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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 25 oktober 2018  

 

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 

J.H.F. Weerdenburg   lid 

G.G. de Neve   lid 

   M.H.C.M. Lambers  lid  

N. Baali   lid    

T.C.J. Huisman    lid 

E.C. van der Spelt   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  

     C.A.A.M. Gommeren  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:  N.C.J. Broos   lid 

W.J.P.M. Maas    lid  

       

Pers:   3           

Omroep:  4    

Publieke tribune: 35 

 

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 25 oktober 2018. 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Voorafgaande aan de raadsvergadering worden door het actiecomité Molendijk een petitie 

aangeboden waarmee aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid op de weg. De 

handtekeningen worden aangeboden aan de burgemeester als voorzitter van de vergadering. 

De burgemeester zegt toe de handtekeningen door te geleiden naar college en raad. 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heren Broos en Maas 

verhinderd zijn.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Weerdenburg kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag, met als titel ’t 

Cromwiel. Dit wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 10A..  

  

03. Spreekrecht burgers.  

De heer Tonissen heeft zich aangemeld voor het spreekrecht over de tussenrapportage 

2018. De heer Tonissen is één van de twee coördinatoren van het buurtpreventieteam 

StrieneZuid. De heer Tonissen pleit voor een andere aanwending van het beschikbaar 

gestelde budget voor brandmelders. In plaats daarvan wordt gevraagd het budget in te 

zetten voor camera’s, waaronder voor particulieren. Daarnaast wordt gevraagd om een 

werkgroep in te richten.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst 27 september 2018.  

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijst van 27 september 2018. 

De besluitenlijst wordt als zodanig vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Kouwen stelt vragen over bewoning aan het Zuideinde 11. Het gebouw biedt 

ruimte voor speelruimtes voor kinderen en er wordt onderdak geboden aan  

arbeidsmigranten. De heer Kouwen geeft aan dat hierover eerder al vragen zijn gesteld, 

maar dat de beantwoording geen bevredigend antwoord gaven. Aan de wethouder wordt 

gevraagd of er contact is geweest met de verhuurder, hoe lang deze situatie voortduurt 

en of met de bewoners in contact getreden kan worden.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat al sinds 2014 deze vergunning van kracht is. De 

wethouder meldt dat zij contact heeft gehad met bewoners en zich verdiept heeft in de 

vergunning. De terugkoppeling naar bewoners moet nog plaatsvinden. Ten aanzien van 

het overgangsrecht duurt dit zo lang het duurt. Vanwege dat de vergunning is afgegeven 

voordat het paraplubestemmingsplan in werking is getreden kan de situatie voort blijven 

duren.  

 

In reactie vraagt de heer Kouwen of dat de vergunning daadwerkelijk klopt vanwege het 

adres. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het aantal bewoners in relatie tot de 

brandveiligheid van het gebouw. De voorzitter geeft aan dat dit onderdeel is van de 

opdracht van de wethouder. 

  

De heer Huisman stelt vragen de verkeersveiligheid aan de Molenweg. De heer Huisman 

verzoekt camera’s te plaatsen en meer veiligheid door inzet van BOA’s.  
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De burgemeester geeft aan dat eerst gekeken moet worden naar de verkeerkundige 

inrichting, omdat anders camera’s en handhaving geen zin heeft. Eerst moet de situatie 

beoordeeld worden. De aangeboden handtekeningen worden besproken in het college. In 

reactie geeft de heer Huisman aan dat de situatie al voldoende bekend zou moeten zijn. 

De burgemeester geeft aan de situatie te bespreken met politie en portefeuillehouder.  

 

Mevrouw Abresch stelt vragen over Steenbergen Zuid en vraagt waarom de renovatie van 

de wijk vertraging oploopt en waarom hierover niet over gecommuniceerd is. Daarnaast 

wordt gevraagd naar de brandwaterpunten.  

Wethouder Baartmans geeft aan dat het klopt dat de planning is gewijzigd vanwege 

veiligheidsvoorzieningen. De werkzaamheden lopen voorspoedig en binnenkort wordt de 

straat opengesteld en daar krijgen de inwoners bericht van. De brandkranen verloopt via 

Brabant Water en de brandweer. In reactie op de vraag van mevrouw Abresch wordt 

aangegeven dat de planning voor het college ook niet duidelijk was.  

 

De heer Veraart geeft aan dat kennis is genomen van een uitspraak van Centrale Raad van 

Beroep over de WMO. Aan het college wordt gevraagd wat de consequenties hiervan zijn 

voor het sociaal domein en deze in kaart te brengen. Daarnaast wordt gevraagd waarom 

er geen communicatie is verstrekt naar de gemeenteraad.  

Wethouder Krook brengt in herinnering dat er overgang heeft plaatsgevonden naar 

resultaatgerichte indicering. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Er wordt op dit 

moment onvoldoende onderbouwd waarom bepaalde besluiten zijn genomen. De 

wethouder geeft aan dat voor 12 november hierop teruggekomen wordt. Afgelopen 

maandag heeft de wethouder de uitspraak tot zich kunnen nemen en er wordt nu nader 

in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de gemeente.  

 

06. Voorstel benoeming burgerleden.  

De heer Huisman verzoekt zich te excuseren van het lidmaatschap van de commissie 

onderzoek geloofsbrieven, vanwege de installatie van mevrouw Baselier.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor nader overleg. 

 

De voorzitter heropent de vergadering.  

De gemeenteraad stemt in met de commissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit 

mevrouw Abresch, de heer Verbeek en de heer Weerdenburg.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor overleg van de commissie onderzoek 

geloofsbrieven. 

 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de commissie onderzoek 

geloofsbrieven om verslag uit te brengen.  

De heer Weerdenburg brengt verslag uit namens de commissie. Commissie rapporteert 

dat de genoemden voldoen aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen. De voorzitter 

dankt de commissie. 

Door het afleggen van de belofte worden de burgerraadsleden geïnstalleerd op volgorde 

mevrouw Baselier-Hamers, mevrouw Van Bers-Roelands en de heer Sluiters. 
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07. Baggerplan Stedelijk Water. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

08. Verwerving Renessestraat 1. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

09. Tussenrapportage 2018. 

De heer Lambers had in de oordeelvormende vergadering aangekondigd dat hij twee 

amendementen in zou dienen; over Sunclass en over Fort Henricus. Over de 

nieuwbouwlocatie Promidex op de Heense Molen geeft de heer Lambers aan dat hij 

technische vragen had gesteld in voorbereiding naar de oordeelvormende vergadering. 

Uit de beantwoording bleek dat al geruime tijd bekend was wat de voorgenomen plannen 

zijn op deze locatie. Het werd op prijs gesteld als raad eerder op de hoogte was gesteld 

over de plannen en mogelijkheden op deze locatie. Over Fort Henricus brengt de heer 

Lambers de ondernemersplannen in herinnering en dient hierover een amendement in. 

Een tweede amendement wordt ingediend over de locatie Sunclass. Hierbij wordt als 

motivatie aangegeven dat verder uitstel onnodig is en dat er een termijn gesteld moet 

worden voor het uitvoeren van een volledig onderzoek.  

De heer Weerdenburg geeft aan zich te kunnen vinden in de tussenrapportage. In reactie 

op de inspreker verzoekt de heer Weerdenburg om de incidentele middelen aan te 

wenden voor voorlichting. De heer Weerdenburg wacht de reactie van de wethouder af 

over het amendement over Sunclass en doet de oproep aan de heer Lambers om de 

discussie in november over Fort Henricus af te wachten. De heer Verbeek kan zich vinden 

in de tussenrapportage en sluit zich aan bij de woorden van heer Weerdenburg over de 

amendementen. De heer Verbeek vraagt specifieke aandacht voor het sociaal domein en 

de doorontwikkeling van de organisatie. De heer Baali reageert allereerst op de 

amendementen en zal het amendement over Fort Henricus niet steunen en overweegt 

het amendement over Sunclass te steunen. De heer Baali gaat in op de plannen voor de 

veiligheid in Steenbergen Zuid en stelt voor een netwerk van particuliere camera’s te 

activeren en aan te sluiten bij het politienetwerk en dient hierover een amendement in. 

De heer Remery vraagt naar wat de intentie is van het amendement van de heer Baali. De 

heer Baali bevestigt dat dit initiatief aansluit op de oproep van de heer Weerdenburg om 

te investeren in voorlichting. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het jeugdhonk en 

een amendement wordt ingediend om het jeugdhonk te verbeteren en verzoekt hierbij in 

het eerste kwartaal een voorstel aan de raad aan te bieden voor verbetering van het 

jeugdhonk.  

 

Wethouder Lepolder geeft ten aanzien van Sunclass aan bezig te zijn met een verkenning 

naar de mogelijkheden. Begin volgend jaar wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. 

Over de locatie Promidex wordt opgemerkt dat in 2016 is gestart met een beleid om 

versnipperde bedrijfsterreinen te saneren. Eén van de uitwerkingen hiervan is een 

verzoek van de ondernemer om de locatie aan te passen naar een woningbouwlocatie. Dit 

heeft geresulteerd tot een nieuwe ontwikkeling die recentelijk is toegelicht in e en 

informatieavond. Er is bij de wethouder geen kennis over andere ondernemers die 

interesse hadden voor deze locatie. Over Fort Henricus wordt aangegeven dat de 
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marktconsultatie op dit moment plaatsvindt en de wethouder acht het onverstandig om 

tijdens een consultatie een nieuw proces in te zetten. 

 

Wethouder Prent reageert op het amendement over het jeugdhonk en geeft als advies om 

dit mee te nemen met de begrotingsbehandeling, waarin dit reeds is opgenomen. De heer 

Baali vraagt om dit onderwerp meer prioriteit te geven. De heer Remery vraagt wat er 

verwacht kan worden in Q4. De wethouder geeft aan dat  gestart wordt met een 

inventarisatie van de huidige situatie en dat het jeugdhonk veilig is. Voor een duurzame 

oplossing wordt meer tijd verwacht. De heer Lambers refereert naar een eerder gebracht 

werkbezoek en dat er diverse toezeggingen zijn gedaan. Het amendement wordt 

gesteund om extra steun in de rug te geven voor het verbeteren van de locatie. De heer 

Baali geeft aan dat er schimmel in het dak zit, dat aanpak hiervan een forse ingreep is en 

dat wachten op Q4 te lang is.  

 

De burgemeester reageert op het amendement over de veiligheid in Steenbergen Zuid. 

Elk middel om de veiligheid te bevorderen wordt door de burgemeester benut. Voor dit 

voorstel geldt het principe dat wat voor deze wijk geldt ook voor andere wijken van 

toepassing is. De heer Veraart refereert naar eerder gestelde vragen om particuliere 

camera’s in te zetten en dat dit samen zou kunnen vallen met de actiegroep WOS. De 

burgemeester geeft aan dat WOS een bestuurlijke commissie en dat dit project er goed in 

zou kunnen passen, maar dat zou dan regionaal plaats moeten vinden. Er wordt 

sympathiek tegenover het amendement gestaan en het is aan de raad welke opdracht 

hier aan gegeven wordt. 

 

In tweede termijn reageert de heer Lambers op de amendementen en geeft aan de 

amendementen over Steenbergen Zuid en het jeugdhonk te zullen steunen. De heer 

Lambers handhaaft het amendement over Sunclass om een deadline aan te geven. Het 

amendement over Fort Henricus wordt ingetrokken vanwege de verwachte 

beraadslagingen in november. De heer Lambers kan instemmen met de 

tussenrapportage. De heer Weerdenburg gaat kort in op de amendementen. De heer 

Weerdenburg vertrouwt op de woorden van de wethouder en dat er een goed voorstel 

komt en steunt het voorstel over Sunclass niet. Het uitgangspunt is een kwaliteitsplan 

voor Sunclass en vertrouwt het college dat binnen een jaar dit moet vinden. De 

voorstellen van de PvdA over Steenbergen Zuid worden gesteund, waarbij tevens gemeld 

wordt om meer prioriteit te geven aan veiligheid. De heer Weerdenburg steunt de oproep 

van de heer Baali over het jeugdhonk en vindt dat er nu doorgepakt moet worden.  De 

heer Van der Spelt geeft aan dat ingestemd zal worden met de tussenrapportage. Het 

amendement over Sunclass wordt gesteund om een deadline te stellen en om ergens 

naartoe te kunnen werken. Het voorstel over de camera’s wordt gesteund, als dit ook 

geldt voor heel de gemeente Steenbergen. Ook wordt ingestemd met het voorstel over 

het jeugdhonk om voortvarend aan de slag te gaan. De heer Verbeek geeft aan dat 

ingestemd wordt met de tussenrapportage. Het amendement over Sunclass wordt niet 

gesteund omdat er vertrouwd wordt op de voortvarendheid van het college. Over de 

camera’s wordt aangegeven dat dit plan gesteund wordt, uitgaande dat dit alleen 

voorlichting betreft. Het voorstel over het jeugdhonk wordt gesteund.  De heer Baali geeft 

aan in te kunnen stemmen met de tussenrapportage en dankt voor de steun over de 
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amendementen. Over het jeugdhonk gaat het erover dat het college niet wordt 

vertrouwd, maar dat het goed is om een steuntje in de rug te geven. Het amendement 

heeft inderdaad te maken met dat dit geldt voor de gehele gemeente.  

De heer Remery geeft aan in te kunnen stemmen met de tussenrapportage. Er kan niet 

ingestemd worden met het amendement over Sunclass. Het amendement over de 

camera’s wordt gesteund en roept op om een werkgroep hierover in te richten, 

Steenbergen breed. De heer Baali geeft aan dat het amendement erop gericht is om het 

budget nu eerst anders aan te wenden. In dit geval gaat het specifiek om de aanschaf van 

camera’s. De heer Remery roept om dit breder toe te passen. Over het jeugdhonk wordt 

opgeroepen om de begrotingsbehandeling af te wachten. De heer Remery kent de 

specifieke situatie over Promidex niet, maar vindt het jammer dat als er kansen gemist 

zouden zijn.  Mevrouw Abresch gaat in op het ingetrokken amendement over Fort 

Henricus en de achtergrond om de motie in te dienen en de behandeling over de 

raadsmededeling in de oordeelvormende vergadering.  

 

De voorzitter gaat over tot stemming over de amendementen. 

 Amendement 1: Fort Henricus is ingetrokken en wordt niet in stemming gebracht. 

Amendement 2: Sunclass wordt verworpen met 8 stemmen voor (Volkspartij, D66, PvdA) 

en 9 stemmen tegen (GewoonLokaal!, CDA en VVD). 

Amendement 3: Veiligheid Steenbergen Zuid: wordt aangenomen met 17 stemmen voor.  

Amendement 4: Jeugdhonk: wordt aangenomen met 12 stemmen voor (Volkspartij, VVD, 

CDA, D66 en PvdA) en 5 stemmen tegen (GewoonLokaal!).  

 

De tussenrapportage 2018 wordt unaniem aangenomen. 

 

10. Motie Kinderpardon. 

De heer Huisman verzoekt om als laatste het woord te nemen. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat in de vergadering van september de motie samen met 

D66 en de PvdA de motie is ingediend, met als doel om dat het uiteindelijk niet meer 

nodig is om hier over te spreken en dat de huidige kinderpardonregeling toegepast wordt, 

zoals deze oorspronkelijk was bedoeld, en dat de systematiek aangepast wordt zodat 

eerder duidelijk is of dat men kan blijven. De heer Baali sluit zich aan bij de woorden van 

mevrouw Abresch en geeft aan de motie wordt bedoeld voor menselijkheid en het 

verkorten van procedures en het geven van duidelijkheid. 

De heer Verbeek acht het niet juist dat de motie in gemeenteraad behandeld wordt, maar 

vindt dat deze discussie thuis hoort in de Tweede Kamer, omdat het over landelijk beleid 

gaat en zal de motie daarom niet steunen. De heer Weerdenburg kan zich vinden in de 

strekking van de motie en vindt het treurig dat het nodig is dat deze motie nodig is. De 

heer Kouwen acht de motie onnodig. Het is belangrijk dat kinderen een veilig thuis 

hebben, maar dat er ook dat de regels nageleefd moeten worden. De heer Kouwen 

refereert naar de beraadslagingen over het kinderpardon in de Tweede Kamer en spreekt 

uit dat deze discussie thuis hoort op een hoger niveau.  

 

In tweede termijn geeft mevrouw Abresch aan dat het gaat om kinderen die volledig 

onderdeel zijn van de samenleving en dat de motie is bedoeld om de regeling toe te 
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passen, zoals deze bedoeld is. De heer Baali geeft aan dat het geen zin heeft om geen 

actie te ondernemen, juist als wet en regelgeving niet wordt uitgevoerd.  

De heer Verbeek blijft bij het standpunt dat de motie niet thuis hoort in de gemeenteraad.  

 

De motie wordt in hoofdelijk stemming gebracht.  

Voor de motie zijn: 

De heer Veraart, de heer Weerdenburg, mevrouw Abresch, de heer Van Agtmaal, de heer 

Baali, mevrouw Bolluijt, mevrouw Van der Blom, de heer Huisman, de Remery en de heer 

Van der Spelt. 

 

Tegen de motie zijn: 

De heer Van Elzakker, de heer Gommeren, de heer Kouwen, de heer Knop, de heer 

Lambers, de heer De Neve en de heer Verbeek. 

 

De motie wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

 

10A. Motie vreemd aan de orde: ‘t Cromwiel. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat al meerdere jaren gesproken wordt over ’t Cromwiel. 

Tijdens het kernbezoek is hier met de stadsraad over gesproken. Raadsbreed is een motie 

geformuleerd. Het is nu de tijd om dit standpunt te ijken. Aan de wethouder wordt gevraagd of 

dat op 29 november of in december de raad geïnformeerd kan worden en begin 2019 aan de 

raad verschillende opties voor te leggen.  

 

Wethouder Prent reageert met dat de boodschap begrepen wordt en dat acties reeds zijn 

uitgezet. De wethouder verzoekt de raad om nog een aantal weken de tijd te geven en de 

stemming over de motie uit te stellen, omdat de consequenties nog niet volledig in beeld zijn. 

Rond 20 november wordt een raadsmededeling hierover aangeboden. De heer Knop geeft aan 

dat het uniek is dat een motie raadsbreed wordt ingediend en dat de wethouder dit zou 

moeten omarmen. Het doel is om het gemeenschapshuis terug te krijgen. De wethouder geeft 

aan dat het vergaande consequenties heeft. Door nu op te zeggen is dat het niet mogelijk is om 

dit terug te keren. De heer Weerdenburg geeft aan dat bij het opzeggen van het contract de 

exploitant niet uit beeld is en dat hij zich opnieuw kan inschrijven. Wethouder Prent meldt dat 

op dit moment een aantal vragen uitstaan bij het inkoopbureau. Het is een ingewikkelde 

materie en verzoekt om de motie aan te houden tot alle informatie beschikbaar is. De heer 

Weerdenburg stelt voor om de motie in stemming te brengen en niet direct te effectueren, 

maar eind november de raad hierover de informeren eind november of begin december. 

Wethouder Prent geeft aan de slag te gaan en verzoekt het onderwerp te agenderen voor 

december.  

 

De motie wordt in stemming gebracht, met dien verstande dat de wethouder de raad 

tussentijds informeert. De motie is aangenomen met 17 stemmen voor.  

 

11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken van 10 oktober 2018 worden met dit agendapunt vastgesteld. 
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12. Sluiting.   

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:26 uur.    

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van gemeenteraad van Steenbergen van 

29 november 2018. 

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


