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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 30 

maart 2017  
 

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

      

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

     W.A.M. Baartmans  lid 

     E.M.J. Prent    lid 

 

De heren:   M.H.C.M. Lambers   lid  

W.L.C. Knop    lid 

G.G. de Neve   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

   C.A.A.M. Gommeren   lid 

L.C. Aben   lid  

   N.C.J. Broos   lid 

L.E. Molhoop    lid 

L. Mees    lid (na agendapunt 7) 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     W.J.P.M. Maas    lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder  

  De heren:  C.F. Zijlmans   wethouder 

     Van Geel   wethouder 

   

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

 

Afwezig: De heer:  W.J. van den Berge  lid  

T.C.J. Huisman    lid 

 

Pers:    3      

Omroep:   5     

Publieke tribune:  20 

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 30 maart 2017. 

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 

de heren Van den Berge en Huisman.   

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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02. Vaststelling agenda. 

De heer Molhoop: Er zijn vragen doorgezonden die als artikel 40 behandeld worden.  

De burgemeester adviseert van agendapunt 13 een hamerstuk te maken, de raad stemt hiermee in.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Geen aanmeldingen. Er wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 23 februari 2017. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.  

 

06. Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven. 

De gemeenteraad besluit als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven mevrouw Somers en de 

heren Aben en Lambers te benoemen. Na een schorsing waarin de genoemde commissie de geloofsbrieven 

van de heer Mees onderzoekt, voert de heer Aben het woord namens de commissie en geeft aan dat de 

commissie geen belemmeringen heeft aangetroffen. De heer Mees kan als raadslid worden beëdigd.   

 

07.  Installatie raadslid. 

De heer Mees neemt de eed af en wordt geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Steenbergen. 

 

08. Benoeming voorzitter beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen. 

Door middel van schriftelijke stemming wordt de heer Gommeren unaniem  benoemd als voorzitter. 

 

09. Verlening vereiste ingezetenschap wethouder Vos. 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel om wethouder Vos voor één jaar ontheffing te verlenen van de 

vereiste tot ingezetenschap. 

 

10. Realisatie van een groen dorpsplein tussen de Voorstraat en de Rietkreek in Nieuw-Vossemeer. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

11. Herziene begroting WVS. 

De heer Knop constateert dat er grote tekorten ontstaan in de begroting van de WVS. In de 

meerjarenraming dient er ruim € 530.000,- meer vrijgemaakt te moeten worden voor de WVS. Er komen 

ook meer extra kosten. De WVS acteert in een commerciële branche met het bijbehorende 

ondernemersrisico. De heer Knop dient een amendement in. De heer Huijbregts: Er is ook nog een regeling 

van inkomensvoordelen. In verzamelwetten zitten slordigheden, dat heeft consequenties voor dit besluit. 

Hij is tevreden over de brief van de wethouder. Hij vraagt dit ook aan de informateur te doen toekomen. Er 

is een discrepantie in de afname van diensten van de WVS. Het afnemen van meer diensten is echt nodig. 

Er kan een financiële constructie voor gevonden worden. Mevrouw Somers geeft aan dat zij zich in de 

oordeelvormende vergadering reeds heeft uitgesproken. De heer Gommeren geeft aan dat de WVS erg 

belangrijk is voor de sociale werkvoorziening van Steenbergen. Hij is van mening dat de landelijke politiek 

af moet zien van kortingen. Er zijn ook behoorlijke risico’s. Hij gaat mee met de zienswijze van Etten Leur. 

De heer Mees geeft aan het amendement van De Volkspartij te steunen. De heer Remery geeft aan dat er 

meer oplossingsgericht gewerkt moet worden. De WVS heeft zijn kracht getoond. Wethouder Zijlmans de 
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brief naar mevrouw  Kleinsma is verstuurd. Mevrouw Kleinsma is demissionair. De wethouder roept 

iedereen op de landelijke fracties hiervoor te benaderen.  

 

De heer Knop  geeft aan dat het weinig zin heeft het amendement in te dienen. Jammer dat er wel 

gesproken wordt over de andere gemeenten. De heer Huijbregts geeft aan content te zijn met het 

antwoord van de wethouder. Hij is verheugd over de toezeggingen. Een aantal zaken in de zienswijzen 

worden ook dusdanig geïmplementeerd. Hij hoop dat alle gemeenten het belang inzien van goed 

samenwerken en in de markt zetten van de WVS. Mevrouw Somers geeft aan tegen het amendement te 

zijn en blij te zijn dat landelijk een vuist gemaakt wordt. De heer Gommeren is tevreden met de 

antwoorden en stemt tegen het amendement. De heer Molhoop gaat toch niet mee met het amendement 

vanwege de toezeggingen van de wethouder. De heer Remery acht een amendement niet nodig. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat één partij zich niet achter het besluit kan scharen. Er wordt bij de WVS 

keihard gewerkt. Hij garandeert dat er alles aan gedaan wordt om de meerkosten te minimaliseren.  

De heer Knop trekt het amendement in.  

 

Stemverklaring de heer Lambers: Het amendement is zorgvuldig voorbereid. Ruim voor de tijd voorgelegd 

aan de leden van de raad. Tot gisteravond was er een vorm van relatieve consensus over het amendement. 

Hij komt hierop terug in het presidium.  

Stemverklaring de heer Remery: Hij kan zich niet herkennen in de stemverklaring van de heer Lambers. 

Stemverklaring de heer Broos: Hij kan zich niet herkennen in de stemverklaring van de heer Lambers. 

 

Het voorstel wordt aangenomen met vijftien stemmen voor en twee stemmen tegen (de heren De Neve en 

Lambers van De Volkspartij).   

 

12. Aankoop eigendommen Re-App groep Schansdijk, De Heen. 

De heer Aben geeft aan dat in dit geval een voordeel wordt gezien bij dit voorstel en dat hij dit kan steunen. 

De heer Lambers geeft aan dat de gemeente de rol van de ondernemer overneemt. Natuurmonumenten 

ziet geen mogelijkheden om te investeren. De wethouder heeft de realiteit uit het oog verloren. De 

ontwikkeling hoort bij de eigenaar. Waar is de subsidie uit 2011 gebleven? Er blijkt maar niet waarom 

natuurmomenten dit niet aankoopt. Dit is het aankopen van een luchtkasteel. De aankoop vindt plaats 

zonder dat de ondernemer bekend is die dit gaat ontwikkelen. De eigenaar van de woning gaat rustig 

afwachten. Het zou inclusief de woning gekocht moeten worden. De heer Aben vraagt waarom de woning 

er perse bij gekocht moet worden. Er kan een woning gewoon los gekocht worden. De woning maakt 

onderdeel uit van het complex. De heer Aben vraagt naar de hypotheek en bedrijfswoning. De kosten van 

het slopen van de bedrijfsgebouwen kunnen niet  

De gemeente is geen projectontwikkelaar. Waarom verkocht de gemeente dan het oude gemeentehuis, dit 

was een geschikte locatie. De heer Theuns ziet grote kansen in de recreatie van Steenbergen. Hij is blij dat 

het aan te kopen pand leeg en schoon wordt opgeleverd. Hij acht het ook vreemd dat het woonhuis niet 

gekocht is maar het is ook niet te koop. Hij wil goed op de hoogte gehouden worden van de 

ontwikkelingen.  

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat de heer Leune zeer content was met de aankoop van de groot. Dit is een 

constructie die hopelijk ertoe leidt dat er een koper komt voor de locatie. Door de regie naar de gemeente 

te trekken kan er een mooie ontwikkelen.  

De heer Lambers vraagt naar de initiatiefnemers die zich al gemeld zouden hebben bij de wethouder. Hij 

geeft aan dat de ‘waarom’ vragen beantwoord moeten worden. Waarom koopt natuurmonumenten deze 

locatie niet? Wethouder Lepolder geeft aan dat dit niet tot de taken van natuurmonumenten behoort. De 
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mening over het huis deelt de wethouder niet. Er zijn geen belemmeringen. Er hebben zich 

gerenommeerde horecaondernemers gemeld. Er wordt niet over één nacht ijs gegaan. De heer Lambers wil 

van de raad horen wat men hiervan vindt. 

De wethouder geeft aan de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.  

De heer Aben geeft een compliment aan de heer Lambers. Hij verbaast zich over het feit dat de heer De 

Neve heeft over de Lindenburgh aangegeven dat de gemeente wel gronden aan zou kunnen kopen en nu 

niet. De gemeente gaat nu faciliteren. De VVD is geen voorstander van investeren als er geen grote mate 

van voordeel inzit. De heer Knop geeft aan dat het huis te koop staat en dat men niet weet wie straks de 

eigenaar van het pand is. De heer Theuns geeft aan dat het financieel geen strop kan worden. Hij geeft aan 

dat er mogelijkheden genoeg zijn. Regeren is vooruitzien. Het is een goede zaak.    

 

Het voorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen (de heren Lambers, De Neve 

en Knop van De Volkspartij).  

  

13. Bekrachtiging geheimhouding stukken. 

Dit is bij de vaststelling van de agenda aangemerkt als een hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord met 

de geheimhouding.    

 

14. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Bij dit agendapunt worden de ingekomen stukken van 6 maart afgehandeld met uitzondering van een 

drietal stukken: de brief van RPS betreffende camerabeveiliging (BEM1700542), het locatieplan 

afvalcontainers (BBM1700185) met bijlagen en de brief van het college betreffende de A4 (BM1700624). 

Deze stukken zijn geagendeerd voor de vergadering van 3 april 2017.  

 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om  21:20 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 20 april 

2017.  

 

Griffier Voorzitter  

 

 

 

 

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


