt in Dinteloord):
(overgenomen vanaf de audio opname)
De heer Huijbregts: geeft aan als raadslid voor de gemeente Steenbergen te zitten. Hij kan zich niet voorstellen dat
volgende maand de Kruislandse raadsleden over een Kruislandse voorstel laten uitspreken. Dat schaadt de
Steenbergse identiteit. Hij is tegen het amendement. De heer Theuns geeft aan dat succes niet van één dag is. De
onderzoeken zijn gebaseerd op het verleden maar niet op wat gaat komen; dat weten wij niet. Hij ziet geen
belemmering om alternatieven mee te nemen in het onderzoek. Hij is voor het amendement. De heer Van Aken
verkiest duidelijkheid van de optie Westerstraat boven het twee sporenbeleid van de heer Lambers en is tegen het
amendement.
De vergadering gaat hiermee akkoord en met inachtname van bovenstaande wordt de besluitenlijst goedgekeurd.
07. Vragenhalfuur.
De heer Maas stelt een vraag over de starterswoningen in Kruisland. Het blijkt dat er een woning verkocht is voor een
aanzienlijk hoger bedrag. Het is nu geen starterswoning meer. Hij zou hier graag uitleg over willen krijgen. Wethouder
Lepolder komt schriftelijk terug op de vraag.
08. Beschikbaar stellen/samenvoegen budget voor het verstrekken van startersleningen en budgetleningen.
Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.
09. Uitzendingen oordeelvormende vergaderingen.
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Mevrouw Baartmans geeft aan dat het RIS informatief is. Er wordt ook uitstekend gearchiveerd. Het uitzenden van de
vergaderingen kan via het RIS. Er is onvoldoende kennis van bijv. kijkdichtheid van de SLOS. Zij kiest voor scenario C.
De heer Molhoop geeft aan dat de PvdA kiest voor scenario D. De heer Aben geeft aan dat hij twijfelt. Hij neigt naar
voorstel C. De heer Van der Spelt geeft aan tegen dit besluit te zijn en te kiezen voor optie C. Hij vraagt nog steeds om
kijkcijfers. De heer Huisman geeft aan dat hij zich heeft uitgesproken voor optie D en hier ook bij blijft. De burger
schreeuwt om dichter bij de burger te komen. Hij roept de raad op om voor scenario D te gaan om ervoor te zorgen
dat de burgers kennis kunnen nemen van de discussie in de oordeelvormende vergaderingen. De heer Huijbregts geeft
aan altijd duidelijk te zijn geweest. Voor A was geen meerderheid in de oordeelvormende vergaderingen. Hij heeft
suggesties gedaan voor onderzoeken maar dat is niet van de grond gekomen. Hij vindt het een goede zaak dat er
wordt geïnvesteerd in de camera’s en kiest voor optie C. De heer De Neve geeft aan dat het debat zich afspeelt in de
oordeelvormende vergadering. De Volkspartij kiest voor D. De heer Aben geeft aan de vergadering gehoord te hebben
en te kiezen voor D.
Het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor (De Volkspartij 3, PvdA 2, VVD 2en StAn 1) en 7 stemmen tegen
(Gewoon Lokaal! 3, D66 3 en CDA 1).
10. Groenbeheerplan 2017-2021.
De heer Knop vraagt over de rapportage m.b.t. het effect van de onkruidbestrijding of 2017 niet te vroeg is. De heer
Huijbregts geeft aan dat het CDA blij is dat er een kwaliteitsslag komt. Het verwijderen van de dode bomen mag
voortvarender.
De heer Van der Spelt geeft aan dat het budget er na 7 jaar eindelijk is. De heer Aben geeft aan dat het uitgebreid aan
de orde is geweest en kan het plan steunen. Hij wil graag een motie indienen om het onderhoud van groen en
openbare ruimte te willen integreren. Hij leest de motie voor. De heer Van Aken
Mevrouw Baartmans geeft aan dat de vragen schriftelijk zijn beantwoord. De antwoorden roepen weer nieuwe vragen
op. Zij vraagt uitleg over het oplopende tekort wegens het verdwijnen van posten. Is er een nieuw concept voor de
wijkteams?
Wethouder Zijlmans dankt voor de steun voor het plan. Er is vandaag begonnen met het laatste onkruid weg te halen.
Boven de 12 graden groeit gras en div. onkruidsoorten. De resultaten kunnen na 2 tot 3 jaar gezien worden. Dus
evaluatie na dit jaar en na een aantal jaar, waarschijnlijk 2018. Dode bomen worden eerder weggehaald. Voor
sommige dode bomen is een kapvergunning noodzakelijk. D66 geeft aan de wieg te hebben gestaan van deze
verbeteringen. De wethouder is trots op het plan en de financiering.
De wethouder geeft aan dat dit bedrag een stevige sprong is en dat dit voldoende is om de sprong te kunnen maken.
De centra en de entrees moeten een ‘A’ kwaliteit hebben. Over de wijken verschillen de meningen. Er zijn plekken die
beter kunnen maar over het algemeen is de wethouder tevreden. De achterstand is aardig ingelopen. Hij heeft
gekeken bij andere gemeenten en dan doet de gemeente Steenbergen het niet slecht.
Het tekort van € 80.000,- kan terugverdiend worden door efficiënter te werken o.a. door andere beplanting. Er zitten
wat onzekerheden in maar de wethouder weer eerst starten en daarna kijken hoe het loopt. Hij wil hier niet te zwaar
aan tillen. Hij wil het areaal graag vergroten en er komt een plan over wat er exact met het budget gedaan wordt.
Daar kan de raad over meedenken.
De motie bevreemdt hem. Er is gestart met de wijkteams. De regie is bij elkaar gebracht. De gemeente heeft de regie.
In andere delen van de gemeente worden de wijkteams ook ingesteld. De burgers worden uitgenodigd om kennis te
maken en inbreng te hebben. Er is positieve ervaring mee.
De heer Knop heeft sympathie voor de motie maar ook voor de woorden van de wethouder. Wellicht kan de heer
Aben de motie aanhouden. De heer Aben houdt de motie aan. De heer Huijbregts is voor het voorstel. De heer Van
Aken geeft aan dat de intentie goed is maar de beantwoording van de vragen mag meer aandacht krijgen. Mevrouw
Baartmans sluit zich daarbij aan. Zij houdt het in de gaten en wacht op de eerste evaluatie na een jaar.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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11. Ingekomen stukken en mededelingen.
Hier worden de ingekomen stukken afgehandeld van 3 oktober 2016. Ingekomen stuk 02. van de ingekomen stukken
betreffende ruimte en economie wordt op de agenda geplaatst van de vergadering van 9 november op verzoek van de
fractie van De Volkspartij.
De overige ingekomen stukken worden afgehandeld.
11A. Motie vreemd aan de orde van de agenda ‘maauwbus’.
De heer Maas geeft een toelichting. De heer Lambers heeft de papieren infopagina regelmatig bepleit in de
raadsvergadering. Nu zou er een brievenbus moeten komen waar dan papier ingestopt wordt. Hij vindt het een
sympathieke motie, niet noodzakelijk en er zijn ook veel extra kosten. De heer Huijbregts ziet hier nog het nut van in.
Er zijn genoeg communicatiemiddelen zoals de app. De heer Huisman geeft aan dat het sympathiek is maar wat wordt
bedoeld met ‘stimulator’. De doelgroep zal eerder telefonisch contact zoeken. De heer Theuns acht het woord
‘maauw’ denigrerend. Hij steunt de motie niet. Hij heeft een aantal praktische punten. Er zijn wellicht vertrouwelijke
stukken. Het legen kost geld en extra mankracht en het is al met al meer van het goede dat er al is. De heer Broos
geeft aan dat dit voorstel niet serieus kan zijn. De heer Van Aken geeft aan dat hij is overvallen door de motie. Hij
steunt de gedachte van Gewoon Lokaal! maar een losse brievenbus lost de beantwoording niet op. Waarom gaan we
niet naar een café of dorpshuis of kantine. Dat is een goedkopere oplossing. Is deze bus uniek? Zijn er voorbeelden
van en is er een indicatie van de kosten?
De heer Maas bedankt voor de sympathie.
De motie is verworpen.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur.
Aldus besloten in de 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
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