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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 26 oktober 2017
Aanwezig:

Afwezig:

De heer:

R.P. van den Belt

voorzitter

De dames:

H.A.H.M. Somers
E.M.J. Prent
W.A.M. Baartmans

lid
lid
lid

De heren:

L.E. Molhoop
E.C. van der Spelt
G.G. de Neve
L. Mees
A.F.C. Theuns
M.H.H.I. Remery
M.H.C.M. Lambers
J.W. Huijbregts
J.H.F. Weerdenburg
W.L.C. Knop
W.J. van den Berge
T.C.J. Huisman
W.J.P.M. Maas
L.C. Aben
N.C.J. Broos

lid
lid
lid
lid
lid
lid vanaf: 20:05 uur.
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lid
lid
lid
lid vanaf: 20:15 uur.
lid
lid
lid
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De dames:
De heer:

P.W.A. Lepolder
M. Vos
C.F. Zijlmans

wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

De heer:

C.J.M. van Geel
C.A.A.M. Gommeren

wethouder
lid

Pers: 3
Omroep: 4
Publieke tribune: 16
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 26 oktober 2017.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en de mededeling dat er
bericht van verhindering is van de heer Gommeren en wethouder Van Geel. Hij wenst de
aanwezigen een goede vergadering.
2. Vaststelling agenda.
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De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.
4. Vaststelling besluitenlijst van 28 september 2017.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijst. De besluitenlijst wordt
hiermee vastgesteld.
5. Vragenhalfuur.
De heer De Neve stelt vragen over de Grote Kerkstraat te Steenbergen. Hij heeft vragen
gesteld over de rommel. Hij vraagt wanneer er nu echt actie genomen wordt.
De burgemeester geeft aan dat hier regelmatig over overlegd is. Er is ook actie ondernomen.
Er zijn beperkte handhavingsmiddelen. Wethouder Lepolder geeft aan dat er voor de zomer
al is gestart met het zoeken naar een oplossing. Er zijn beperkte middelen. Er zijn veel
contactmomenten. Zij zit er bovenop. Deze week wordt de laatste rommel weggehaald te
worden. Volgende week wordt gestart met heiwerkzaamheden. De heer De Neve vraagt of er
geboord wordt in plaats van geheid. Wethouder Lepolder geeft aan dat er volgens de
voorschriften wordt gehandeld.
De heer Lambers stelt vragen over de stand van zaken rondom de kapvergunning van de
bomen aan de Kruispoort. Hij vraagt wanneer de kapvergunning wordt of is aangevraagd en
is er al een vergunning verleend? Hij ziet dat er gekandelaberd wordt. Hierbij schrikken de
vleermuizen evenzo als bij kappen. Hij vermoedt dat er wordt getraineerd. Wethouder
Zijlmans: de vergunning is aangevraagd op 25 oktober. Kandelaberen (grof snoeien) is goed
mogelijk. De impact van kappen is heel anders. De heer Lambers zal ambtelijke bijstand
vragen voor deze zaak.
De heer Van der Spelt vraagt naar glascontainers nabij gemeenschapshuis De Vaert. Hij
maakt zich zorgen over de locatie in verband met de veiligheid. W aarom zijn de bakken
verwijderd? Is er geen betere plaats en kan de garantie gegeven worden dat er geen glas in
de openbare ruimte terecht komt en hij vraagt om de formele aankondiging van de plaatsing.
Wethouder Vos geeft aan dat dit in het kader van het centrumplan is. Deze plek is door de
dorpsraad aangewezen, maar de gemeente steunt dit. Er wordt van alles aangedaan om de
overlast te beperken. Ondergrondse containers zijn minder vervuilend dan bovengronds
containers.
De heer Van der Spelt vraagt of de wethouder de lekke fietsbanden gaat plakken. Wethouder
Vos geeft aan dat niet te doen. Misschien kan dit op De Welberg opgepakt worden als
service, maar zij garandeert dat het niet meer problemen oplevert.
De heer Maas stelt een vragen over de uitvoering van de motie pinautomaten. Wethouder
Zijlmans geeft aan dat er vier keer contact is geweest met de Rabobank. Er is een locatie
gevonden die veilig is. Er is medewerking nodig van andere partijen. Verwacht wordt dat
deze binnen twee weken met een antwoord komen. De heer Maas geeft aan dat hij dan
binnen drie weken een antwoord verwacht. De wethouder beaamt dit.
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De heer Weerdenburg stelt vragen over de overlast van het bouwverkeer rondom De
Lindenburgh. Hij krijgt veel reacties over de veiligheid vooral voor schoolgaande jeugd.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat iedereen ziet dat er overlast is. Er wordt regelmatig
schoongemaakt. Bijna alle fietsende kinderen komen langs het gemeentehuis. Dat is positief.
De aannemer is gevraagd er rekening mee te houden. Dat lukt niet altijd. De gemeente zit er
bovenop.
De heer Huijbregts vraagt naar de stand van zaken rondom het aanbieden van ‘Free wifi’ in
Steenbergen. Het Retail platform is hier ook enthousiast over. Hoe staat het college er
tegenover? Is het college bereid een onderzoek en/of pilot te doen en kan er een overzicht
van de kosten komen?
Wethouder Zijlmans wij zijn met andere zaken bezig, zoals glasvezel. Op de Heen lijkt men
ook een oplossing te vinden voor het bereik. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Deze worden in
de gaten gehouden. Er is nog geen plan maar de wethouder laat de mogelijkheden
onderzoeken en er kan misschien een stappenplan opgesteld worden. De wethouder neemt
dit mee naar het college en komt hier op terug.
De heer Van der Spelt kan dit ook voor het buitengebied?
Wethouder Zijlmans glasvezel heeft nu prioriteit maar ook dit neemt de wethouder mee naar
het college. De heer Van der Spelt geeft aan dat de wethouder heeft toegezegd te kijken naar
de benutting van Europese subsidies.
Wethouder Zijlmans heeft al aangegeven ook hiernaar te kijken.
6. Convenant samenwerking Brabantse Wal.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
7. Communicatiebeleid.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
8. Reactie op regionale energie strategie.
De heer Van der Spelt geeft aan dat het goed is besproken in de oordeelvormende
vergadering. We moeten gezamenlijk optrekken. Hij blijft hameren op draagvlak. Stilzitten is
geen optie. Met wachten kom je er ook niet. De biomassa is een belangrijk onderwerp het
heeft veel voordelen. Dit gebeurt in de regio en laat de ontwikkelingen aan de markt. Er
moet nog veel gebeuren. We komen er in samenwerking met andere gemeenten wel uit. Hij
kan instemmen met het voorstel.
De heer Huijbregts geeft aan dat er al veel energie in gestopt is. Dit moet vooral lokaal. Wat
is de tendens in andere gemeenten en wat is het vervolgtraject?
Wethouder Vos geeft aan dat het lokaal en regionaal is. Het wordt niet opgelegd. Het wordt
gewaardeerd wat hier in de regio gebeurt. Het wordt deze maand vastgesteld en daarna is
het kijken hoe ermee omgegaan wordt. Het resultaat van alle gemeenten is nog niet
teruggekoppeld.
De heer Lambers: de brief is gedateerd op 31 oktober. Is dit tijdig en wordt dit wel
meegenomen?
Wethouder Vos wij zijn wat traag; er ligt al een concept reactie. We hebben veel mondeling
overleg en doorgegeven wat onze kritische punten zijn.
Mevrouw Baartmans vraagt wat er gebeurt als iedereen de Stichting wil oprichten?
Wethouder Vos geeft aan dat wij dan niet instemmen.
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Dit voorstel wordt bij hamerslag unaniem aangenomen (de heer Van den Berge nog niet
aanwezig).
9. Verkoop Fabrieksdijk 1.
De heer Knop geeft aan dat er verschillende vragen over zijn gesteld. Met name over de
verkoopprijs. Hij zou willen wachten op een beter bod. Om dit mogelijk te maken heeft
hij een amendement voorbereid. Hij leest het amendement voor (bijlage toegevoegd
aan het raadsinformatiesysteem).
Wethouder Zijlmans geeft aan dat er één
geïnteresseerde is. Deze heeft het voorlopig koopcontract getekend. Er is een
ondernemer die daar een bed&breakfast wil beginnen. Er dient stevig geïnvesteerd te
worden. ‘Significant hoger’ wat is dat? Het college ontraadt de raad dit te steunen.
Mevrouw Baartmans steunt het collegevoorstel. Het is nog knap dat het college hier dit
bedrag voor heeft gekregen. Zij vindt de bed&breakfast invulling een goed idee.
De heer Van den Berge geeft aan dat dit een gunstig besluit is voor Steenbergen. We
gaan stap voor stap verder. De marktwaarde van dit object is een prima deal. Hij snapt
het amendement niet.
De heer Broos is tevreden met het voorstel. Hij steunt het
voorstel van het college van harte.
De heer Van der Spelt vindt het ook jammer. Maar
het is een lastig object. Er zitten bijzondere voorwaarden bij. D66 is voor het voorstel
en tegen het amendement.
De heer Huisman geeft aan dat er bij het aannemen van het
amendement het nog langer te koop staat. Het uit de verkoop halen is slecht voor de
gemeente. De verkoop verhoogt de recreatieve waarde van De Haven.
De heer Weerdenburg kan zich vinden in de reactie van het college. Wanneer het amendement
aangenomen wordt staat het wellicht over een jaar nog te koop.
De heer Knop geeft aan dat hij goed heeft geluisterd. Misschien is het voor te veel
gekocht. Er is € 35.000,- meer voor betaald.
Mevrouw Baartmans in 2007 was er nog
net het hoogtepunt van de markt.
De heer Knop geeft aan dat hij het niet uit de
verkoop wil halen. De heer Huisman vraagt wat de Volkspartij doet met het voorstel als
het amendement het niet haalt. De heer Knop daar beraadt De Volkspartij zich op.
De heer Weerdenburg vraagt of het risico van terugtrekking van de koper niet te groot is.
De heer Knop geeft aan dat er best wel kopers zijn voor een pand met die functie.
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen met 15 stemmen voor en
3 tegen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 15 stemmen voor en 3
tegen.
10. Ingekomen stukken en mededelingen.
Hiermee zijn de ingekomen stukken van de oordeelvormende vergadering van 4 oktober
2017 afgehandeld.
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11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:38 uur met dankzegging aan een ieder. Hij 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 30
november 2017
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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