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Besluitenlijst  van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van  

13 juli 2017 

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

      

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

      

     E.M.J. Prent    lid 

 

De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

L.E. Molhoop    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  lid  

T.C.J. Huisman    lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

     L. Mees    lid 

L.C. Aben   lid 

N.C.J. Broos   lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder  

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

   

  Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

 

Pers:    3      

Omroep:   3     

Publieke tribune:  7 

 

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 13 juli 2017. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/


 

RD1700040 

 2 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er is bericht van verhindering van mevrouw 

Baartmans (Gewoon Lokaal!) en de heer Gommeren (VVD).    

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.   

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 22 juni 2017. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Broos: vraagt naar het 380 Kv tracé. Worden bewoners die betrokkenheid hebben 

met deze variant betrokken bij de verder totstandkoming.   

Wethouder Lepolder: geeft aan dat er al een afspraak is met de bewoners. Vanuit de huidige 

gegevens lijkt het erop dat mensen daar niet in de stralingszone zitten. Er komen diverse 

afspraken met betrokkenen; Roosendaal en Tennet. De heer Broos: blij dat het college het zo 

oppakt. De heer Lambers: er is eerder gesproken over hulp aan burgers voor een soortgelijke 

situatie. De heer Broos: iedereen heeft weleens last van.   

 

De heer Broos: vraagt aandacht voor de Herdenking van de Slag om de Schelde. 

Burgemeester: deze herdenking is al genoemd in de visie ‘Brabantse Wal’. Men is ermee 

bezig, Steenbergen is er al mee bezig.     

 

De heer Van der Spelt: komt terug op de eerder gestelde vraag aan het college over de 

subsidiëring van Wifi netwerken. Wethouder Zijlmans: de wetgeving is aangenomen. De 

regelgeving moet nog Europees uitgewerkt worden. Zodra dit bekend is weten we meer.   

 

De heer Molhoop: stelt vragen over de bereklauw in de gemeente. Wethouder Zijlmans: er 

wordt op een goede manier mee omgegaan. Waar ze staan worden ze bestreden. Er wordt 

ene plan ontwikkeld. Ze worden bestreden waar mogelijk.   

 

06. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

  

07. Wijziging van de re-integratieverordening participatiewet en de handhavings- en 

maatregelenverordening inkomensvoorziening 2015.  

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

08. Bekrachtiging geheimhouding. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

09. Besluitvorming over geheime stukken BM1702003 en BM1702004. 
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Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

10. Voorontwerp begroting 2018 ISD. 

De heer Huisman: wij hebben geen directe invloed meer. Als raad willen wij aan de knoppen 

zitten. De heer Huisman wil in september in de oordeelvormende vergadering graag over de 

gemeenschappelijke regelingen van gedachten wisselen. Hij voelt zich door dit voorstel 

overvallen. Onze accountant kan het onderzoek kan doen. Hij kan niet met dit voorstel 

akkoord gaan. De heer Huijbregts je valt van de ene verbazing in de andere. Wat is hier 

gebeurd? Wij zijn financieel heel goed op orde. Nu wordt door samenwerkingsverbanden 

onze financiën onder druk te staan. Bergen op Zoom stelt ons steeds voor verrassingen. Het 

is moeilijk om met de zienswijze in te stemmen. De wethouder moet wel de kans krijgen om 

met het onderzoek de cijfers boven water te krijgen. Mevrouw Somers zij zou een 

taakstelling willen opleggen. Het kritische voorstel wil zij volgen. Om inzicht te krijgen. Voor 

nu stemt zij in met de zienswijze, maar later dit jaar kan de mening bijgesteld worden. De 

heer Van den Berge de PvdA is erkentelijk voor de aanpassing die is gedaan. De eventuele 

artikel 12 status van Bergen op Zoom mag geen argument zijn. Het gaat ook om effectiviteit 

en efficiency. De veroordeling van gemeenschappelijke regelingen is te vroeg wanneer je 

geen onderzoek hebt gepleegd. De heer Aben ‘het onder toezicht komen te staan van Bergen 

op Zoom bij de provincie’ als argument acht hij merkwaardig. Dit is toch maar een klein 

onderdeel? Het komt toch uit de algemeen financiële situatie van Bergen op Zoom. Bergen 

op Zoom kan dan in de verleiding komen om meer weg te schrijven op dit soort kosten. Het 

gaat om wat wij als additionele kosten gaan benoemen. Verdeling van kosten op basis van 

afspraken in 2012 is geen probleem. Afspraak is afspraak. Het betreft politieke keuzes. Hij 

krijgt bultjes van dit voorstel en het is arbitrair. Het is een no go. De heer Lambers geeft aan 

waardevolle argumenten gehoord om niet in te stemmen. Het verbaasd hem dat er toch 

word ingestemd. Meer personeel in deze situatie is buitenproportioneel. Men overweegt 

over herhuisvesting om dichter bij de klant te zitten. Herhuisvesting om kosten te besparen is 

goed, maar dat is niet het geval. Laten we onder regie van onze gemeentesecretaris dit 

onderzoek plegen. De Volkpartij gaat hier niet mee akkoord. Het is formeel juridisch gewoon 

een onderdeel van Bergen op Zoom. De begroting geeft in Bergen op Zoom steeds 

problemen. Evalueren moet gebeuren, maar dat kunnen we zelf. De heer Remery is het niet 

eens met de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Dit is Zuid Europees boekhouden. Maar 

hij zou tegen dit voorstel kunnen stemmen, maar dat is niet verstandig. Ten eerste dient 

Steenbergen verstandig te zijn. Er moet een goede en begrijpelijke deal komen. Een 

onafhankelijk onderzoek en het op afstand zetten van het bestuur alsmede het feit dat dit 

een voorontwerp van de begroting is moet meegenomen worden bij het besluit. Gewoon 

Lokaal! is nu voor deze zienswijze. Maar hij wordt hier niet vrolijk van.  

 

Wethouder Zijlmans is blij met veel dat naar voren is gebracht. Hij voelt dit ook. Het voelt 

niet goed. We moeten zorgen dat wij goede stappen gaan zetten. Hij begrijpt goed wat men 

voelt. We hebben vreselijk ons best gedaan om te zeggen dat we een goed onderzoek 

moeten hebben. Wat zijn echt de kosten voor ons? Dat staat ook in het voorstel. Daar is niet 

iedereen blij mee. De onderste steen moet boven komen.  

De heer Aben ziet niet wat er onderzocht moet worden. Hoe definieert men een goed 

onderzoek. De heer Zijlmans wenst dat eerst bij de ISD te bespreken. Na het onderzoek komt 

de politieke afweging. De heer Aben we moeten nu ‘ja’ zeggen. De heer Zijlmans er komt een 

nieuwe begroting terug, dat garandeert ik. Dan is er een keus om er iets van te vinden. Het 
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aantal cliënten is toegenomen. Het aantal werknemers is toegenomen. Dit dient ook 

onderzocht te worden. Hij is hier niet gelukkig mee. Als wij dit afkeuren komt Bergen op 

Zoom in de problemen. Bergen op Zoom is ook niet enthousiast hierover. De heer Mees 

vraagt of Bergen op Zoom dan niet het voortouw moeten nemen voor het onderzoek? Nu 

moeten wij met dit voorstel komen. Wethouder Zijlmans het is het belangrijkst dat het 

gebeurt. Bergen op Zoom werkt nu mee. Hij voelt goed aan wat er wordt bedoeld. Hij doet 

een beroep op een ieder om in te stemmen met het voorstel en te kiezen voor een 

onafhankelijk onderzoek. 

De heer Huisman is en blijft tegen dit besluit. De heer Remery je mag toch na het onderzoek met 

elkaar onderhandelen over de kosten. De heer Huisman een aantal zekerheden zijn nog 

onzekerheden. De heer Remery geeft aan dat het een onafhankelijk persoon moet zijn. De heer 

Huisman heeft onderzocht dat er is al regelmatig  bijgepast bij de  bestaande begroting.  

De heer Van der Spelt geeft aan dat het handiger is dat iemands het onderzoek doe onafhankelijk 

is. De heer Huisman geeft aan dat het mes aan twee kanten snijdt. Er zijn afspraken in het 

auditcommittee gemaakt over drie controles bij gemeenschappelijke regelingen. De heer Theuns er 

zijn tarieven die weten wij niet. Mevrouw Prent vraagt of de heer Huisman niet kan meegaan in de 

zienswijze. De heer Huisman wil een krachtig signaal afgeven om dit niet te steunen. De heer 

Huisman wil graag uitleg over de stemverhouding binnen de regeling. De heer Van der Spelt: 

waarom wil de heer Huisman niet de onderzoeken afwachten?  

De heer Huijbregts: wat als de stemmen staken in het bestuur van de ISD en hoe wordt het 

onderzoek dan ingericht? De heer Van den Berge: er worden oordelen geveld die niet bewezen 

kunnen worden. Hij pleit voor een onafhankelijk onderzoek. De zienswijze rept niet over efficiency 

en effectiviteit. Hij stelt mondeling een amendement voor.  

Amendement: toe te voegen aan de eerste bullet het in rood aangegeven gedeelte:  

om voor 1 december 2017 een berekeningsmethodiek additionele kosten uit te werken, alsook een 

oordeel te geven m.b.t. de effectiviteit en  efficiency van de organisatie; te bepalen welke kosten 

daar nu wel en niet inzitten, hoe deze kosten gaan worden verdeeld onder de deelnemers en hoe 

deze transparant gemaakt kunnen worden, tijdens dit onderzoek laten de deelnemende gemeenten 

zich begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur. 

 

De heer Aben: dankt de wethouder voor de cijfers.  

De heer Lambers steunt de argumenten en standpunten van de VVD. Hij blijft bij zijn standpunt in 

eerste termijn. De gemeenteraad is aandeelhouders. De raad van commissarissen heeft haar werk 

niet goed gedaan. De colleges hebben zitten slapen. De heer Van den Berge geeft aan dat hij leest 

in de zienswijze dat er stevige kritiek is. Ook de wethouder heeft aangegeven dat er kritiek is. Hij 

maakt bezwaar tegen de gedachte dat de raad een raad van commissarissen is. Wij zijn een 

openbaar bestuur. De heer Lambers geeft aan dat wij een gemeente besturen. Wij dragen 

verantwoordelijkheid. Is er in Bergen op Zoom geen accountant en is er geen toezicht? En wordt er 

niet naar gevraagd? De heer Remery is van mening dat wij elkaar moeten vasthouden. Er moet een 

onderzoek komen. De heer Aben: wij sturen niet aan op een conflict maar wij willen iets anders.           

 

Schorsing 

De heer Aben: het is niet gelukt om tot een gezamenlijk amendement te komen. 

De heer Van den Berge we hebben getracht tot een vergelijk te komen waarbij het onderzoek ter 

beschikking zou komen voor de gemeenteraden.  

De voorzitter leest het amendement nogmaals voor 
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Wethouder Zijlmans: ik wil de reële kosten in beeld hebben met een benchmark van een 

vergelijkbare situatie. Daar komen de reële kosten uit, die de raad dan bereidt moet zijn te betalen. 

De wethouder kan zich vinden in het amendement. Er dient een onderzoek te komen.  

 

Derde termijn: 

De heer Lambers: stemt niet in met de wijziging van het amendement. Dit vanwege het feit dat het 

onderzoek door een onafhankelijk adviseur moet plaatsvinden en vanwege het feit dat er ruimte 

gegeven wordt voor een open begroting.   

 

Besluit: amendement aangenomen met 11 stemmen voor en 6 temmen tegen.  

Tegen: StAn    1 

Volkspartij   3 

 VVD   2 

 Totaal    6 

Voor:  D66    3 

CDA:    2   

Gewoon Lokaal! 3 

PvdA   3 

       Totaal   11 

 

Het besluit wordt aangenomen met dezelfde stemverhouding.  

 

11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De voorzitter: de ingekomen stukken en mededelingen van de oordeelvormende vergadering 

van 28 juni 2017 worden hierbij afgehandeld. Ingekomen stuk 07. raadsmededeling 

'controles Sunclass park' wordt aangehouden en ingekomen stuk 17. 

'Haalbaarheidsonderzoek tweede supermarkt in Dinteloord' is op verzoek van De Volkspartij 

geagendeerd voor de oordeelvormende vergadering van 6 september 2017.  

 

12. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur en dankt alle kijkers en luisteraars en nodigt 

de aanwezigen uit voor een drankje in te hal.  

 

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 


