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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 30 november 2017
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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 30 november 2017.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en de mededeling dat er
berichten van verhindering zijn ontvangen van de dames Baartmans en Prent en van de
heren Gommeren en Huisman. Hij wenst de aanwezigen een goede vergadering.
2. Vaststelling agenda.
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De heer Huijbregts geeft aan dat agendapunt 13. alsnog een hamerstuk kan worden. De raad
gaat hiermee akkoord.
De heer Van der Spelt vraagt om verdaging van het voorstel over Sunclass naar de volgende
besluitvormende vergadering. De vergadering besluit agendapunt 14 te verdagen naar de
vergadering van 21 december 2017.
3. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststelling besluitenlijsten van 26 oktober en 9 november 2017.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijsten. De besluitenlijsten
worden hiermee vastgesteld.
5. Vragenhalfuur.
De heer Van der Spelt stelt vragen over uitstekende begroeiing langs de Boomdijk bij De
Welberg. Wethouder Zijlmans: de situatie is bekend. Het steekt niet over de berm maar is
wel een vervelende situatie. Het wordt binnenkort opgelost.
De heer Weerdenburg stelt diverse vragen over hulpmiddelen.
Wie bepaalt of het hulpmiddel wordt ingenomen; de hulpmiddelenleverancier of de gemeente?
Hoe gaat de gemeente Steenbergenom met hulpmiddelen die (moeten) worden ingenomen,
bijvoorbeeld in verband met het overlijden van een persoon? Hoe gaat de gemeente Steenbergen
om met hulpmiddelen als mensen verhuizen naar een andere gemeente? Als het hulpmiddel wordt
ingenomen wat doet de gemeente vervolgens met dat specifieke hulpmiddel?
De gemeente bepaalt of een hulpmiddel wordt ingenomen in geval van overlijden. In geval van
technische mankementen besluit de leverancier tot het innemen van een hulpmiddel.
Een hulpmiddel wordt ingenomen en in een depot geplaatst voor hergebruik. Bij een kostbare
voorziening als een traplift wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de traplift te gebruiken of in
de woning te laten als de overblijvende partner deze nodig heeft of gaat krijgen. Als mensen
verhuizen naar een andere gemeente vindt een warme overdracht plaats, waarbij de ‘nieuwe’
gemeente wordt gevraagd het betreffende hulpmiddel over te nemen. De gemeente heeft voor de
levering van trapliften een overeenkomst met. Als de beschikking is afgegeven door de gemeente
wordt de opdracht verstrekt om een traplift te plaatsen. Tevens is het aan de gemeente om te
besluiten over het innemen/ demonteren van een traplift. Trapliften die ingenomen worden in een
depot opgeslagen voor hartversterking. De levering van gebruikte trapliften gaat bij het verstrekken
van een traplift voor op de levering van een nieuwe traplift. Gebruikte trapliften worden geschikt
gemaakt voor de nieuwe situatie. Voor de overige hulpmiddelen waaronder rolstoelen of een
scootmobiel heeft de gemeente een contract. Zij nemen voorzieningen die niet meer in gebruik zijn
in en deze worden hergebruiktSoms wordt deze qua termijn afgeschreven en blijft in bezit van
partner/ familie. In andere geval neemt de gemeente het hulpmiddel in en slaat het op zodat het
hergebruikt kan worden.
De heer Weerdenburg vond de berichtgeving negatief en is erg blij met het antwoord van de
wethouder.
De heer Knop geeft aan een motie in te willen dienen. Dit wordt agendapunt 14A.
6. Jaarrekening en jaarverslag 2016 SOM.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
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7. Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
8. Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling West-Brabant.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
9. Partiële herziening bestemmingsplan Landgoed De Vliet.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
10. Wijziging gemeenschappelijke regeling programma schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
11. Vaststelling kaderstellende nota evenementenbeleid.
Dit voorstel is een hamerstuk. De burgemeester geeft aan dat er vanmiddag een aangepast
besluit is verzonden en gepubliceerd. De raad gaat hiermee akkoord en stemt unaniem in
met dit besluit.
12. Najaarsnota.
Dit voorstel is een hamerstuk. De raad stemt unaniem in met dit besluit.
13. Verordening adviesraad sociaal domein.
Dit is een hamerstuk geworden bij de vaststelling van de agenda. De raad stemt unaniem in met dit
besluit.
14. Onderzoek toekomstmogelijkheden Sunclasspark.
Dit voorstel is verdaagd naar de vergadering van 21 december 2017.
14A. Motie vreemd aan de orde van de dag. Nederlandse vlag in de raadzaal.
Ingediend door de Volkspartij.
De heer Knop geeft aan een motie in te willen dienen over de Nederlandse vlag in de raadzaal.
refereert aan een foto uit 1997 die gemaakt is in het oude raadhuis. Hij leest de motie voor. De
heer Maas geeft aan dat bewoners dit een overbodige motie zouden kunnen vinden. We zijn trots
op Nederland, Brabant en op alle kernen. Hij steunt de motie en zou deze graag met de Brabantse
en Steenbergse vlag willen zien en geleverd door een lokale ondernemer.
De heer Van den Berge geeft aan dat een nationaal symbool in een raadzaal kan. Hij is niet tegen
Nederland of de kernen maar de symbolen zouden uitgebreider moeten zijn door middel van de
Europese vlag en de Verenigde Naties. We zijn een onderdeel van Europa en van de wereld. De
partij vlag niet, want het gaat vereniging en niet om scheiding. De PvdA wil een amendement op de
motie om de twee genoemde vlaggen toe te voegen omdat het gaat om verbondenheid. De heer
Weerdenburg refereert aan het Volkslied dat verbindt en het symbool van eenheid is. De vlag is het
symbool van eenheid. Dit acht hij een goede ontwikkeling. De vlag van Steenbergen en Noord
Brabant mogen er tevens komen. De heer Aben geeft aan ook te pleiten voor de Brabantse en de
Steenbergse vlag. De heer Van der Spelt wil er graag de Steenbergse vlag bij hebben en eventueel
de Brabantse vlag.
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De heer Van den Berge wil een amendement met de toevoeging om de Europese en de vlag van de
Verenigde naties toe te voegen aan deze
Weerdenburg
De heer Van der Spelt geeft aan een pro-Europese partij te zijn. Maar vroeger hingen er drie
vlaggen en daar wil de heer Van der Spelt zich graag toe beperken.
De heer Knop geeft aan dat hij de motie graag wil uitbreiden met de Steenbergse vlag en de
Brabantse vlag.
De heer Lambers ondersteunt het verzoek van de heer Maas om de vlaggen door een lokale
leverancier te laten leveren.
De heer Aben geeft aan dat het om drie vlaggen gaat. Hoe ver voer je het door. De heer Van den
Berge geeft aan dat het niet een boodschap van trots en fierheid is. Maar voorzichtige stapjes op
weg naar ‘wij zijn beter dan de rest en wij willen dat anderen buiten blijven’. We zijn een onderdeel
van Europa en de verenigde Naties. Alleen de nationale vlag leidt op termijn tot verdeeldheid. En
daar gaat hij pal voor staan.
De heer Aben geeft aan dat het hem gaat om trots op Nederland zijn en niet op wat wijzelf zijn. Dat
geldt voor Brabant en dat geldt voor Steenbergen.
Het amendement van de pvdA wordt verworpen met 4 stemmen voor (Remery, Molhoop, Mees,
Van den Berge) en 11 tegen.
De motie van de Volkspartij wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 2 (Van den Berge,
Molhoop) tegen.
15. Ingekomen stukken en mededelingen.
Bij dit agendapunt zijn de ingekomen stukken afgehandeld van de oordeelvormende
vergaderingen van 13 en 15 november met uitzondering van:
Ingekomen stuk 28. van 15 november 2017; de beantwoording van de art. 40 vragen van D66
met betrekking tot de veehouderij. Dit wordt op verzoek van de heer Van der Spelt een
agendapunt voor 6 december 2017 en ingekomen stuk 31 van 15 november 2017;
raadsmededeling betreffende het verzoek tot openbare bestemming van de Annaweg. Dit
wordt op verzoek van de heer Aben een agendapunt voor 6 december 2017.
16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan allen om 20:19 uur.
Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de hal van het gemeentehuis.
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 21 december 2017
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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