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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 6 juli 2017.
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01. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de besluitvormende vergadering over de
perspectiefnota 2017-2021 van de gemeenteraad van Steenbergen. Hij wenst iedereen een goed debat
toe!
De gemeenteraad herdenkt bode Piet van Agtmaal in verand met zijn overlijden.
02. Vaststelling agenda.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers.

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.
04. Perspectiefnota 2017-2021

De fracties houden in de volgende volgorde hun eerste termijn:
Mevrouw Baartmans spreekt de algemene beschouwingen namens haar fractie uit en dient
een tweetal moties is. M1: Stimuleringsfonds samenleven en M2 Entrees en rotondes. De heer
Theuns interrumpeert over de motie ‘stimuleringsfonds samenleven’ en vraagt naar de
financiële consequenties. Mevrouw Baartmans geeft aan dat in Tholen jaarlijks € 100.000,gereserveerd wordt.
De heer Lambers spreekt de algemene beschouwingen namens zijn fractie uit. De heer Theuns
interrumpeert over het jongerenhonk en vraagt naar verduidelijking van de zin over het
jeugdhonk. De heer Lambers geeft aan dat er vorig jaar afspraken zijn gemaakt en dat er
zelfwerkzaamheid plaats zou vinden. Het lijkt nu op rupsje ‘nooit genoeg’. De heer Remery
geeft aan dat er wel draagvlak is voor de reclamebelasting. De heer Lambers geeft aan dat de
heffing van de reclamebelasting nog steeds problemen met zich meebrengt. De heer Remery is
voor 750 jaar Steenbergen. Hoe zit de heer Lambers dit, wie moet het initiatief nemen? De
heer Lambers dit moet van onderaf komen, vanuit de burgers. De heer Remery geeft aan dat
het uitkijkpunt op Fort Henricus een geschenk is aan de voormalige burgemeester
Hoogendoorn.
De heer Molhoop spreekt de algemene beschouwingen namens zijn fractie uit en dient de
motie schuldsanering jongeren in (M3) .
De heer Gommeren spreekt de algemene beschouwingen namens zijn fractie uit.
De heer Van der Spelt spreekt de algemene beschouwingen namens zijn fractie uit.
De heer Weerdenburg spreekt de algemene beschouwingen namens zijn fractie uit. Hij dient
een amendement in betreffende Chapeau (A1).
De heer Huisman spreekt de algemene beschouwingen namens zijn fractie uit.
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Mevrouw Somers (namens de werkgroep bestuurlijke vernieuwing). Zij dient een amendement
in (A2).
Een weergave van het gezegde is weergegeven op schrift en als audio en video op het RIS:
www.raadsteenbergen.nl bij agendapunt 04.
De voorzitter schorst de vergadering tot 19:30 uur.
Beantwoording door het college:
Wethouder Vos (m.b.t. financiën) het meerjaren perspectief ziet er goed uit maar geeft aan
dat er wel zorgen zijn. Een aantal ontwikkelingen worden eerst op projectbasis ingezet.
Gemeenschappelijke regelingen worden kritisch bekeken. Het college vraagt aandacht voor de
structurele dekking. Op verschillende gebieden moeten visies ontwikkeld worden zoals
economie en de omgevingswet. Er wordt steeds meer en meer met derden samengewerkt.
Het project Stadhaven is afgerond, de uitvoering is langjarig en er is een Stadhaven overleg in
het leven geroepen. De reclamebelasting wordt geëvalueerd. Het parkmanagement wordt nog
niet ingevoerd en er dient nog een behoefte-onderzoek uitgevoerd te worden. Bij de begroting
wordt teruggekomen op de ratio op het weerstandvermogen. De nota reserves en
voorzieningen wordt herzien. De verdeling van de ambtelijke kosten over projecten worden
toeberekend. Zij stelt voor dit via het auditcommittee verder te communiceren. De kosten
voor de OZB zijn de reguliere kosten voor de inningscyclus. De koppeling tussen leges en
duurzaamheid wordt bij de begroting nader toegelicht. Het amendement van de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing kan zij instemmen met het principe. Maar zij wil richting de begroting
dit verder uitwerken en wat zijn de daadwerkelijke kosten. En in 2018 een investeringsbedrag
op te nemen om de vervanging ook in de toekomst te garanderen.
Mevrouw Baartmans herhaalt haar vraag over de PM posten. Wethouder Vos De PM posten
zijn ook onwenselijk. Richting de begroting wordt dit weggewerkt. Wethouder Zijlmans over
het maaien van bermen en het uitvoeringsprogramma. Hier wordt aan gewerkt. Er wordt op
een nieuwe manier gewerkt. Er wordt samengewerkt. Nu moet er gekeken worden hoe we
daar volgend jaar mee omgaan. Volgend jaar wordt het toegepast, deels of geheel. Bomen in
het buitengebied zijn niet altijd mogelijk omdat dijken vaak particulier zijn. Het bedrag voor
extra bomen wordt nu uitgewerkt. Kruisland wordt daarin meegenomen. In het najaar worden
de nieuwe bomen geplant. Hanging baskets worden niet door de gemeente gefinancierd. De
entrees en rotondes kunnen verfraaid worden. De rotondes zijn overgenomen in onderhoud.
Dat loopt niet zoals hij zou wensen. Als het niet lukt gaat hij het weer zelf doen. Er wordt
gewerkt aan een herziening van de bomenverordening. Het ontwerpfestival wordt niet
geannuleerd. Er is een voorbereidingskrediet van € 800.000,- De beheersvorm hangt af van
wat we met de haven gaan doen, daar is nog geen antwoord op. De vrijwilligers van de oude
begraafplaats overwegen een stichting op te richten. Er zou ook ad hoc ook nog iets aan
bijgedragen kunnen worden. De verkeerssituatie in Dinteloord is geen open eind. Er is een
onderzoek geweest, dit is nu van de baan. Voor het armoedebeleid wordt een kaart
ontwikkeld die makkelijk duidelijk maakt waar mensen een beroep op kunnen doen. Dit wordt
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ook via de scholen gecommuniceerd. We hebben een heel goed armoedebeleid, maar
iedereen moet er gebruik van kunnen maken. De haven in De Heen, daar wordt een bedrag
voor uitgetrokken. Er komt een voorstel naar de raad. Er is een schatting gemaakt. De
toekomstvisie is met de inwoners opgesteld. Hij streeft ernaar na de zomervakantie meer
duidelijkheid te geven. Er is geld voor. De scheiding van reststoffen gaat steeds verder. De
voorkeur gaat ernaar uit de milieustraat glasvezel aanleg in voorjaar 2018. Het opstellen van
een nieuw sportbeleidsplan worden de verenigingen bij betrokken. Eind dit jaar of begin
volgend jaar aanbieden aan de raad. M2: akkoord. M4: hier staat in wat we al gaan doen.
Wethouder Zijlmans stelt voor het tweede aandachtstreepje te laten vervallen.
De heer Mees is van mening dat er wel een verhoging van het budget moet komen voor groen,
maar hij wil een behoorlijke verhoging van het budget. Wethouder Zijlmans: bij de vaststellen
van het budget komen we hier op terug.
De heer Lambers geeft aan dat hij de motie van StAn steunt en vraagt of voor de verkiezingen
de schop de grond ingaat. Wethouder Zijlmans geeft aan dat eind van het jaar de visie klaar is,
dan kan in 2018 met de werkzaamheden gestart worden met als streefdatum: voor de
verkiezingen. De heer Lambers: ik hou u daaraan.
Mevrouw Prent vraagt of er wordt samengewerkt met lokale initiatieven en winkeliers.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat er al eens is gesproken over een ‘Brabantse Wal pas’. Het
samenwerken moet zo veel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de bevolking. Mevrouw Prent
vraagt of er in ieder geval met lokale winkeliers gesproken kan worden. De heer Gommeren
geeft aan dat er over de rondweg in Dinteloord gesproken wordt in Dinteloord i.v.m. de
ontsluiting van Dintelmond. Wethouder Zijlmans: er is een onderzoek geweest, moet het
onderzoek dan opnieuw? De heer Gommeren: het gaat om de doorgaande route. Is daar
aandacht voor? Wethouder Zijlmans daar is aandacht voor maar dat is een moeilijke opgave.
Een rondweg is financieel niet haalbaar. De heer Gommeren geeft aan dat er een onderzoek is
naar een eventuele rondweg in Steenbergen. De heer Zijlmans stuurt het onderzoek nog een
keer toe. De heer Huisman geeft aan het tweede aandachtstreepje van de motie weg te halen
en nog iets toe te voegen aan de motie. Wethouder Zijlmans: eerst moet het complete plan
klaar zijn, maar alvast beginnen met de haven is prima. Zodra de raad beslist heeft komt er een
aanbestedingsprocedure. Eerste kwartaal voor de verkiezingen wordt er aangevangen met de
werkzaamheden. De wethouder wil niet geforceerd iets doen. De heer Huisman gaat het
verwerken in de motie. Wanneer komt het plan van aanpak De Heen? Wethouder Zijlmans:
oktober/november 2017.
De heer Remery: complimenten voor het college voor de aanpak van De Heen. Wordt dit met
de betrokkenen opgepakt? Wethouder Zijlmans: ja dit doen we.
Wethouder Lepolder zegt de evaluatie van de communicatiekanalen toe.
Over hardware en software: samen zoveel mogelijk optrekken. De bedoeling van Chapeau was
om trots op Steenbergen te tonen. De vorm kan een andere zijn. Op de Markt, in een kerk, de
haven. Er is een enthousiaste groep ambassadeurs. Wanneer je dit eens in de vier jaar doet
verlies je kennis. Zo luxe als het was hoeft niet, het gaat om de verbinding. Ruimtelijke
adaptatie. Er komt rond Prinsjesdag een document. Er zijn diverse portefeuilles bij betrokken.
De raad wordt hierin meegenomen. De situatie in Steenbergen zuid: er zijn geen specifieke
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meldingen. Er zijn wel arbeidsmigranten, maar niet in noemenswaardige aantallen. Ze ziet
geen reden om zich zorgen te maken. De cijfers geven geen aanleiding tot zorg.
De heer Molhoop vraagt zich af hoe ouderen en laaggeletterden in de digitalisering
meekunnen. Wethouder Lepolder de website kan voorgelezen worden. Er is een
samenwerking met de computerclub om mensen informatie te geven. Wethouder Van Geel
geeft aan dat het aantal vrijwilligers wel constant blijft maar dat het werven van nieuwe
vrijwilligers moeizaam verloopt. Er is een kwaliteitsverbetering welzijnswerk en dit krijgt daarin
aandacht. Het onderzoek naar laaggeletterdheid is niet afgerond. Er wordt een plan van
aanpak afgerond. Door middel van het starten van het taalhuis na de vakantie is er een
bijeenkomst met allen die bij laaggeletterdheid betrokken zijn. Dit is nu een deeltaak van een
medewerker. Afgelopen periode is er geïnvesteerd in het jongerenhonk. Er is een mobiel punt.
Dat wordt voorbereid om in gebruik te nemen. Er is een jongerenwerker bij. Die is ingewerkt
en daardoor kan men meer jongeren bereiken. Zij zoeken ook contact met jongeren in de
samenleving. 750 Jaar Steenbergen heeft dit college altijd belangrijk gevonden. Het bedrag is
bedoeld voor voorbereidingskosten. Het is de bedoeling om in het jaar van de herdenking het
bedrag op de begroting te zetten. M.b.t. de GGD geeft hij aan dat de begroting is goedgekeurd.
De kostenstijging bestaat uit het vaccinatiebeleid, maar dit blijkt niet door te gaan. Maar dat
maakt niet uit. De bestrijding van infectieziekten moet meer aandacht krijgen omdat de
mensen steeds meer over de wereld reizen en er steeds meer op ingegrepen moet worden. De
inentingsgraad dient toe te nemen. Er is ook gebleken dat er nieuwe infectieziekten bijkomen.
Er is nooit een besluit genomen over de € 10.000,- voor het jeugdhonk. Er moet volgend jaar
een plan over komen. Nota materieel erfgoed komt in deze raadsperiode nog naar de raad in
januari 2018. Over de overschrijding budget jeugdzorg: dit is nooit van te voren bekend; ook
niet wat de exacte kosten zijn. Er komt nieuwe software zodat er betere conclusies getrokken
kunnen worden. De investering moet leiden tot een preventief programma zodat er minder
behandeling nodig is.
M1 wil de wethouder meenemen bij de groep waar hij mee bezig is. Hij vraagt dit op bij de
gemeente Tholen en neemt dit mee in het traject waar hij mee bezig is. Wat de verbeteringen
betreft zou er bij de begroting nog een extra budget voor kunnen komen.
M3 Schuldsanering voor jongeren is geen echte oplossing. Begeleiding voor jongeren is
mogelijk, overname van een schuld niet. Het college raadt de motie af. De heer Molhoop geeft
aan dat er wel een intentie is om jongeren te helpen. Maar voor jongeren die buiten hun
schuld in de problemen komen stelt hij voor voor die doelgroep een fonds in te richten.
Wethouder Van Geel er wordt altijd maatwerk geleverd. Voor jongeren worden altijd
oplossingen richting werk gevonden. Hij heeft geen intentie om schulden over te nemen. De
heer Lambers vraagt naar het mobiele punt m.b.t. jongeren. Wethouder Van Geel het is een
grote bus voor alle kernen als ontmoetingspunt. De heer Lambers heeft aangegeven dat hij dit
in het verleden niet wilde. Wethouder Van Geel geeft aan dat de raad wel akkoord is gegaan.
De heer Lambers vraagt om een analyse van de kosten hieromtrent. De heer Van Geel geeft
aan dat het bedrag voor het 750 jarig bestaan van Steenbergen niet genoeg is en dat er juist
gereserveerd zou moeten worden. Hij wenst nu de voorbereidingskosten te budgetteren en
als de festiviteiten daar zijn het bedrag in één keer betalen. Hij houdt niet van potjes creëren.
We gaan wel feesten en herdenken. De heer Lambers wil graag een overzicht van alle
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bestemmingsreserves. Wat zijn de criteria voor deelname aan het organiserende comité? De
wethouder hoopt dat dit spontaan tot stand komt. Als er volgend jaar nog geen spontane
groep is doet de wethouder een oproep. Wethouder Vos (economie; duurzaamheid etc.) de
kaders voor het innovatiefonds komen in de tweede helft van dit jaar terug voor bespreking
met de gemeenteraad, gekoppeld aan regionale en provinciale middelen. Bovenwijkse
voorzieningen voor het AFC zijn gelden die vrij gekomen zijn bij de bouwplannen. De bedoeling
is dit in het gebied aan te wenden. Daarover wordt ook bij de raad teruggekomen. Aan de
tuinders van het Westland is gevraagd om eens naar de toekomstvisie te kijken.
Natuurontwikkelingen zijn volgens afspraak grotendeels gerealiseerd. De ecologische
verbindingszone worden gerealiseerd.
Vanuit de markt en ambtelijk is gezocht naar mogelijkheden voor de markt. Dit is zonder
resultaat. De blauwe zone in Dinteloord wordt meegenomen bij de centrumplan
ontwikkelingen.
Voor de windmolens worden diverse varianten onderzocht. Lagere windmolens (150 meter)
zijn geen goed businessmodel. Wel moet er een oplossing komen voor de knipperlicht affaire.
Daar zijn mogelijkheden voor. De ophoging van de windmolens is een verplichting vanuit het
rijk en vertaald in het gemeentelijk beleid. Andere ontwikkelingen zouden in een visie vertaald
moeten worden. Verduurzaming van de woningvoorraad is voor diverse partijen. Het
omgekeerd inzamelen is een reeds ingezet project. Voor het Centrumplan Welberg is volgende
week een bijeenkomst op De Welberg. Het is een gekoppeld project, ook financieel.
De heer Lambers: de opgave van het rijk acht hij ondergeschikt aan de belangen van de
Steenbergse inwoners. De wethouder schetst het proces.
De burgemeester geeft aan dat m.b.t. de organisatie deze toekomstbestendig moet zijn. Hij
deelt de visie van de fractie van Gewoon Lokaal! en geeft aan dat er processen aangepast
worden.
Het evenementen platform is er inderdaad al. Het is een omissie in de perspectiefnota. In
nieuw beleid kan er rekening gehouden worden met de door het CDA geformuleerde kader.
Tweede termijn
Mevrouw Baartmans maakt zich zorgen over de controle op de samenwerkings-verbanden. Zij
stelt voor het amendement m.b.t. de inrichting van de raadzaal van tafel te halen. De heer
Lambers geeft aan dat alle leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing unaniem dit
standpunt hebben m.b.t. het amendement inrichting raadzaal. Mevrouw Baartmans komt niet
terug op het amendement maar acht het antwoord van de wethouder voldoende. De heer
Lambers wil het amendement in stemming brengen. Met betrekking tot de rotondes: zit hier
een termijn aan (contracten)? Het moet er gewoon fatsoenlijk uitzien. De bomen in Kruisland:
Staatsbosbeheer verkoopt gronden. Zij heeft aandacht gevraagd voor de laaggeletterdheid;
het duurt allemaal lang. Wat zijn de effecten van het mobiele punt m.b.t. de jongeren en de
jongerenwerker? Het gaat om meer leeftijdscategorieën. Zij geeft complimenten voor de
wethouder die het Stimuleringsfonds samenleven omarmt en zij trekt de motie in. Motie 1
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wordt ingetrokken. De schulden van jongeren zijn vaak buiten hun schuld. Een deel van
Gewoon Lokaal! steunt de motie van de PvdA. Zij is benieuwd naar de toekomstvisie Westland.
Zij vraagt de wethouder om terug te komen op de knipperlichten op de windmolens. Zij heeft
vertrouwen in de organisatieontwikkeling. M.b.t. de handhaving wil zij een bredere inzet ook
over kleinere zaken.
De heer Lambers geeft aan vertrouwen te hebben in het college en in de collegialiteit van de
raadsleden. Met een aantal antwoorden van Wethouder Vos kan hij niet leven. De heer
Lambers kan niet leven met de motie van de PvdA. Hij mist het antwoord op de suggestie om
de visie energie en ruimte uit te stellen tot na de verkiezingen zodat daar in een nieuwe
periode een besluit over genomen kan worden.
De heer Molhoop de PvdA is tot het besluit gekomen het e.e.a. aan te passen aan de motie. Bij
punt 1. wordt toegevoegd: met dien verstande dat eerst het schuldsameringstraject wordt
doorlopen en als er dan nog een problematische schuld overblijft op deze vangnetconstructie
kan worden terug gevallen.
De heer Gommeren er kan een prestatiemeting komen op de gemeenschappelijke regelingen.
We zijn vertegenwoordigd in besturen. We kunnen ook de Rekenkamer een onderzoek laten
doen. Staatsbosbeheer heeft nog twee stukken land. Het land wordt nu verkocht. Een
windmolen van 150 meter is niet meer te exploiteren. Hij houdt alle opties open, daar horen
ook windmolens bij. Mevrouw Baartmans: geen overlast voor agrariërs betekent o.a.
draaicirkels en schaduwwerking. De heer Van der Spelt de overheid dient krachtig te sturen.
De heer Weerdenburg is blij met ‘Rustpunt in beweging’. Gelukkig neemt het college het
rotondemanagement serieus. Hij vraagt zich af of er toch nog een keer gesproken kan worden.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat het ook over de entrees gaat. Hoe gaat het college om met
de Heraut? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe CAO voor de gemeente? De heer Huisman
blijft monitoren hoe het verloop van de legeskosten t.o.v. duurzaamheid zich ontwikkelen. De
heer Molhoop trekt motie 3 in. Wethouder Vos met betrekking tot de knipperlichten op de
windmolens zijn een aantal testen geweest. Uit die resultaten blijkt dat er mogelijkheden zijn
om de effecten kleiner te maken. Er wordt gekeken hoe er aan de Karolinadijk zo verantwoord
mogelijk omgegaan worden met deze overlast. Over de visie energie en ruimte geeft zij aan
dat er eerst een inventarisatiefase komt. Het vervolg van het project is na de verkiezingen.
Wethouder Zijlmans m.b.t. het bos in Kruisland gaat hij de mogelijkheden na.
Wethouder Lepolder over klimaatadoptatie: er komt een wateroverlastlandschaps-kaart met
hittestress/droogtestress.
Wethouder Van Geel over de opmerking van Gewoon Lokaal! m.b.t. het jongerenwerk: er is
een jongerenwerker bij gekomen dus er moet ook meer bereik komen.
De burgemeester komt terug op de vaag betreffende de Heraut.
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Stemmingen over de amendementen, de perspectiefnota en de moties:
Amendement 1. Betreffende: Chapeau: 18 stemmen voor: unaniem aangenomen.
Amendement 2. Betreffende: de inrichting van de raadzaal: 17 stemmen voor 1 stem tegen:
aangenomen. Mevrouw Prent heeft tegen gestemd.
De perspectiefnota: unaniem aangenomen.
Motie 1. Betreffende: het stimuleringsfonds samenleven: ingetrokken.
Motie 2. Betreffende: de entrees en rotondes: aangenomen met 15 stemmen voor en 3
stemmen tegen. De fractie van D66 heeft tegen gestemd.
Motie 3. Betreffende: de Kwijtschelding van schulden van jongeren: ingetrokken.
Motie 4. Betreffende: opwaardering Haven Dinteloord: aangenomen met 14 stemmen voor en
4 stemmen tegen. De fractie van Gewoon Lokaal! heeft tegen gestemd.
05. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur met dank aan alle kijkers en luisteraars en
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de hal van het gemeentehuis.
Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 28
september 2017
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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