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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 9 november
2017.
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01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en een toelichting op het
proces dat deze avond in de vergadering aan de orde is.
02. Vaststelling agenda.
De voorzitter stelt de agenda zonder wijzigingen vast.
03. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
04. Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven.
In het kader van de toetreding van de heer Van den Bosch tot de gemeenteraad worden de
geloofsbrieven van de heer Van den Bosch onderzocht. De gemeenteraad besluit de heren
Broos, Knop en Weerdenburg als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven aan te
wijzen.
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten en verzoekt de commissie de
geloofsbrieven van de heer Van den Bosch te onderzoeken.
De heer Knop leest het rapport van de commissie voor en geeft aan dat de heer Van den Bosch
voldoet aan alle gestelde eisen.
De heer Lambers geeft aan dat hij de rapportage respecteert en instemt met toelating. De heer
Van den Berge geeft aan dat iedereen een tweede kans verdient. Maar die moet je wel
verdienen. De terugkeer roept de nodige verontwaardiging op. Iedereen op de kieslijst komt in
aanmerking om in de gemeenteraad plaats te nemen. Het kiesrecht is de heer Van den Bosch
niet ontnomen. Hij is formeel benoembaar. Het is jammer dat de kiezer zich er niet over heeft
uitgesproken. De echte verantwoordelijkheid ligt bij de politieke organisatie. D66 zou hem ook
kunnen royeren als lid. Maar dat is niet het geval. De tweede kans zou hij kunnen verdienen als
hij de bewuste vlogger zijn verontschuldigingen zou hebben aangeboden. Er is geen inzicht
getoond in gemaakte fouten. Omdat hier geen sprake van is is er ook geen sprake van een
tweede kans. Als de PvdA zou kunnen tegenstemmen zou de PvdA dit doen. De commissie
geloofsbrieven heeft zijn werk gedaan en daarom gaat hij akkoord met het verlenen van
decharge.
05. Installatie raadslid.
De heer Van den Bosch legt de belofte af. De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid
om de heer Van den Bosch te feliciteren.
06. Nota reserves en voorzieningen.
Over dit agendapunt is geen behoefte om te reageren. De raad gaat unaniem akkoord.
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07. Nota weerstandvermogen en risicobeheersing.
Over dit agendapunt is geen behoeft om te reageren. De raad gaat unaniem akkoord.
08. Begroting.
08a. Mondelinge reactie van de fracties op de begroting op hoofdlijnen
indienen moties en amendementen (de eerste termijn kunt u terug vinden op het
raadsinformatiesysteem www.raadsteenbergen.nl in woord, beeld en geschrift. Onderstaande
worden de interrupties weergegeven).
De fracties spreken in de volgende volgorde:
Mevrouw Baartmans
De heer Lambers
De heer Gommeren
De heer Van den Berge: interruptie: De heer Lambers geeft aan dat hij nooit meewerkt aan
herindeling. De benadering van de heer Van den Berge geeft aan dat de toekomst anders kan
zijn.
Interruptie: de heer van der Spelt: vraagt of er een verplichting opgelegd wordt aan
ondernemers? De heer van den Berge: een convenant is tweezijdig. De heer Van der Spelt: en
mensen die niet willen? Van den Berge: daarvoor is het convenant. Dan kan je zorgen met
mensen die moeite hebben kansen te creëren. Van der Spelt: is dat geen werk van de WVS.
Van den Berge: met hulp van de WVS is het sterker.
De heer Van der Spelt: (over het gebruik van glyfosaat) we moeten de onderzoeken afwachten
en niet zomaar beslissingen nemen. De heer Van den Berge: bij twijfel niet inhalen. De heer De
Neve: boeren spuiten het niet op voeding maar op onkruid.
De heer Van der Spelt: (over het fietspad) eigendom van een ander. De heer Van den Berge: de
wereld is van iedereen.
De heer Aben: wilt u eigenaren van grond dwingen hun grond ter beschikking te stellen. Van
den Berge: ik heb dat niet gezegd. Maar het moet over en weer. We moeten meer ruimte
recreatief ter beschikking stellen. De heer Aben: de mensen hebben daar geen belang bij. De
heer Van den Berge: gewone Steenbergenaren willen recreëren. Dat stukje weg kan je met
elkaar gebruiken. De heer Aben: het is geen openbare ruimte. Van den Berge: je kunt er
gezamenlijk gebruik van maken. De heer Aben: dit vergt iets in het eigendomsrecht.
De heer Van der Spelt
De heer Weerdenburg
De heer Huisman
08b.Beantwoording door het college.
Wethouder Vos: aan de taartpuntjes wordt iets gedaan. De gemeente is weerbaar. Het biedt
ruimte om in cofinanciering zaken aan te pakken. We zijn kwetsbaar in de exploitatie. Bij
structurele tegenvallers is het lastig koers te houden. De Haagse zaken zijn nog niet verwerkt in
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de begroting. In 2018 willen we de toekomstvisie in beeld brengen. In beleid en in financiën.
Het college roept de raad op dit gezamenlijk op te pakken.
Het saldo van de liquide middelen moet in lijn zijn met de ambities. Er zijn geen langlopende
leningen. De liquiditeit daalt niet zoveel als gezegd door voorfinanciering. We moeten vinger
aan de pols houden. We willen het pad geheel met het audit oppakken. We gaan aan de slag
met onze energiebehoefte en lokale invulling hiervan. We doen dit samen met het
bedrijfsleven. Bedrijven zijn vaak verder dan de overheid. Innovatie van de economie moet nog
vastgesteld worden. Er zitten subsidieregels aan gekoppeld.
De heer Remery een innovatiefonds kan één budget zijn voor alle beleidsterreinen. Dat lijkt
transparanter.
Wethouder Vos er zijn regels voor diverse uitgiften. Dus moeten de bedragen ook gesplitst
worden. De heer Remery vraagt om één budget. Wethouder Vos er zijn al regels vastgesteld.
Duurzaamheid zou in de begroting bij een nieuwe cyclus de juiste plek kunnen krijgen. We
hebben heel integraal en breed beleid. Lage windmolens geven minder opbrengsten. De heer
Lambers vraagt of er niet zo min mogelijk meegewerkt kan worden aan windmolens.
Wethouder Vos wij hebben een verplichting om op te waarderen. Er moet 9,6 megawatt
bijkomen. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat het beste kan. Daar loopt ook de rode
lamp in mee. Op dit moment is de verlichting bij hoger dan 150 meter nodig, misschien komen
hier oplossingen voor. De heer Lambers wordt er zoveel mogelijk inspanning geleverd om die
rode lampen te voorkomen? Wethouder Vos: er is onderzoek naar maar vanuit de luchtvaart is
er momenteel deze regel, er zijn geen alternatieven op dit moment. Mevrouw Baartmans de
oplossing is lagere windmolens te plaatsen. Wethouder Vos: waar kiest u voor? U wilt een
energie neutrale gemeente en met alleen zonnepanelen lukt dat echt niet. Dat betekent dat er
voor windmolens gekozen moet worden. Hogere windmolens geven minder overlast dan
lagere. Mevrouw Baartmans is niet tegen windmolens maar wel tegen de overlast en met
name van de knipperende lampen. De heer Gommeren geeft aan dat bij lagere windmolens
weer andere problemen ontstaan. Maar voor slagschaduw en geluid zijn al oplossingen. Voor
de lampen komt ook een oplossing. Bij lage windmolens is er te weinig rendement. De heer
Lambers geeft aan dat De Volkspartij geen windmolens wenst. Hij stelt voor een rondje langs
de fracties te maken. Wethouder Vos geeft aan dat er al in 2011 besluiten over zijn genomen.
Er zijn afspraken, de raad heeft de opdracht vastgesteld. Er moet meer productie komen uit de
windmolens. Die afspraak staat dat is een door de raad vastgestelde afspraak. De heer
Lambers geeft aan dat hier opnieuw een besluit over genomen zou moeten worden.
Wethouder Vos: als de raad dat zou doen dan neemt de provincie het over en komt er een
inpassingsplan. Dan heeft de raad niet in te brengen en komen er ook geen sociale
randvoorwaarden. Nu ligt de regie in Steenbergen. Van de stimuleringsregeling duurzaamheid
wordt beter gebruik gemaakt. De cijfers hierover komen naar de raad. er komt een
combinatieregeling bij. Er zijn zorgen over sociaal domein. Met het audit wordt het geheel in
kaart gebracht. Er zijn nu hogere aanbestedingen. Wij gaan uit van goede voorzieningen en
goed beleid. We hebben een redelijk voorzieningenniveau in Steenbergen. De economie moet
naar de toekomst volhoudbaar zijn. Daarom hebben we een goed ondernemersklimaat nodig.
Het omgekeerd inzamelen heeft met wat tegenslagen te maken. De inzameling wordt duurder.
Er wordt communicatie gevoerd om mensen tot een beter scheidingsgedrag te bewegen. De
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milieustraat blijft in Steenbergen. Eerst omgekeerd inzamelen en daarna verder met GFT
inzameling bij hoogbouw. Bij plastic inzameling verwijst de raad naar het CPB, maar er zijn ook
andere rapporten waarnaar verwezen kan worden, die daar iets genuanceerds tegenover
stellen. Het plastic inzamelen behoeft verbetering. Al het plastic wordt gerecycled.
De heer Lambers CPB zou leidend moeten zijn. Dat is van de overheid. Plastic inzameling is niet
rendabel. Wethouder Vos het CPB geeft aan dat bepaalde effecten niet meegenomen zijn.
Volgens andere rapporten is 80% van de plastic inzameling te recyclen. Het is ook goed voor de
CO2 reductie. De heer Lambers: dit is geen goed argument. Wethouder Vos dat klopt voor nu
maar plastic inzameling is een landelijk beleid. We zullen gaan kijken via het audit of we
beleidsindicatoren kunnen benoemen zodat we de systematiek kunnen verbeteren.
Wethouder Zijlmans een maal in de twee jaar worden de wegen bekeken en wordt daarop
ingespeeld. Moet er ergens extra naar gekeken worden dan wordt dat gedaan. In de
verharding wordt gewerkt met warm water. Er komt een kwaliteitsnorm aan die door
bedrijven uitgevoerd moet worden. We gaan niet meer aangeven hoe het uitgevoerd moet
worden. Met betrekking tot de entrees wordt een plan gemaakt om het uit te werken. Het
moet meer zijn dan een bloembak. Alle entrees en vooral de belangrijke entrees moeten
aangepakt worden. De heer Van den Berge met betrekking tot de aanbesteding voor
onkruidbesteding op kwaliteit: wordt er glyfosaat toegestaan? Wethouder Zijlmans voor half
maart moeten een aantal entrees klaar zijn. Het plan wordt uitgewerkt. Het is nu een kwestie
van plannen. De onkruidbestrijding op verharding. Het Staatsblad publiceert in 2016 dat er
geen toestemming meer is voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhard
oppervlak. Hij voert uit wat de wet opdraagt. De heer de Neve gewasbescherming en
onkruidbestrijding zijn twee verschillende middelen. Wethouder Zijlmans: gewasbescherming
op verhard oppervlak is onkruidbestrijding. De wet is heel duidelijk. De heer Lambers geeft aan
dat minister Kamp heeft aangegeven dat het voor vijf jaar toegestaan wordt. Dit heeft de
huidige minister bevestigd. Waarom wacht de wethouder niet totdat de Europese commissie
een uitspraak heeft gedaan. In vijf jaar zou gekeken kunnen worden naar een beter alternatief.
Wethouder Zijlmans: het gaat om verhard oppervlak. Daar is landelijke wetgeving over. De
heer Lambers zou de wethouder dit weer willen toestaan als dat mogelijk is? Wethouder
Zijlmans wil dat te zijner tijd bekijken.
De heer Van den Berge de wethouder heeft uitstekend weergegeven wat er speelt en vraagt
de heer Lambers genoegen te nemen met het antwoord. Wethouder Zijlmans gaat niet in op
het amendement omdat het nog niet is ingediend.
Begin 2018 komt er een ‘Essen’ inventarisatie. Er zijn er met ziekteverschijnselen. Zijn er extra
middelen nodig komt de wethouder terug naar de raad. De bomenlijst wordt regelmatig
bekeken, in 2018 wordt deze weer bekeken.
Jeugdwerkeloosheid: er is een probleem. De laagopgeleide jongeren komen moeilijk aan werk.
Er is sprake van verdringing. De laagst opgeleiden hebben daar last van. Jongeren hebben geen
WW; voor deze mensen is de weg naar werk korter voor dan voor mensen in de bijstand. De
werkgevers zijn benaderd. Leerwerktrajecten bij de WVS zorgen ervoor dat mensen aan het
werk gaan, speciaal voor de laatst opgeleiden. We sturen vraaggericht. We stimuleren
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jongeren daarmee heel bewust. De eerste resultaten komen daar nu van. De heer Van den
Berge een convenant zou hierbij kunnen helpen omdat er een verplichtend karakter bij de
werkgevers komt. Wethouder Zijlmans hier wordt met ondernemers over gesproken. Via de
leerwerktrajecten wordt dit nu uitgevoerd. De wethouder neemt dit mee naar de overleggen
die er zijn.
Wethouder Lepolder: in de woonvisie (2015) is de huisvesting van arbeidsmigranten geregeld.
Arbeidsmigranten vestigen zich ook buiten de locaties. Kamers zijn niet meer toegestaan. Wat
er in wijken gebeurd. Gisteren is de uitspraak van Sunclass gekomen. Nieuwbouw moet
aanvullend zijn op bestaande bouw. In Dinteloord zijn twee projecten er zijn nog 6 woningen
te koop. Er zijn nog veel mogelijkheden. Spiegelvloot wordt in januari bouw gestart. De Wifi is
er al op veel locaties. Het 4G gebruik is toegenomen en goedkope geworden. Er wordt geen
toegevoegde waarde gezien van openbare Wifi. Het fietspad in Dinteloord kan niet
gerealiseerd worden. Het is iemand anders zijn grond. De heer Van den Berge we kunnen dit
niet opgeven. We moeten blijven streven naar deze voorziening. Wethouder Lepolder wij
respecteren dat mensen hun eigen bezit hebben. Het is een grote wens maar we moeten de
rechten van mensen respecteren. Dit college gaat niet op de stoel van een ondernemer zitten.
Bij het wijzigen van een bestemmingsplan dient de wet gehandhaafd te worden. Het college
gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten in relatie tot de tweede supermarkt in
Dinteloord. Het college dient een aantal wettelijke stappen te doorlopen om te komen tot de
realisatie van dit plan. De heer Lambers is er al contact met de ondernemers geweest?
Wethouder Lepolder: de afspraak is ingepland op 23 november. Het AFC is in de structuurvisie
opgenomen. Dit dient zorgvuldig opgestart te worden. Als er een gegadigde komt wordt het op
dat moment aangegeven. M.b.t. de tablets is dit aan de werkgroep bestuurlijke vernieuwing
gemeld. De opvolging van meldingen wordt efficiënter ingericht. Dit wordt in een
kwaliteitscirkel opgepakt. Er komt een raadsmededeling over ‘beter contact’. De heer Remery
het gaat om de terugkoppeling naar de burger over de klachtmeldingen. Mevrouw Lepolder er
is onlangs een gesprek geweest met de software leverancier voor verbetering van het systeem.
Het heeft de aandacht.
Wethouder Van Geel de partners binnen het verbeterde welzijnswerk zijn zeer tevreden. Er is
momenteel een onderzoek. De uitkomsten worden volgende week bekend. De problemen die
er zijn zijn van persoonlijke aard en met betrekking tot de plusbus. Mensen met beginnende
Alzheimer komen bij de huisarts terecht. Deze mensen worden snel naar de casemanager
verwezen. Het steunpunt mantelzorg kan de mantelzorgers weer ondersteunen. De nota
cultureel erfgoed wordt in januari aangeboden en de uitgebreidere nota van uitgangspunten
komt in december. De mobiele JOP is aangekocht, daar is het Ravelijn mee bezig om hem in te
richten. Dat gebeurt in schooltijd en duurt wat langer maar is ook goedkoper. De JOP is niet
het enige punt waar jongeren opgevangen worden. In januari 2018 wordt een beleidsplan
sociaal domein aan de raad aangeboden. Preventie van alcohol en drugs vormt daar een
belangrijk deel van. De verwijzingen naar bureau HALT: de casuïstiek wordt verbeterd. De
doorverwijzingen zijn vooral vanwege spijbelaars en de overtreding van de drank en
horecawet. Er wordt nauwkeuriger gecontroleerd.
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Voorlichting op scholen blijft. Er is geen stijging van de ‘harde kern jongeren’. Er zijn al enige
tijd geen straatroven en overvallen meer. De inbraken liggen ook onder het landelijk
gemiddelde. De Canon wordt ontwikkeld. De kaders worden nu gesteld. Er is gekeken naar
omliggende gemeenten. Dit heeft tijd nodig. Als er meer geld voor is gaat het sneller. Het
wordt nu door vrijwilligers gedaan. Eind 2018 moet het programma van eisen klaar zijn m.b.t.
het jeugdhonk. Dit gebeurt met de jongeren. De resultaten worden aan de raad aangeboden.
De heer Van den Berge: kan dit naar voor gehaald worden? Wethouder Van Geel de
jongerenwerker begeleidt dit. Die heeft meer werkzaamheden. Het moet een goed proces zijn.
Begrotingstechnisch klopt het wel. Het huidige pand is iet zo aantrekkelijk meer; daarom staat
het op de agenda. Het naar voor halen van de uitvoering is niet handig i.v.m. de kosten en de
betrokken gebruikers. De heer Van den Berge betreurt dit. Het belang is van grote betekenis
en meer dan een begrotingsdilemma. Wethouder van geel het moet aantrekkelijk zijn voor de
jongeren maar er is geen mogelijkheid om dit te versnellen. De heer Van den Berge geeft aan
dat Steenbergen rijk is en dat eenmalig geld beschikbaar gesteld kan worden voor een
versnelling? De heer Lambers hier zou dan een amendement voor beschikbaar moeten zijn.
Wethouder van Geel als we de gebruikers willen betrekken en de kosten in de perken willen
houden dan moet er meer geld komen. Maar dat is dan aanmerkelijk meer. Als de raad dit wil
kost het wel echt meer. Dat is aan de raad.
Zelfredzaamheid en het vangnet moet er zijn. Dit zijn uitgangspunten en dit wordt toegepast.
Gebruikers zijn hier tevreden over.
De viering van 750 jaar wordt door, met en voor de bewoners en ondernemers. De gemeenten
ondersteunt maar de inwoners en instellingen moeten het doen. Een aantal personen
overwegen daarmee aan de slag te gaan. Expeditie Nassau bijvoorbeeld en voor het einde van
het jaar is er een groep die daarmee aan de slag gaat.
Als erfgoed meer geld nodig heeft dan begroot wordt er met afzonderlijke voorstellen naar de
raad gekomen. De vinger aan de pols houden bij sociaal domein: er is een nieuw instrument
voor betere casuïstiek. Dit zou het gebruik van professionele hulp kunnen verminderen.
Burgemeester Van den Belt er is al aandacht gevraag voor meer wijkagenten. Om de
toegankelijkheid te vergroten moet de wijkagent zichtbaar zijn. De burgemeester is van
mening dat dat steeds lastiger wordt. Maar de basis moet op orde blijven. De burgemeester
vraagt hier aandacht voor. Het is wel een regionale aangelegenheid.
De evaluatie over de BOA pool is eind dit jaar klaar. Richting de BOA pool wordt meer
capaciteit gevraagd. Met betrekking tot de handhaving op vrachtwagens moet in
gezamenlijkheid met de ondernemers, de buurgemeenten etc. gekeken worden naar
oplossingen. De eenzijdige aanpassing van de APV door Bergen op Zoom is geen goede zaak. Er
ligt een opdracht van de raad om geen fusie aan te gaan. Daar heeft hij dus geen mening over.
De heer Van den Berge vraagt of het verstandig is een rijke gemeente te zijn wanneer je moet
fuseren. De burgemeester acht deze discussie nu niet opportuun.
De burgemeester geeft aan dat er ook wel veel technische vragen gesteld zijn. Het college
moet daar vanavond wel veel aandacht aan geven.

7

RD1700056

Wethouder Vos over de motie van D66. Het afvalbeleid is bewust zo tot stand gekomen. Er is
een risicoreserve om dit af te dekken. Het komende jaar vergt het nog veel inspanning om het
bedrag binnen de perken te houden. De tariefstelling wordt in december voorgelegd aan de
raad. Zij ontraadt de motie.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten.
08c. Debat door de raad met een reactie op de moties en amendementen.
Mevrouw Baartmans vraagt aan de Volkspartij waarom deze de rapportage betreffende
Sunclass niet afwacht. Met verdere uitbreiding van het AFC moet zeer voorzichtig omgegaan
worden. De motie van D66 wordt niet door gewoon Lokaal! ondersteund. Deze vorm van
onkruidbestrijding is het meest efficiënt en milieuvriendelijk, het vergt alleen een langere
termijn.
Waarom roept de wethouder de raad op om mee te doen vanuit de kaderstellende rol? De
raad doet toch niets anders? Het bedrijfsleven zou het voortouw moeten nemen bij de
energieopgave, het bedrijfsleven verbruikt uiteindelijk 80% van de energie. Zij vraagt om een
apart hoofdstuk m.b.t. duurzaamheid; dit staat niet in de begroting. De ambitie blijkt niet uit
de begroting. Zij wil graag windmolens zonder knipperlichten. Graag verduidelijking over de
duurzaamheidsregelingen voor woningen.
M.b.t. de apparatuur voor de raad vraagt zij of de raad echt mag kiezen. Belangrijker dan geld
of haast is een gedragen resultaat. Ook jeugdwerkers in de avonduren moeten aanwezig zijn in
het kader van het handhaven van alcohol en drugs. Als er meer geld voor zou moeten zijn is
Gewoon Lokaal! bereid daar in te investeren. De heer Remery: er is geen goed antwoord
gekomen op de kwestie van de arbeidsmigranten. Er is een heel eigen dynamiek in de wijken
aan de orde. Ontstaan er enclaves? Daar wil hij meer aandacht voor krijgen. Als er fricties zijn
moeten daar oplossingen voor komen.
De heer Lambers geeft aan dat het amendement niet ingediend is maar het amendement
wordt niet ingediend. Hij wacht op het besluit van Europa. Hij vraagt of Stadlander geen
woningen meer kan verkopen waar dan buitenlandse werknemers gevestigd in gaan worden.
De heer Lambers steunt de motie van D66 maar niet alle uitgangspunten en dit ziet hij als een
stemverklaring. Hij wil wachten op het rapport van Sunclass maar heeft daar wel een
standpunt over. De heer Remery geeft aan dat het op Sunclass niet alleen om
arbeidsmigranten gaat. Alle aspecten moeten meegenomen worden.
De heer Gommeren voor 80% energieverbruik worden heel veel goederen geproduceerd.
Boeren hebben de oplossingen en beheren de natuur. Bij de Kruislandse kreken is een goed
voorbeeld zichtbaar. Hij steunt de motie van D66. De uitkomsten kunnen volgend jaar in de
perspectiefnota meegenomen worden. Verder heeft hij gevraagd naar de uitbreiding van het
AFC en het Westland. De heer Lambers geen tegenstander maar het AFC maar moet eerst vol
gebouwd worden en daarna ondervoorwaarden uitbreiden. Het Westland moet eerst goed
over gepraat worden.
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De heer Van den Berge is voorstander van ‘de vervuiler betaald’. Er is nu dan geen
mogelijkheid om een andere keus te maken. Dat hoort binnen het budget te blijven. Hij steunt
de motie niet. Het amendement van de Volkspartij zal hij nooit steunen. Als boeren de
oplossing hebben moeten ze wel meewerken. We moeten het blijven proberen. De heer
Lambers Nederland is een vrij land waar eigendommen worden gerespecteerd. Hij is verbaasd
over de opmerkingen van de heer Van den Berge. De heer Van den Berge wil het eigendom
niet ter discussie stellen. Hij wil samen kijken naar oplossingen. Hij is het eens met de aanpak
van de wethouder over de JOP. Het ‘glas’ is alweer een discussie aan het worden. Als je dit
doet moet je er goed over nadenken. Er is eenzijdige arbeid in dit gebied. Als er steeds meer
arbeidsmigranten aan toegevoegd worden is het niet goed wanneer er pensions ontstaan in
wijken. We moeten iets doen met bestemmingsplannen. Er moet wel een Pools gezin kunnen
wonen. De heer Van den Bosch geeft aan dat er heel veel Nederlanders en minder
arbeidsmigranten een rol zullen spelen vanwege de hoogwaardige biobased industrie. De heer
Van den Berge het is niet eenzijdig maar leidt tot meer arbeidsmigranten. Er komt tot op
heden weinig van terecht. Daar moeten we zuinig op zijn. De heer Theuns acht de woordkeuze
niet sterk. Het woord verkwanselen is niet terecht. Ondoordacht handelen is niet
verkwanselen. De heer Van den Berge geeft aan dat Sunclass in de vorm zoals het nu is,
geschikt is voor arbeidsmigranten vraagt hij zich af. Er zouden meer locaties zoals de Stella
Maris moeten komen. We zijn nu op een moderne manier onkruid aan het bestrijden dat
moeten we blijven doen. De heer Lambers vraagt of de heer Van den Berge tevreden is over de
onkruidbestrijding. De heer Van den Berge geeft aan dat het beter moet, maar niet met gif.
Het kost iets meer. Maar dat acht de PvdA geen probleem.
De heer Van der Spelt over de huisvesting van arbeidsmigranten zou eens door de raad
gesproken moeten worden. Een verduurzamingsregeling voor woningen: is daar een budget
voor? Er mag meer aandacht gegeven worden aan duurzaamheid. Hij ziet juist de synergie
voor bedrijven op het AFC. Het eigendomsrecht wordt door D66 gerespecteerd. De heer Van
den Berge kan de heer Van der Spelt objectiveren wat de synergie is? Daar komt weinig van
terecht. Mooi verhaal maar spoort niet met wat verwacht werd. De heer Van der Spelt de
restproducten worden gebruikt. Dat wordt lastig op het Westland. Hij dankt voor de steun
voor de motie. Hij wil kijken of voor 2018 de afvalstoffenheffing aangepast kan worden. De
heer Weerdenburg dankt het college voor de beantwoording. Hij is voorstander van het eerst
benutten van de ruimte bij het AFC. Het blijft belangrijk dat de politie aanspreekbaar is. Hij
twijfelt nog aan de motie. Mevrouw Prent geeft aan dat zij verbaasd is over de opmerking van
de heer Van der Spelt om de heffing direct van 10 euro omlaag te willen brengen. De heer
Weerdenburg geeft aan dit hem ook laat twijfelen. De heer Huisman er is samenwerking m.b.t.
openbare orde en handhaving. Maar waar gaat het geld naartoe is er een tijdlijn etc. Hij vraagt
naar de teruggave van de B.T.W. Er is bij StAn geen positieve grondhouding voor herindeling.
Er is bij de perspectiefnota gevraagd naar een onderzoek naar legeskosten voor groenere
bedrijven. Het staat nu niet in de begroting. Graag daar een antwoord op. Op langere termijn
kan een beslissing vallen op de uitbreiding van het AFC. Senioren woningen in Dinteloord moet
inderdaad, maar starters en jonge gezinnen moeten niet vergeten worden. Er moet meer bij.
Achteraf kijken naar grafieken is geen belofte voor de toekomst.
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08d. Korte reactie college
Wethouder Vos kaderstelling wordt ook via de begroting gedaan. Zij vraagt veel van de raad en
het auditcommissie. In de nabije toekomst is er themagerichte begroting. In deze begroting is
een aparte duurzaamheidsparagraaf opgenomen over de totale duurzaamheid zoals
beschreven in de nota. Er staat een duidelijk beeld in de begroting. Mevrouw Baartmans snapt
niet wat het audit ermee te maken heeft, het gaat niet om financiën. De focus moet op
duurzaamheid. Er is een meerderheid voor. Wethouder Vos wil ook aandacht voor
duurzaamheid. Er in de P&C cyclus is afgesproken dat er een themagerichte aanpak van de
begroting komt. Mevrouw Baartmans dit zit in de bijlage, wij willen dit in het hoofddocument.
Wethouder Vos geeft aan dat de lening een combinatielening is. Het AFC is in de begroting
aangegeven vanuit economisch perspectief. Er wordt ontkennend geantwoord op de behoefte
aan uitbreiding. De vraag wordt helder gemaakt en dan komt het college terug bij de raad. Dit
moet komend jaar gebeuren. De wens tot het niet benutten van vreemd vermogen is bekend
bij het college.
De wethouder interpreteert de motie zo dat de afvalstoffenheffing zo laat mogelijk gehouden
dient te worden. De kosten moeten laag en in de hand gehouden worden. Zij ontraadt de
motie.
Wethouder Lepolder geeft aan dat geeft aan dat er door de raad gewoon op verschillende
divices gewerkt kan worden. De werkgroep kan hier een besluit over nemen. De wethouder
herhaalt het aantal te bouwen woningen. De heer Huisman geeft aan dat er zeker signalen zijn
voor seniorenwoningen en vraagt de wethouder de raad inhoudelijk te informeren. De
wethouder geeft aan dat dit in het volkshuisvestelijk overleg wordt besproken. De heer
Remery vond het een goed Excel document Wethouder Lepolder geeft aan dat er veel
aandacht voor woningbouw is. Er komen ook veel appartementen aan. Met betrekking tot de
arbeidsmigranten komen er signalen over huizen van Stadlander. Er zijn drie adressen die
recent verkocht zijn. Er wordt beter gekeken naar wie er huizen verkocht worden. Er mogen
geen kamers verhuurd worden. Daar kan op gehandhaafd worden. Er is recht op vrije
vestiging. Als er dingen niet goed lopen wordt er ingegrepen.
Wethouder Van Geel jongerenwerkers zitten in de kernen twee avonden per week. Als er
aanleiding is gaan ze extra. Er zijn mensen die zich oriënteren op 750 jaar Steenbergen en de
samenstelling van de werkgroep. Het is voor de hele gemeente dus komt er ook een
vertegenwoordiging van alle kernen.
Burgmeester Van den Belt verwijst de heer Huisman voor een specificatie van het bedrag naar
pagina 11 van de perspectiefnota.
08e. Stemming over de begroting 2018, amendementen en moties.
De programmabegroting 2018-2021: de raad stemt unaniem in met de begroting.
De begroting wordt unaniem aangenomen.
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Motie D66 dekking ondergrondse containers en milieuparkjes, toegevoegd aan de tekst: voor
de perspectiefnota in 2018 (2019-2022):
De motie van D66 wordt aangenomen met 12 stemmen voor (D66; Volkspartij; VVD; CDA;
StAn) en 7 stemmen (Gewoon Lokaal! en PvdA) tegen.
09. Sluiting.
De voorzitter dankt alle kijkers zowel bij de SLOS als via internet en alle aanwezigen. Hij dankt
alle raadsleden voor hun bijdrage aan de vergadering en nodigt iedereen graag uit voor een
drankje in de hal. De vergadering wordt gesloten om 23:45 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 30 november
2017
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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