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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 27 september 2018 aanvang 19:30 uur. 

 

Aanwezig: De heer  J.H.F. Weerdenburg  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 

   M.H.C.M. Lambers  lid  

N. Baali   lid    

T.C.J. Huisman    lid 

W.J.P.M. Maas    lid  

E.C. van der Spelt   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:  C.A.A.M. Gommeren  lid 

       

Pers:   1           

Omroep:  4    

Publieke tribune: 10 

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 27 september 2018. 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Gommeren en de 

burgemeester verhinderd zijn.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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02. Vaststelling agenda. 

De heer Huisman kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag. Dit wordt 

agendatpunt 10A. De voorzitter stelt voor 8 en 9 als hamerstuk te benoemen. De raad 

gaat hiermee akkoord.  

  

03. Spreekrecht burgers.  

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst 28 juni 2018.  

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijst van 28 juni. de 

gemeenteraad gaat akkoord met de besluitenlijsten. Hij wordt bij deze vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Baali stelt vragen over de afspraken die zijn gemaakt over de realisatie van het 

AFC. Hij kreeg een flutantwoord. Daarna heeft hij dit ook nog in september gevraagd. Er 

zijn ontwijkende antwoorden gegeven. Hij wil graag een uitgebreid antwoord waar hij 

recht op heeft. We gaan hiermee aan de slag als presidium Hij heeft een drietal vragen: 1. 

Is het college het eens is dat deze wijze niet helpt voor de raad 2. Is het college bereidt 

alsnog de vragen te beantwoorden 3. Weet het college wanneer de toekomstvisie t.a.v. 

het AFC naar de raad komt.   

Wethouder Baartmans herkent niet dat er geen respect voor de raad zou zijn. De wegen 

zijn niet overgedragen en de landmark is niet gerealiseerd. De toekomstvisievraag kan 

nog niet beantwoord worden. Zij wil overleggen welke vragen dan niet beantwoord zijn.  

De heer Baali verwacht niet dat er een mondeling antwoord komt maar vraagt om de 

laatst gestelde vragen goed te bekijken en een schriftelijk antwoord te geven.  

 

Mevrouw Bolluijt stelt vragen over de jongerenbus. De gemeente heeft aangegeven dat het 

ontwerp voor de jongerenbus niet toepasbaar is in de praktijk. Daarover stelt zij de volgende 

vragen: hoe heeft u vooraf met deze jongeren gecommuniceerd? Heeft u uw eigen ontwerp 

gedeeld met de jongeren, zo ja konden zij zich hierin herkennen? 

Mevrouw Prent geeft aan dat het een samenwerkingsproject betreft. De leerlingen kregen 

punten voor ontwerp samenwerking etc. en daar is een winnaar uit gekomen.  

Zij  heeft geen antwoord op de vraag over het delen van het ontwerp. Mevrouw Bolluijt wordt er 

nog gecommucnieerd met de leerlingen? Mevrouw Prent: jazeker. Als de bus wordt opgeleverd 

wordt dit gedaan.     

 

De heer Huisman stelt vragen over de brug over de Molenkreek. Hij vraagt of deze 

gerealiseerd kan worden i.v.m. o.a. veiligheid en bereikbaarheid. Waarom ligt die brug er 

nog niet? Rond dat gebied zijn meerdere ontwikkelingen. Dit staat er los van en kan elkaar 

versterken.  

  

Wethouder Baartmans vraagt zich af of de brug is toegezegd. De vraag is een opmerking 

geweest die zij kreeg. Zij vraagt verduidelijking. De heer Huisman geeft aan dat het gaat 

om het gebied tussen de tennisbaan en de ijsbaan, dat gebied kan doorgetrokken worden 

naar de voetbalvereniging. De wethouder zegt zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord 

toe.  
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De heer Huisman stelt vragen over de parkeerplaatsen aan de Westgroeneweg (tussen de 

nummers 25-39). De parkeerplaaten staan haaks op de weg. Hierdoor zijn er te weinig 

parkeerplaatsen. Er ontstaan gevaarlijke en vervelende parkeerplaatsen. Hij verzoekt de 

parkeerplaatsen schuin in te kunnen steken.   

Wethouder Baartmans gaat het onderzoeken en komt erop terug.  

 

De heer Lambers vraagt aan de raad om de raadsmededeling betreffende de bomen 

Kruispoort te agenderen voor 10 oktober. De raad stemt hiermee in.  

   

06. Wijziging bouwverordening.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

07. Jaarrapport Stichting Samen Onderwijs Maken. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

08. Voorstel benoeming lid audit committee en lid werkgroep bestuurlijke vernieuwing. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

09. Raadsvoorstel wijziging verordening vertrouwenscommissie. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

10. Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis. 

De heer Kouwen dankt het college voor de antwoorden. Hij acht de meldingen bij de 

poltitie nog steeds bijzonder. De politie geeft aan dat er geen overbodige meldingen zijn. 

Hij vraagt het college tijdig te melden wat het verloop is en actief te helpen bij het 

verbeteren van de processen. De heer Baali de vertegenwoordiging van de gemeente 

baart hem zorgen. Hij begrijpt dat er een vertegenwoordiger is van West-Barbant West. 

Het hoge salaris van de bestuurders acht de PvdA aan de orde. Het salaris moet openbaar 

gemaakt worden i.v.m. de wet normering topinkomens. Hij vraagt hier opheldering over.     

Mevrouw Abresch geeft aan dat er maar één vertegenwoordiger is van West-Brabant West 

en dat acht zij aan de magere kant. Zij hoopt goed geinformeerd te worden over de 

voortgang en dan niet alleen tijdens het verschijnen van de  transformatiemonitor 

jeugdzorg. maar ook tussentijds. Nadrukkelijk dient het functioneren van  ‘Veilig Thuis’ in 

de gaten gehouden te worden.  

 

Wethouder Krook vraagt een tekstuele wijziging. De wethouder is niet verantwoordelijk 

maar bestuurlijke kartrekker. Er wordt veel gemeld bij Veilig thuis door de politie en dat 

moet onderzocht worden door Veilig Thuis. Er wordt gekeken naar een andere methodiek. 

De raad wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Bergen op Zoom is 

bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd. er wordt gezamenlijk opgetrokken en er is 

veel contat met Veilig Thuis.  

De heer Baali is blij dat te horen en hoopt dat de vertegenwoordiging zo blijft. wethouder 

Krook is niet verplicht het salaris bekend te maken, maar het is wel getoetst. Het gaat om 

de privacy, niet iedereen loopt te koop met zijn salaris. De heer Baali geeft aan dat de wet 

tegen spreekt. Het salaris moet openbaar gemaakt worden. Wethouder Krook is dit niet 



 

RD1800047 

 4 

van plan, wil dit niet geven. Dit moet niet openbaar. maar vraagt dit na. De raad wordt 

continu op de hoogte gehouden.       

 

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.  

 

De heer Lambers heeft een orde voorstel en vraagt om een schorsing van 15 minuten om 

de motie te kunnen bespreken. De voorzitter stelt voor de motie eerst te laten indienen 

en daarna de schorsing toe te staan. De raad gaat hiermee akkoord.       

  

10A. Motie vreemd aan de orde: kinderpardongemeente. 

 De heer Huisman geeft een toelichting op de motie en leest de motie voor. 

 

 De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten.  

  

De heer Lambers vraagt deze motie een maand door te schuiven i.v.m. de essentie van de 

motie die gewijzigd is. Hij wenst de juridische, sociale en maatschappelijke consequenties goed 

te onderzoeken.  

De heer Huisman vraagt een schrosing aan.  

 

De voorzitter schorst voor 5 minuten.     

De heer Huisman is van mening dat er vandaag een besluit genomen moet worden, maar 

verdaagd de behandeling naar 25 oktober.  

 

De motie wordt aangehouden. 

  

11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken van 3 en 5 september worden met dit agendapunt afgehandeld, 

op uitzondering na van ingekomen stuk 10 van de vergadering van 3 september, dat 

geagendeerd wordt voor 12 november. En de ingekomen stukken 9, 11, 24, 96 en 100 van 

de vergadering van 5 september die geagendeerd worden voor de oordeelvormende 

vergadering van 10 oktober aanstaande. 

 

12. Sluiting.   

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:25 uur.    

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 25 oktober 2018 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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


