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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 21 december 2017 
 

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

      

De dames:   E.M.J. Prent    lid 

W.A.M. Baartmans  lid 

 

De heren:   L.E. Molhoop    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

 V.J. van den Bosch  lid 

G.G. de Neve   lid 

L. Mees    lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid  

     M.H.C.M. Lambers   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

W.L.C. Knop    lid 

T.C.J. Huisman    lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

     L.C. Aben   lid 

N.C.J. Broos   lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder  

  De heer:  C.F. Zijlmans   wethouder 

C.J.M. van Geel   wethouder 

   

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

 

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

 

Pers:  4     

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 21 december  2017. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en heeft bericht van verhindering ontvangen 

van de heer Van den Berge.  

 

02. Vaststelling agenda. 

Mevrouw Baartmans wil nog iets over agendapunt 6 zeggen ondanks dat dit als een hamerstuk op 

de agenda staat. De heer Remery kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan. Dit wordt 

dan agendapunt 13A. De heer Molhoop wil een motie indienen bij agendapunt 9. De heer Lambers 

geeft aan dat de Volkspartij samen met Gewoon Lokaal! een motie te willen indienen, dit wordt 

dan agendapunt 13b.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

Mevrouw Van Caam spreekt in over agendapunt 09. Rekenkamerrapport armoede beleid. Zij 

is vrijwillig budgetcoach in de gemeente steenbergen. Zij bedankt de rekenkamercommissie 

voor het rapport. Zij is van mening dat de informatie ook van de mensen zelf gekregen dient 

te worden. Burgers die gebruik maken van de ISD ondervinden problemen. Zij geeft aan dat 

er problemen zijn met betalingen. Deelnemen aan collectieve ziekteverzekering is te duur. 

Informatie via de gemeentegids is moeilijk te vinden. De verhalen moeten gehoord worden.      

 

De heer Boluyt spreekt in over agendapunt 12. Ruimtelijke visie Centrumhaven Dinteloord. 

Hij complimenteert de raad voor de investering. De heer Boluyt vraagt de raad de prioriteiten 

bij te stellen. Hij verzoekt het busstation erbij te betrekken. De voorkeur gaat uit naar 

leilinden. Ook het oorlogsmonument moet blijven maar misschien kan de fontein een meer 

prominente plek krijgen. Eenrichtingsverkeer aan de linkerzijde pleit hij ook voor. Het 

invoeren van een blauwe zone is onbespreekbaar. Vrij parkeren is steeds meer een 

aantrekkelijke factor. Hij verwijst naar de ingediende zienswijze.          

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 30 november 2017. 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijst. Deze wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

Mevrouw Baartmans wat zijn de mogelijkheden om in de begroting het budget voor economie te 

splitsen (retail, AFC etc.) zodat er duidelijkheid ontstaat over de besteding hiervan. 

Wethouder Vos geeft aan dat projecten toegewezen kan worden. Maar verder is het wel 

lastig toe te wijzen. Bij een herindeling van de begroting zou dit wellicht kunnen.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat het zo lastig benchmarken is met andere gemeenten.  

Wethouder Vos geeft aan dat er so wie so lastig te benchmarken is. Maar misschien wel bij 

een nieuwe indeling van de begroting.      

 

De heer de Neve hoe ver staat u en wat is het vervolg met de, door u stilgelegde, 

werkzaamheden van het bekende pand aan de Grote Kerkstraat. In de volksmond de 

puinhoop van Steenbergen genoemd.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat het niet stilgelegd is omdat er geheid of geboord is. Er 

werd een constructie gebouwd die niet aantoonbaar veilig was. Er is een eigen constructeur, 
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berekeningen komen naar de gemeente en er wordt aangenomen dat men volgend jaar 

verder kan met de bouw.  

 

De heer Molhoop geeft aan twee vragen nu te stellen, de overige technische vragen worden 

schriftelijk afgehandeld. Vraag 1. In de maand oktober waren er in de gemeente steenbergen 740 

werkzoekenden. Dat is veel en onder de aantrekkende economie; welke stappen neemt u op zeer 

korte termijn om hen aan werk te helpen en wanneer? Mocht dat niet het geval zijn wat is hier de 

reden van?   

 

Vraag 2. Bent u zich bewust van het feit dat de kredietbank West-Brabant voor haar diensten ca. 

12% rekent voor een sociale lening. Dat is een commercieel tarief. Daardoor blijft er minder geld 

over om af te lossen wat de schuldeisers er niet happiger op maakt om mee te werken aan een 

sanering. De heer Molhoop geeft een voorbeeld. De voorzitter onderbreekt de heer Molhoop en 

geeft aan dat deze vraag tevens schriftelijk wordt afgehandeld.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er een contract is met de kredietbank voor een 

rentepercentage van 3,5%. Het UWV is bezig het aantal werklozen te verminderen In de 

bijstanduitkering zitten 359 mensen dat wat vorig jaar 357.  Dit jaar zijn er 102 werkelozen 

uitgestroomd en bijgekomen. Er zijn allerlei afspraken om met het bedrijfsleven de schouders 

eronder te zetten.  

 

De heer Maas er zou een pand  aan de Van Bredastraat verkocht zijn aan een grote 

supermarkt. De buurtbewoners willen graag meer duidelijkheid. Heeft het college deze 

signalen ook gehoord. Wil het college in de beginfase van een eventuele verplaatsing van de 

supermarkt vanaf het begin met de bewoners om tafel. Kan het college de bewoners als 

eerste op de hoogte brengen?  

Wethouder Vos geeft aan dat er goed geïnformeerd moet worden. Er lopen diverse 

onderzoeken. Het college weet nog van niets. Er is een aantal keer verzocht om informatie. 

Het college wacht af.   

   

06. Vaststelling belastingverordeningen.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij in de oordeelvormende vergadering heeft aangegeven dat de 

Volkspartij de motie over de verlaging van de hondenbelasting niet gesteund zou hebben. Dat klopt 

niet. De motie was unaniem aangenomen.  

 

Dit is een hamerstuk. De raad stemt dan ook zonder verdere beraadslagingen unaniem in met dit 

voorstel.  

 

07. Nota van uitgangspunten erfgoedbeleid gemeente Steenbergen.  

Dit is een hamerstuk. De raad stemt dan ook zonder verdere beraadslagingen unaniem in met dit 

voorstel. 

 

08. Vaststelling algemene verordening ondergrondse infrastructuur.  

Dit is een hamerstuk. De raad stemt dan ook zonder verdere beraadslagingen unaniem in met dit 

voorstel. 

 

09. Rekenkamerrapport armoedebeleid.  



 

RD1700064 

 4 

De heer Molhoop dient zijn motie in en leest deze voor (de motie is terug te lezen op het 

raadsinformatiesysteem www.raadsteenbergen.nl).  

De heer Broos vindt het jammer dat de PvdA nu minder enthousiast is dan in de oordeelvormende 

vergadering. De heer Van den Bosch geeft aan dat hij het verwelkomt dat er een motie wordt 

ingediend. Er moet meer aandacht zijn dan alleen voor jongeren.  

Mevrouw Baartmans reageert alleen op de motie. Zij vraagt waar de € 50.000,- op is gebaseerd. Zij 

ziet dit als een aanvulling. Dit past in de oproep om niet alleen economische innovatie maar ook op 

de zachte kant te innoveren. 

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat alleen de motie aan de orde is. Het college acht de motie veel te 

ver gaan. Ambtelijke capaciteit is al volledig ingepland. Het is moeilijk om dit bedrag aan te geven. 

Misschien € 30.000,- Hij ontraadt de motie. Bij de perspectiefnota kan een plan gemaakt worden. 

Mevrouw Prent vraagt of het college iets met de opdracht gaat doen. Wethouder Zijlmans geeft 

aan dat het plan bij de perspectiefnota komt. De heer Van den Bosch geeft aan dat de eerste 

aanbeveling de raad aangaat. De heer Zijlmans geeft aan dat de raad opdracht geeft aan het 

college. Voor de perspectiefnota een plan opleveren dat kan niet daar is extra geld voor nodig. 

Mevrouw Baartmans vraagt of in het voorstel ook de jongvolwassenen en de jongeren 

meegenomen worden. Wethouder Zijlmans geeft aan dat hij denkt dat er wel een totaal beeld 

gecreëerd wordt. 

 

De heer Molhoop geeft aan dat het belangrijk is dat de jongeren meegenomen worden in het plan. 

Hij kan zich vinden in € 30.000,- De heer Lambers heeft met afgrijzen de motie aangehoord. Hij 

geeft aan dat bij de perspectiefnota dit wordt geëffectueerd en dat de verkiezingen eraan komen 

en dat er weer allerlei keuzes gemaakt worden.  

De heer Lambers geeft aan niet vooruit te willen lopen op de nieuwe raad. De heer Weerdenburg 

geeft aan dat besturen continu is. Het gaat over de verkiezingen heen. De motie is ingetrokken, 

waar hebben we het nog over? 

De heer Lambers geeft aan dat de wethouder toezegt € 30.000,- toezegt. Mevrouw Prent geeft aan 

dat de wethouder toezegt de aanbeveling van de rekenkamercommissie uit te voeren. Daar moeten 

we blij mee zijn. De heer Lambers geeft aan dat dit niet uit de vrije reserve kan. De heer Molhoop 

het gaat om mensen die in armoede leven. De heer Zijlmans geeft aan dat er is gezegd dat als men 

dit naar voor wil halen geld nodig is. Als dit bij de perspectiefnota wordt besproken kan dan de 

afweging gemaakt worden.  

 

De motie van de PvdA wordt ingetrokken.  

 

Het voorstel wordt unaniem met 18 stemmen aangenomen.           

      

10. Plan van aanpak 2020 beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

De heer Aben geeft aan dat er nog steeds een stuk onduidelijkheid is. Hij stelt een aantal 

vragen hierover. De heer Lambers geeft aan dat hij nog steeds vragen heeft over de 

financiële risico’s. De technische vragen en antwoorden zijn toegevoegd aan de 

raadsstukken. Het zou de raad sieren om voor dit besluit absolute zekerheid te hebben over 

de te lopen risico’s. Waarom is dit niet aangegeven bij de meerjarenraming?? Er zit een half 

jaar tussen. De heer Lambers wil weten wat de zorgverzekeraars voor hun rekening gaan 

nemen. Er werden centrumgemeenten indertijd ingericht en dat was niet voor niets. De 

wethouder is niet overtuigend geslaagd in het overtuigen van de raad. Hij adv iseert de raad 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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dit aan te houden tot er meer bekend is. De heer Weerdenburg geeft aan dat niemand tussen 

wal en schip mag raken. De zorg is niet weggenomen. De CDA heeft moeite met de 

(niet)behandeling van de raadsmededeling. Gedane zaken nemen keer maar hij heeft 

vertrouwen in de lobby. De heer Van den Bosch geeft aan dat plan erg ambitieus is. Je kan 

een plan niet goedkeuren als er geen budget bij is. Het is beter een plan goed te keuren als er 

wel geld voor is. Het regionaal plan is er omdat het Rijk daarom vraagt. Maar het wil niet 

zeggen dat we daarom maar moeten meedoen. De fractie van D66 kan er nu niet mee 

instemmen.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de vragen drie kantjes antwoord nodig hebben. De heer 

Aben vraagt wat de consequenties zijn als de raad dit uitstelt. Wethouder Van Geel geeft aan 

dat er zes gemeenten bij zijn betrokken. Er kan een aanvulling gegeven worden. In Bergen op 

Zoom wordt de nota vastgesteld en daar ligt de bevoegdheid. Mevrouw Prent vraagt of het 

besluit uitgesteld kan worden zodat er wel een weloverwogen beslissing gemaakt kan 

worden. Wethouder Van Geel geeft aan dat er in januari een definitief plan door Bergen op 

Zoom wordt opgesteld. Kwaliteit staat voorop. Mevrouw Prent geeft aan dat de 

centrumgemeente tot 2022 gehandhaafd blijft. De heer Lambers geeft aan dat het toch niet 

zo is dat Steenbergen niet ondergeschikt kan zijn aan Bergen op Zoom. Steenbergen is 

zelfstandig bevoegd. We willen graag samenwerken. Er zal geld uit de begroting moeten 

komen. Steenbergen vindt het belangrijk, maar eerst financiële zekerheid. De heer Mees 

geeft aan dat het belangrijk is. Maar als dit uitgesteld wordt, gaat dat dan ten koste van de 

cliënten? Dan kan er gewoon uitstel gevraagd worden.  

 

De raad besluit (11 stemmen voor Volkspartij/D66/VVD/PvdA en 7 stemmen tegen 

CDA/StAn/Gewoon Lokaal! dit voorstel te verdagen. De raad besluit dit in januari ook 

oordeelvormend te bespreken. 

           

11. Onderzoek toekomstmogelijkheden Sunclass. 

De heer Van der Spelt leest zijn amendement voor. De heer Remery vraagt ook de omgeving 

te betrekken bij het onderzoek. Hij ziet een en en variant niet echt zitten maar kan wel 

meestemmen. De heer Weerdenburg wil graag ook naar de omgeving kijken en kan zich niet 

in het amendement vinden. De heer Lambers geeft aan dat hij het amendement begrijpt 

maar hij is al langer met het amendement bezig. Maar hij kan het voorstel van D66 niet 

steunen. De heer Aben de vraag is wat we doen met mensen die vanwege sociale 

omstandigheden daar wonen. De VVD mist twee aspecten aan het amendement. 1. Waarom 

het amendement: algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 2. Een uitbreiding betekent 

een uitbreiding van de financiën. Daar wil hij graag dekking voor zien. Er zijn fracties die zich 

nu uitspreken. Maar hij wil het onderzoek afwachten. De heer Mees geeft aan dat de PvdA 

zich schaart achter Gewoon Lokaal! hij kan het amendement steunen. 

 

Wethouder Lepolder: de omgeving dient meegenomen te worden. Na het onderzoek begint 

het echte werk pas. De sociaal zwakkeren horen daar eigenlijk niet thuis. Er zijn al diverse 

mensen naar reguliere woningen geleid.  

 

De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst.  

 

De heer van der Spelt geeft aan dat er een aanvulling komt op het amendement.  
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De heer Remery is akkoord met het amendement. De heer Weerdenburg geeft aan niet in te 

stemmen met het amendement. De heer Lambers  steunt het amendement niet. De heer 

Aben steunt het amendement. De heer Mees acht het sociaal aspect zeer belangrijk. De heer 

Huisman steunt het amendement van D66.  

 

Stemming amendement:  

Voor: Gewoon Lokaal!; VVD; PvdA; D66; StAn.  

Tegen: CDA; Volkspartij.             

Het amendement is aangenomen met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen.  

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

12. Ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord. 

De heer Huisman De heer Huijbregts. De heer Huisman leest het laatste deel van het 

amendement voor. De heer Knop geeft aan dat het plan helder en mooi is. De Volkspartij 

zegt ‘ja’ tegen dit plan. Voor de vraag van 8 ton is geen onderbouwing. Voorafgaand aan de 

oordeelvormende vragen zijn schriftelijke technische vragen gesteld. Hij kan instemmen met 

het amendement. Het college had openheid van zaken kunnen geven waardoor het 

amendement overbodig was. De heer Van der Spelt is blij met de participatie van de burgers 

en dankt daarvoor. Hij hoopt ook dat de bewoners bij het uitvoeringsplan worden 

meegenomen. Met betrekking tot het amendement begrijpt hij het. Hij vraagt aan de 

wethouder of er een gespecificeerde kostenbegroting in januari kan komen. De heer Aben 

geeft aan dat de inspreker heeft aangegeven dat de haven als eerste komt en dan de rest. Hij 

stelt een aantal tekstuele aanpassingen voor. Mevrouw Prent geeft aan dat de visie helder is. 

Kan de wethouder de angst wegnemen over de focus binnen het project. Het is veel geld. Zijn 

er geen andere manieren om dit soort projecten te monitoren. Zij heeft vertrouwen in het 

college. De heer Huisman: controle zorgt juist niet voor vertraging. Mevrouw Prent: we 

kunnen in het audit hierover van gedachten wisselen. De heer Knop: had mevrouw Prent ook 

met 1,5 miljoen ingestemd? Mevrouw Prent geeft aan dat de raad niet over de details gaat. 

De heer Aben vraagt hoe zij dan wil controleren. Mevrouw Prent geeft aan dat er juist 

tussentijds wordt gekeken. De heer Huisman geeft aan dat er nu over gesproken kan worden. 

Mevrouw Prent geeft aan dat dit een kwestie van vertrouwen is. De heer Huisman vraagt hoe 

er dan controle uitgeoefend kan worden. De heer Molhoop geeft aan dat hij de argumenten 

van de wethouder wil weten. 

 

De heer Zijlmans geeft aan dat het college blij is dat dit aangenomen wordt. Het was 

langdurig maar het is wel goed doorlopen. De heer Zijlmans geeft aan dat er in de 8 ton een 

voorbereidingskrediet zit. De heer Huisman geeft aan dat dit geen 3 of 4 maanden hoeft te 

duren. De heer Zijlmans geeft aan dat er termijnen  verbonden zijn aan, dit loopt wel op tot 

maanden. De heer Knop geeft aan dat in het besluit het woord ‘voorbereidingskrediet’ 

genoemd wordt. Hij doet het voorstel het woord ‘voorbereiding’ tussen haakjes te plaatsen. 

De raad gaat hiermee akkoord. De heer Van der Spelt vraagt zich af wat het probleem is om 

een gedetailleerde planning aan te leveren. Wethouder Zijlmans geeft aan dat als nog niet 

bekend is wat er gedaan wordt er ook niet begroot kan worden. De heer Huisman geeft aan 

dat de datum wel later mag. Wees zuinig met het geld. Waarom komt de wethouder hier 

toch niet mee? Het college kan anticiperen op mijlpalen. Dit hoeft geen vertraging op te 

leveren en geeft juist transparantie. De heer Aben geeft aan dat er 8 ton ligt. Het kan toch 
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niet zo zijn dat de wethouder niet weet wat hij daarmee gaat doen? Wethouder Zijlmans de 

nota is kaderstellend; het gaat om wat binnen de visie zit. De heer Theuns snapt de zorgen. 

Er komt toch een aanbesteding. Wethouder Zijlmans wil snel aan de gang gaan. Hij wil ook 

alle betrokkenen erbij houden. De heer Remery snapt de insteek maar staat de wethouder er 

niet achter om dit in het audit eens te bespreken. De wethouder geeft aan dat het de taak 

van de raad is om kaders te stellen en te controleren. De heer Molhoop waar komt de 8 ton 

vandaan? Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit een schatting is. Wanneer het amendement 

aangenomen dient te worden zou de wethouder er € 100.000,- van maken.  

 

Mevrouw Prent: dankt voor de schorsing.  

             

Mevrouw Baartmans vraagt of alles nu gedetailleerd aangeboden moet worden. Zo kan zij 

haar werk niet doen. De heer Huisman geeft aan dat we hier misschien beleid op moeten 

maken. De heer Remery geeft aan dat je vooraf niet weet wat je tegenkomt. Het voorbeeld 

van de haven van Steenbergen is onvoorzien. Dan heb je een andere situatie.  

De heer Huijbregts wil sturen op hoofdlijnen. De perspectiefnota is dus de mijlpaal. De heer 

Huisman wil meerdere mijlpalen. De heer Knop geeft aan akkoord te zijn met het gewijzigde 

amendement. Mevrouw Prent acht het jammer dat er geen meerderheid is voor het zoeken 

naar verbetermogelijkheden voor de controlerende taak. De heer Van der Spelt geeft aan dat 

hij er niet tegen is om dit in de toekomst te bespreken. Mevrouw Prent wil graag een 

hoofdelijke stemming.      

     

Stemming amendement: 

Voor: StAn; Volkspartij; VVD; D66 en de heer Mees. 

Tegen: Gewoon Lokaal! CDA en de heer Molhoop.  

Het amendement wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen.    

 

Stemming voorstel: de gemeenteraad gaat unaniem met het voorstel akkoord.  

 

13. Bekrachtigen geheimhouding stukken.  

De gemeenteraad gaat zonder verdere beraadslaging unaniem akkoord.  

 

13A. Motie van de fractie van Gewoon Lokaal! Campagne Doel! 

 De heer Remery geeft aan dat dit een motie is om iets te doen aan de veiligheid.  

Hij wil graag deze motie voorleggen in verband met het samenwerkingverband met de Brabantse 

wal. Hij leest de motie voor.  

De heer Lambers kan niet met deze motie instemmen. Crowdfunding voor zo’n onderwerp acht hij 

ongeschikt. De heer Van der Spelt D66 is bezorgd over de veiligheid. Het is jammer dat het 

antwoord op enkele gemeenten niet gegeven kan worden. Hij wil ook met alle mogelijke middelen 

er iets aan doen Misschien is dit het wel. Voordat er wordt gevoteerd moet er gekeken worden of 

dit allemaal wel in lijn ligt met een aantal zaken. Het college kan dekking zoeken en kijken naar de 

desbetreffende organisatie. De heer Mees geeft aan dat de PvdA meegaat met de motie van 

Gewoon Lokaal! de burgemeester als portefeuillehouder heeft zich al ingespannen en hij is 

benieuwd naar de antwoorden. De heer Gommeren Doel houdt al heel lang de gemoederen bezig. 

Doel lijkt of is niet veilig te zijn. Het is een moeilijke kwestie. Er is een tekort aan elektriciteit. De 

financiële dekking ontbreekt. De VVD is tegen steun aan dergelijke organisaties. De heer Lambers 

geeft aan dat er al wordt aangegeven dat er voldoende geld is. Burgemeester van den Belt geeft 
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aan een opdracht gekregen te hebben. En daar wordt aangewerkt. Er is gelobbyd voor Europees 

toezicht. Hij wil voorkomen dat Doel III in 2022 wel een MER krijgt. Er zou meer steun komen voor 

het Europees toezicht. Over de motie geeft hij geen mening. Het is aan de raad om daar een keuze 

in te maken. Nederland heeft een voorstel gedaan aan België om het probleem op te lossen. Dit 

hoeft dus geen argument te zijn.   

 

De heer Remery geeft aan dat er nog wel geld ontbreekt. Lobbyen is belangrijk om de standpunten 

zo goed mogelijk naar voor te brengen. Er dient onderzoek te komen. Dit wordt gedaan door 

Bergen op Zoom. Dit is een manier om het op gang te krijgen. De heer Lambers geeft aan dat hij het 

college en de portefeuillehouder volledig vertrouwt. De heer Huisman geeft aan dat hij tegen de 

motie is.  

 

Voor de motie: Gewoon Lokaal! (4); PvdA (2); D66 (3). 

Tegen de motie: Volkspartij (3); VVD (3); CDA (2); StAn (1). 

 

Hiermee staken de stemmen. De motie wordt aangehouden tot de volgende vergadering.           

   

13B. Motie van de fractie van Gewoon Lokaal! en De Volkspartij. Container bij de  

  volkstuinen.   

De heer Huisman is voor. De heer Weerdenburg is tevens voor. De heer Van der Spelt refereert aan 

het feit dat het eenvoudig is om een container neer te zetten. De heer Broos geeft aan dat de motie 

op het laatste moment binnen kwam. Er moet toch een vergunning voor afgegeven worden? De 

heer Lambers geeft aan dat er een nood is en dat de kruimelgevallenregeling een oplossing kan 

bieden. Mevrouw Baartmans geeft aan wat de aanleiding is voor de vraag. De heer Molhoop hoopt 

dat de volgende keer een motie niet nodig is om praktische zaken op te lossen. Wethouder Zijlmans 

snapt de motie en de emotie. Er is geen vereniging of stichting of iets overkoepelends. Wanneer er 

een container neergezet wordt; wie is dan verantwoordelijk? Het is misschien slimmer om hem op 

de milieustraat te zetten omdat er verschillende mensen hun spullen in zetten. Het gaat om de wat 

grotere materialen. De bereikbaarheid is groter dan aangegeven. Je kunt zelfs op zaterdag van 

08:00 – 13:00 terecht op de werf. De wethouder heeft gezegd dat als het problemen geeft met 

vervoer de gemeente er regelmatig langskomt.  

 

De heer Lambers geeft aan dat hij de motie niet intrekt. Hij gaat ervan uit dat het van korte duur is. 

Er zal alleen wat gereedschap liggen. Er is geen vereniging. Maar er zijn best oplossingen voor het 

probleem. 

Mevrouw Baartmans er had best sneller gehandeld kunnen worden. Er kan ook weleens gehandeld 

worden naar de geest van de wet. De heer Theuns geeft aan dat dit de mooiste uitdaging zou zijn. 

Je bindt de kat op het spek. De heer Lambers: het gaat om een eenvoudig probleem.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er nogal wat haken en ogen aanzitten. Er is geen controle op de 

container. Hij wil wel kijken wat de oplossing is, maar iedereen een container gever is lastig. De 

gemeente is verantwoordelijk als er iets gebeurt. De heer maas geeft aan dat er een contractje 

opgesteld kan worden. De heer Lambers geeft aan dat hij wil dat dit wordt uitgevoerd.  

  

Voor de motie: Gewoon Lokaal!; Volkspartij; PvdA;  

Tegen de motie: VVD             
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De motie is aangenomen met 15 stemmen voor en drie stemmen tegen.  

  

14. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 Bij dit agendapunt worden de ingekomen stukken van 4 en 6 december 2017 afgehandeld 

met uitzondering van een tweetal stukken.  

Het ingekomen stuk 7 van 6 december raadsmededeling resultaten onderzoek rondweg kern 

Steenbergen is geagendeerd voor 10 januari en ingekomen stuk 16 van 6 december dat 

betreft de resultaten van het onderzoek naar de werkgeversfunctie van de gemeenteraad dat 

is geagendeerd voor het presidium van 18 januari 2018. De raad gaat hiermee akkoord.  

 

15. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan een ieder. Hij wenst allen, raadsleden, 

burgerraadsleden, collegeleden, kijkers van de SLOS en het internet fijne feestdagen en een 

plezierige jaarwisseling.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 25 janauri 2018 

 

               Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


