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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 5 juli 2018 aanvang 16:00 uur. 

 

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

      

Mevrouw:   C.J. Bolluijt-Nijpjes  lid 

   M. van der Blom  lid 

    D. Abresch   lid    

  

  De heren:   D. van Agtmaal   lid 

G.G. de Neve   lid 

   N. Baali   lid    

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.C.J. Huisman    lid 

W.J.P.M. Maas    lid  

E.C. van der Spelt   lid (vanaf 16:45 uur) 

   C.A.A.M. Gommeren   lid 

N.J. Broos   lid 

     J.C.M. Verbeek   lid   

M.H.H.I. Remery   lid 

     W.L.C. Knop   lid 

     A.J.D. Kouwen   lid    

     J.A.P. Veraart   lid  

     A.F.C.J. van Elzakker  lid 

  

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   W.A.M. Baartmans  wethouder  

   E.M.J. Prent    wethouder  

  De heer:  J. Krook   wethouder 

   

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

 

Afwezig: De heer:  M.H.C.M. Lambers  lid    

  

Pers:    3 personen.          

Omroep:   4 personen.    

Publieke tribune:  17 personen. 

 

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 5 juli 2018. 

 

 

 

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

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Lambers verhinderd is en 

de heer Van der Spelt verlaat. 

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

03. Spreekrecht burgers.  

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

04. Coalitieakkoord ‘Gewoon Samen Doen!’ 2018-2022.  

De fracties houden in de volgende volgorde hun eerste termijn: 

De heer Knop spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van de Volkspartij.  

 

De heer Huisman spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van D66. 

 

De heer Baali spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van de PvdA en dient een 

amendement in. 

 

De heer Remery spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van GewoonLokaal!  

In reactie op de eerdere sprekers geeft de heer Remery aan dat het coalitieakkoord 

bewust niet op detailniveau is uitgewerkt, zodat dit ruimte laat voor alle partijen om een 

bijdrage te leveren en dat het aan het college is om hier verdere concretisering aan te 

geven, in planvorming en in de begroting. Enkele dossiers zijn open gelaten om partijen 

de mogelijkheid te geven een eigen input op te geven.  

 

De heer Gommeren spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van de VVD. 

In reactie op andere sprekers geeft de heer Gommeren aan dat er een keuze is gemaakt 

in onderwerpen die opgenomen zijn en dat er ruimte is gelaten voor alle part ijen om een 

bijdrage te leveren.  

 

De heer Weerdenburg spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van het CDA. 

In reactie op eerdere sprekers gaat de heer Weerdenburg in op de ondersteuning en 

behoud van gemeenschapshuizen, de kerken als beeldbepalende gebouwen en geeft aan 

dat partijen hun kans hebben gemist om inhoudelijk te reageren.   

 

De inbreng van de fracties zijn op schrift volledig na te lezen, te beluisteren en te zien op het 

RIS: www.raadsteenbergen.nl bij agendapunt 04. 

 

In tweede termijn geeft de heer Knop aan meer vragen te hebben dan antwoorden, het 

amendement te steunen en tegen het coalitieakkoord te stemmen. De heer Huisman 

meent dat het coalitieakkoord onvoldoende concreet is en dat er onvoldoende vragen zijn 

beantwoord en dat daarom tegen het coalitieakkoord wordt gestemd en voor het 

amendement. De heer Baali uit zijn zorgen over het gebrek aan concreetheid van het 

coalitieakkoord en aangegeven wordt het akkoord niet te kunnen steunen. De heer 



 

RD1800034 

 3 

Remery herhaalt zijn opmerking dat er bewust ruimte is gelaten voor de oppositiepartijen 

en dat er vragen zijn gesteld die vanwege niet beantwoord kunnen worden, maar verder 

uitgewerkt worden door het college en dat het coalitieakkoord voor een deel ook een 

voortzetting is van eerder vastgesteld beleid. De heer Gommeren herhaalt zijn 

opmerkingen over de breedte van het coalitieakkoord en herkent zich niet in de reacties 

op dat het coalitieakkoord niet dat de kiezer zich niet zou worden gesteund. De heer 

Weerdenburg geeft aan het coalitieakkoord te steunen en tegen het amendement te 

stemmen.  

 

De vergadering wordt op verzoek van de heer Remery geschorst. 

Na de schorsing wordt overgegaan tot stemming over het ingediende amendement en het 

coalitieakkoord. 

 

Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor van de fracties van de 

Volkspartij, D66 en PvdA en 11 stemmen tegen van de fracties GewoonLokaal!, VVD en 

CDA.  

 

Het coalitieakkoord wordt aangenomen met 11 stemmen voor van de fracties 

GewoonLokaal!, VVD en CDA en 7 stemmen tegen van de fracties van de Volkspartij, D66 

en PvdA.  

 

05. Vaststelling perspectiefnota 2019.  

De fracties houden in de volgende volgorde hun algemene beschouwingen: 

De heer Remery spreekt in eerste instantie de algemene beschouwingen uit namens de 

fractie van GewoonLokaal! Vervolgens wordt het woord overgenomen door mevrouw 

Abresch. Zij dient een motie in met betrekking tot Fort Henricus. 

 

De heer Knop spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie van de 

Volkspartij. 

 

De heer Gommeren spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie van de 

VVD. 

 

De heer Weerdenburg spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie van het 

CDA. 

 

De heer Huisman spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie van D66. 

 

De heer Baali spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie van PvdA. 

 

De inbreng van de fracties zijn op schrift volledig na te lezen, te beluisteren en te zien o p het 

RIS: www.raadsteenbergen.nl bij agendapunt 05. 

 

Wethouder Lepolder reageert op de opmerkingen over de inzet van incidenteel geld. 

Vanwege het inhalen van achterstanden zijn veel projecten gefinancierd met incidentele 

middelen. Richting de begroting zullen keuzes gemaakt moeten worden hoe wensen en 
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ambities op een andere wijze gefinancierd kunnen worden. De tussenrapportage geeft de 

stand weer per 1 juli en is niet bedoeld om nieuw beleid te formuleren. In het 

auditcommittee worden verdere stappen gezet voor verdere inhoudelijke opbouw van de 

P&C documenten, met een prominentere plek voor plan – do – act – check gedachte in de 

opbouw van de documenten. Over de ICT organisatie wordt opgemerkt dat de huidige 

werkwijze erg kwetsbaar is. De wethouder geeft aan dat op dit moment gekeken wordt 

naar een andere vorm en welke partner hierbij het beste past voor het overnemen van de 

dienstverlening. Op dit moment wordt al andere gemeentes samenwerking gezocht op 

diverse ICT pakketten. De wethouder geeft aan dat de materie complex is en dat zij de 

raad zo goed mogelijk hierin mee wil nemen. Over Fort Henricus merkt de wethouder op 

dat meerdere overleggen reeds hebben plaatsgevonden om de meest ideale aanpak te 

vinden. De wethouder meldt dat gestart wordt met marktconsultatie en wat moet leiden 

tot één aanbieder. In reactie op de ingediende motie geeft de wethouder aan dat de 

meerwaarde ligt in de ontwikkeling rondom het fort en dat niet één initiatief naar voren 

gehaald kan worden in het licht van alle te door lopen stappen. In relatie tot economie 

meldt de wethouder dat reeds de nodige plannen worden gerealiseerd en dat op dit vlak 

het nodige gebeurt. Over omgekeerd inzamelen meldt de wethouder dat hierover op een 

later moment teruggekomen wordt. 

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat de korting op armoedebestrijding voortkomt door 

landelijk beleid, al heeft dit geen effect op het gemeentelijk beleid. De aanbevelingen van 

de rekenkamercommissie zijn opgepakt en worden uitgewerkt. In dat kader geeft 

wethouder als suggestie om een beeldvormende vergadering te houden over 

armoedebestrijding. De wethouder geeft aan dat het dit jaar niet meer mogelijk is om aan 

te melden voor een op te richten tiny forest. De eerste stappen zijn wel hiervoor gezet, 

waarbij gestreefd wordt dit te realiseren in 2019 of 2020. Bij het verduurzamen van 

gemeentelijke gebouwen wordt gekeken naar een breed scala aan verbetermaatregelen, 

over de kosten is de hoop dat door synergievoordelen deze lager uit kunnen vallen . De 

wethouder meldt dat door vroegsignalering geprobeerd wordt problematische schulden 

te voorkomen. Het streven is om aan sluiten bij het armoedepact van Stadlander. De 

wethouder geeft aan dat het ambitieniveau op het gebied van afvalvermindering 

onverminderd is, maar lastig te controleren is. Ten aanzien van het GVVP meldt de 

wethouder dat het ambitieus streven is om in 2019 een plan gereed te hebben, waarbij 

voor een deel dit afhankelijk is van hoe uitgebreid het plan wordt. 

 

Wethouder Prent gaat in op de opmerkingen over overheidsparticipatie en meldt dat er al 

de nodige ontwikkelingen zijn. Medio september zal de projectleider kerngerichtwerken 

starten en binnen en buiten het gemeentehuis worden wensen van inwoners 

geïnventariseerd. In 2019 zal hierover meer duidelijkheid komen. In antwoord op de vraag 

van D66 wordt geadviseerd te wachten op de begroting en waarin de verdeling van de 

bijdragen tussen cultuur en sport nader uitgewerkt zijn. 

 

Wethouder Krook meldt dat er op dit moment onderhandelingen plaatsvinden over 

beschermd wonen en dat er binnen enkele maanden meer duidelijkheid over gegeven kan 

worden. Over de jeugdzorg meldt de wethouder dat het college nog onvoldoende in 

control is op wat er plaatsvindt binnen de jeugdzorg en dat daarom om 
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capaciteituitbreiding is gevraagd. Wat nu aan informatie bekend is wordt in de  week van 

17 juli toegestuurd naar de raad. De wethouder verwacht dit jaar financieel volledig in 

control te zijn. De wethouder benadrukt het belang van de integrale toegang en wat dit 

aan efficiëntie oplevert. Over het KCV geeft de wethouder aan dat alleen bezuinigd hierop 

kan worden door het aantal kilometers te verkleinen. De wethouder doet de suggestie om 

meer gebruik te maken van de Plusbus als alternatief.  

 

De burgemeester geeft aan dat in lijn met het Handhavingsbeleidplan ingezet wordt op 

toezicht zodat er beter geacteerd kan worden op incidenten, waardoor voorkomen kan 

worden dat er daadwerkelijk gehandhaafd moet worden. Over de organisatieontwikkeling 

is de voortgang de afgelopen jaren regelmatig gemeld. Op dit moment worden 

achterstanden weggewerkt en processen verder gestroomlijnd.  Incidentele middelen 

worden op dit moment ingezet om herstelmaatregelen te treffen en een goede analyse te 

hebben van wat structureel voor de organisatie nodig is. De opleidingsgelden zijn 

structureel om tot een marktconform percentage te komen van de loonsom. De 

burgemeester verwijst ten aanzien van dranghekken naar het vastgestelde 

evenementenbeleid en adviseert hier niet van te wijken. 

 

In tweede termijn herhaalt de heer Remery de vraag over de kanteling van de organisatie 

en wanneer hierover meer duidelijkheid gegeven kan worden. Daarnaast wordt een 

verzoek gedaan aan het college om prioritering te geven bij projecten en hoe de middelen 

besteed worden. Mevrouw Abresch neemt de suggestie over een beeldvormende 

vergadering over armoedebeleid en verzoekt de griffie dit verder op te pakken. Ten 

aanzien van de motie wordt aangegeven dat deze gehandhaafd wordt, omdat deze 

aansluit bij de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de gemeente. De heer Knop 

herhaalt zijn zorgen over de uitputting van de algemene reserve. Over de uitbreiding van 

toezicht en handhaving wordt meer aandacht gevraagd voor controles, ook in de 

avonduren. De vraag wordt herhaald over wat de investering op ICT feitelijk aan 

meerwaarde zal opleveren, kwalitatief, formatief en financieel. De heer Gommeren gaat in 

op de motie en vraagt naar de aanbestedingsprocedure. De heer Weerdenburg vraagt 

aandacht voor de beeldvorming rondom het benutten van de algemene reserve voor 

incidentele kosten en het toevoegen van beschermd wonen naar de reguliere begroting 

als structurele post. De heer Weerdenburg is tevreden met de opmerking dat de raad 

meegenomen wordt in het proces rondom ICT en dat Steenbergen zich aansluit bij het 

armoedepact van Stadlander. Over de KCV in relatie tot de Plusbus verzoekt de heer 

Weerdenburg om hier verder naar te kijken. De heer Huisman reageert op de uitleg van 

het college over het omgekeerd inzamelen en verzoekt de lasten voor inwoners niet te 

verhogen. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor verduurzaming van het rollend 

materieel. Over de dranghekken geeft de heer Huisman aan dat hierover schriftelijke 

vragen worden gesteld. Tevens wordt aangegeven in te zullen stemmen zowel de motie 

als de perspectiefnota. 

De heer Baali geeft aan in te kunnen stemmen met motie, de perspectiefnota en kijkt uit 

naar de begroting.  

 

In tweede termijn reageert wethouder Lepolder op de vragen over ICT waarbij 

aangegeven wordt dat middelen gevraagd worden om te komen tot een 
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toekomstbestendige ICT organisatie. Besparing op andere plaatsen geeft de wethouder 

aan dat het vooral gaat om de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, niet 

zozeer in besparing op personeel. Over het overschot op de jaarrekening betreft het 

voornamelijk incidentele voordelen. Met betrekking tot Fort Henricus vreest de 

wethouder voor juridische problemen als de aanbestedingsprocedure niet goed gevolgd 

wordt. De wethouder verzoekt tijd om te overleggen met het inkoopbureau over wat de 

mogelijkheden zijn en verzoekt de motie aan te houden tot september. In reactie hierop 

herhaalt mevrouw Abresch de motivering van de motie en de onderdelen hieruit die 

juridisch niet tot knelpunten zouden moeten leiden. Mevrouw Abresch geeft aan te 

overwegen de motie te wijzigen. Tot slot gaat de burgemeester in op de vraag van de heer 

Knop over het budget voor Toezicht en Handhaving. Aangegeven dat in de 

perspectiefnota specifiek meergeld wordt gevraagd voor toezicht. De lobby gaat 

onverminderd door voor meer toezicht op straat. 

 

De vergadering wordt geschorst op verzoek van mevrouw Abresch. 

Na heropening van de vergadering geeft mevrouw Abresch aan dat de motie gewijzigd 

wordt door het verwijderen van punt 2 in de oproep naar het college.  

De heer Gommeren geeft in een stemverklaring aan voorstander te zijn van uitstel tot in 

september en stemt tegen de motie. 

 

De perspectiefnota wordt unaniem aangenomen.  

De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen van de fractie 

van de VVD. 

 

06. Sluiting.   

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:44 uur.    

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

27 september 2018 

 Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


