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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 28 juni 2018 aanvang 19:30 uur. 

 

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

      

Mevrouw:   C.J. Bolluijt-Nijpjes  lid 

   M. van der Blom  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 

   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 vanaf 22:10 uur.  

 

  De heer:  J. Krook   wethouder 

   

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

 

Afwezig: Mevrouw:  D. Abresch   lid  

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

  

Pers:    2 personen.          

Omroep:   4 personen.    

Publieke tribune:  18 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 28 juni 2018. 

 

 

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

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Abresch en de heer 

Lambers verhinderd zijn.  

 

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen voor de vaststelling van de agenda.  De 

burgemeester vraagt of agendapunt 19 een hamerstuk kan worden. De heer Verbeek 

geeft aan dat dit een discussiestuk blijft. Agendapunt 24 wordt wel een hamerstuk.  

De heer Baali wil een motie indienen bij aendapunt 23. Verbeteren burgerparticipatie.      

  

03. Spreekrecht burgers.  

Er hebben zich insprekers gemeld voor agendapunt 22. Centumhaven Dinteloord; de heer 

Van Weezel en agendapunt 23. Bestemmingsplan Olmentuin; de heer en mevrouw van de 

Ven. 

  

De heer Van Weezel krijgt als eerste het woord. Daarna is het woord over het 

bestemmingsplan Olmentuin vervolgens aan mevrouw Van de Ven, de heer Van de Ven.* 

 

*alle inspraakreacties zijn terug te luisteren en te zien op: www.raadsteenbergen.nl 

indien er schriftelijke informatie is aangeleverd is deze tevens op de website 

gepubliceerd.   

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 31 mei en 11 juni 2018.  

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijst van 31 mei. de 

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

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Huisman stelt vragen over de glasbakken in Dinteloord. De glasbakken staan op 

slechts 75 m. afstand van elkaar. Wethouder Baartmans het streven was bij bestaande 

containers ondergrondse containers te plaatsen. Dit lukte niet vanwege de kabels en 

leidingen. Daarom zijn de glasbakken op deze locatie geplaatst. De heer Huisman vraagt 

naar de glasbak in de prinses Irenestraat. Mevrouw Baartmans doet de toezegging dat 

wordt uitgezocht of hier een glasbak staat.   

  

De heer Huisman over de verkeeroverlast Molenweg. Deze klachten zijn geintensiveerd. 

Hij hoopt op een goede oplossing en gaat ervan uit dat dit meegenomen wordt in het 

GVVP. Wanner komt dit? Wethouder Baartmans geeft aan dat dit klopt. Alles wordt 

meegenomen maar zij weet nog niet wanneer dit gereed is.     

 

De heer Baali vraagt naar het pesten op scholen. Zijn er gegevens over het pesten op 

scholen? Er is een rapport van het ministerie over ‘wat werkt tegen pesten?’ Onze scholen 

maken geen gebruik van de genoemde succesvolle programma’s . Kan de wethouder 

bevestigen dat onze scholen vaar geen gebruik van maken? Kan de wethouder dit 

stimuleren? Heeft de wethouder verder nog ideeen om pesten tegen te gaan? Wethouder 

Krook geeft aan dat gegevens over pesten niet bekend zijn. Dit is en blijft de 

verantwoordelijkheid van de scholen. De scholen worden getoetst door de 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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onderwijsinspectie. dit najaar wordt ‘pesten’ meegenomen op de lokale educatieve 

agenda en wordt ‘pesten’ daarbij besproken.   

 

De heer Van der Spelt refereert aan de brief van een ondernemer in Kruisland. Hij vraagt 

of het college bereidt is om de aanleg van de groenstrook uit te stellen. Hij verzoekt de 

agendacommissie deze op de agenda van september te plaatsen. Wethouder Lepolder 

geeft aan dat er tot september niets wordt gedaan.  

 

De heer Weerdenburg: er is bekend geworden dat er versterking komt m.b.t. de politie. 

Hij vraagt of onze gemeente ook uitbreiding mag verwachten.  

De burgemeester geeft aan dat dit klopt. Er komen 130 wijkagenten in het district bij  

Steenbergen staat op de lijst staat voor één wijkagent. N.a.v. de problemen in Zuid is er 

gesproken over de mogelijkheden voor extra capaciteit. Daar moet ook een oplossing 

voor gevonden worden.    

 

06. Installatie van een burgerlid.  

De fractie van D66 heeft verzocht de heer Theuns als burgerlid te benoemen.  De heer 

Theuns voldoet aan het specifieke criterium voor burgerleden: hij stond op de kieslijst. 

Vanavond dienen de geloofsbrieven onderzocht te worden zoals dat in het reglement van 

orde is voorgeschreven. De raad wordt voorgesteld voorgesteld om de heren Gommeren, 

Veraart en Elzakker als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven aan te wijzen. 

De raad besluit hiermee akkoord te gaan. De voorzitter schorst de vergadering voor 10 

minuten en verzoekt de commissie de geloofsbrieven van de genoemde kandidaten te 

onderzoeken.  

 

De voorzitter heropent de vergadering. De heer Gommeren leest het rapport van de 

commissie onderzoek geloofsbrieven voor.  

De voorzitter gaat over tot de installatie van de heer Theuns als burgerlid. De heer 

Theuns legt de eed af.  

 

07. Begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

08. Jaarrekening 2017 en concept begroting 2019 GR West-Brabants archief.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

09. Jaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 van de RAV Brabant midden-West-

Noord.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

10. Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 OMWB. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

11. Begroting 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  
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12. Begrotingswijziging 2018 en concept begroting 2019 ISD.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

13. Concept beleidsbegroting 2019 GGD West-Brabant. 

 De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

14. Externe veiligheidsvisie.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

15. Intrekken verordening restschuldlening.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

16. Raadsvoorstel budget starterslening. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

17. Bestemmingsplan Langeweg 40. 

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

18. Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland 1
e
 herziening.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

19. Jaarstukken 2017.  

De heer Verbeek geeft aan geen compleet antwoord te hebben gekregen te hebben op 

zijn vraag. Hij weet dat er een overschijrjding is. Welke maatregelen zijn er genomen 

mochten er onverwachte uitgaven zijn.  

Hij vraagt naar een overzicht per kwartaal voor de uitgaven op sociaal domein.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat dit complex is. Er is een memo gemaakt. Zij verzoekt 

deze te agenderen voor het audit committee. Tevens refereert zij naar de 

raadsmededeling m.b.t. de meicirculaire. De wethouder doet de toezegging ieder 

kwartaal te rapporteren. Wethouder Krook geeft aan dat het een open eind regeling is. Er 

moet een transitie vormgegeven worden. Tweede lijnszorg moet naar voor gehaald 

worden. Het vraagt afstemming op alle vier de elementen. Hij komt op korte termijn terug 

op dit onderwerp.  

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.        

  

20. Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 Regio West-Brabant.  

De heer Van Elzakker gaat in op kleinschalig vervoer. Het gaan rekenen van 

abonnementskosten acht hij niet gelukkig. Er zijn mensen die dit niet kunnen financieren. 

Deze mensen moeten geholpen worden. Wethouder Krook geeft aan dat het college zich 

hier niet over heeft beraad. Het is een kwetsbare doelgroep. Als er geen eigen bijdrage is 

zit er geen rem op het gebruik. De heer van Elzakker dankt de wethouder.  

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.        
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21. Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 WVS. 

De heer Kouwen geeft aan dat dit een moeilijk onderwerp is. Hij heeft nog een aantal 

vragen. Deelt het college de zorg voor de kosten? In de begroting wordt uitgegaan van 

een verdriedubbeling van de kosten. Wat ons opvalt is de lening van 5 miljoen euro. Zou 

deze economische voorspoedige tijd meer moeten kunnen brengen aan opkomsten. 

Graag de vinger aan de pols houden bij het ziekteverzuim.  

De heer Remery wil een lans breken voor de WVS. Op de zienswijze heeft hij weinig aan te 

merken. Hij wil een lans breken voor deze mensen waar op de arbeidsmarkt geen plek 

voor is. De heer Broos sluit zich aan bij het voorstel. Hij is benieuwd of dit college al zover 

is dat er ideeën ingebracht kunnen worden door het college in het schap. Wethouder 

Krook De risico’s zijn nog koffiedik kijken. Er wordt zo goed mogelijk begroot. Er wordt 

veel inspanning geleverd. Door de economische voorspoed kan de categorie A en B snel 

aan de slag. Binnen de WVS is een nieuwe voorzitter die zeer deskundig is. Met de ISD is 

ook overleg geweest. Het gaat nu over de inwoners en niet over de processen. We hebben 

een voorportaal maar de koppeling met de backoffice moet gemaakt worden. De inwoner 

staat centraal. De heer Remery wordt juist de kwetsbare groep extra geholpen? 

Wethouder Krook geeft aan dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden ook mensen 

die op een andere wijze begeleid dienen te worden. De heer Kouwen geeft aan dat de 

rede van het tekort de te dure huishouding van de WVS was. Wat gaan wij daaraan doen 

om dat in de hand te houden. De heer Remery geeft aan dat het hoge kostenniveau 

betekent dat je er altijd naar moet kijken. Het is fijn dat er op een bepaalde groep extra 

inspanning voor wordt verricht en dat dit gezamenlijk wordt opgepakt. Meedoen is heel 

belangrijk. Wethouder Krook geeft aan er informatie komt over de benchmark die deze 

week bekend is geworden. De heer Kouwen vraagt of het ziekteverzuim ook meegenomen 

wordt bij de gesprekken die worden gevoerd. Wethouder Krook geeft aan dat 

herstructurering ook meer ziekteverzuim geeft. 

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.        

   

22. Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord. 

De heer Van Agtmaal geeft aan dat hij blij is met de plannen. De wethouder heeft 

toezeggingen gedaan in de oordeelvormende vergadering. Hij wil m.b.t. de 

parkeerplaatsen aangeven dat er drie plaatsen vervallen. Hij ziet risico’s bij slecht weer 

i.v.m. het ontbreken van parkeerplaatsen. Hij vraagt naar de ideeën van de 

portefeuillehouder. Kunnen er nog parkeerplaatsen aan die kant komen? Waarom is er 

geen gesprek met de heer Vlamings geweest? Hij vraagt het college te reageren op de 

inspraak van de heer Van Weezel. De heer Baali vraagt naar het advies van het 

waterschap en de aantallen parkeerplaatsen. Er zijn zorgen over de hygiëne. Is er een 

oplossing voor? De oneerlijke concurrentie zou besproken moeten worden bij 

havenbeleid. De raad ontvangt het signaal dat het contact van burgers met de gemeente 

star zou zijn. Dit baart hem zorgen. De heer Van der Spelt het is een mooi plan en 

Dinteloord verdient dit. Hij sluit zich aan bij de zorgen over parkeren en de sanitaire 

voorzieningen. Hoeveel boten kunnen er aanleggen? Over de 1,5 miljoen vindt hij het 

jammer dat het college niet meewerkt aan de uitvoering van het amendement. Waarom is 

dit en waarom worden er geen beslismomenten voor de raad ingebouwd. Passen alle 

evenementen hier? De heer Gommeren: dit is een uitstekend plan. Hij wacht op de 
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antwoorden van de wethouder. Over de mijlpalenplanning en de staat van investeringen 

geeft hij aan dat het jammer is dat dit niet is toegevoegd. Kan de raad dit nog 

verwachten? De VVD is tegen oneerlijke concurrentie. Hier kan op een later moment 

teruggekomen worden.  

Mevrouw Bolluijt bedankt de inspreker en vraagt een reactie van het college. De MUZA 

wordt een warm hart toegedragen en er mogen geen extra kosten voor zijn. De heer Van 

Elzakker geeft aan dat er veel overleg is geweest. Het verbaast hem dat er zaken zijn die 

nog niet rond zijn. Hij wil graag de aanneemsom zien en als het werk afgerond is de 

nacalculatie zien.  

Mevrouw Baartmans schetst het proces en geeft aan dat de raad op snelheid heeft 

aangedrongen. N.a.v. het overleg zijn er aanpassingen geweest. Het aantal 

parkeerplaatsen neemt af met drie. In 2019 komt een onderzoek naar behoefte en 

locaties en routering. Het is nu wat voorbarig. De raad krijgt het onderzoek. Bij het 

parkeren worden de CROW normen gehanteerd. De bomen worden geplaatst in 

verplaatsbare bakken. De bomen zijn een wens van de bewoners. Toiletvoorzieningen 

kunnen bij de horeca gebruikt worden. De evenementen op het Havenplein kunnen 

gewoon plaatsvinden. Er komen geen extra kosten voor de organisator van de Muza. Op 

auto’s die geparkeerd staan op stoepen moet gehandhaafd worden. Frustraties dienen op 

de wethouder en niet op ambtenaren gebotvierd te worden. De wethouder is 

verantwoordelijk. De bomen op de dijk: hier is het waterschap bij betrokken. De heer 

Baali vraagt om een concreet antwoord naar het plaatsen van grotere bomen. De 

wethouder zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. Er wordt bij de haven niets 

gewijzigd. Aanmeren voor 24 uur wordt gratis aangeboden.  

De heer Knop vraagt of dit (havenbeleid) geagendeerd zou kunnen worden.  De voorzitter 

geeft aan dat dit niet zomaar op de agenda kan. De heer Knop vraagt het college dit voor 

te bereiden en op de agenda te plaatsen. Mevrouw Baartmans geeft aan hiertoe bereid te 

zijn. De heer Van Agtmaal vraagt of het onderzoek naar het parkeerbeleid niet te laat 

komt. Zit de horeca erop te wachten dat mensen gebruik maken van het toilet? Hij vraagt 

naar de handhaving op parkeren op de stoep. Gewoon Lokaal! is voor dit plan.  

De heer Baali de oplossing van sanitair bij ondernemers acht hij een schijnoplossing. Het 

is niet voorbarigheid om het parkeren helder te hebben voorafgaand aan de schop in de 

grond. De PvdA is voor het voorstel. De heer Van der Spelt vraagt naar een sanitaire 

voorziening. Het blijft jammer dat die beslismomenten niet naar de raad komen. Hij kan 

instemmen met het voorstel. De heer Gommeren geeft aan dat het jammer is dat er niet 

ingegaan wordt op de projectdoorloop planning. Hij wacht het antwoord van de 

wethouder af.  

De heer Van Elzakker begrijpt dat de wethouder veel vragen heeft gekregen. Maar het 

antwoord op de vraag over het bestek en de nacalculatie heeft hij niet gekregen. Hij 

vraagt naar de sanitaire voorziening. De Volkspartij is voor het plan.  

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat er een niet openbare raming is, die mag ingezien 

worden. De horeca in Dinteloord heeft toegezegd dat er ook gedoucht mag worden. Dit is 

niet na openingstijden. Zij zegt toe de Boa’s te attenderen op parkeren op de stoep. De 

heer Baali vraagt of de wethouder ook een bordje bij de haven gaat zetten. Wethouder 

Baartmans geeft aan dat er op gehandhaafd wordt. De heer Van Agtmaal geeft aan dat de 

heer Vlamings ook op 6 juni heeft ingesproken. Wethouder Baartmans geeft aan dat er is 
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geprobeerd om contact te krijgen en dat is niet gelukt. Zij kan de sanitaire voorziening 

meenemen. Dit is een toezegging. De heer Van Elzakker wil de informatie na afloop zien, 

niet nu. De heer Gommeren vraagt naar de milestoneplanning. Wethouder Baartmans 

komt terug op de milestoneplanning. Er komt nog een uitwerking. De heer Gommeren 

vraagt of er dus steeds kleine stukjes gevoteerd worden. De voorzitter geeft aan dat nu 

het hele bedrag gevoteerd wordt. De heer Van der Spelt geeft aan dat dit achteraf is. De 

bedoeling was vooraf. De voorzitter geeft aan dat de aanbesteding anders niet kan 

plaatsvinden; de aanbesteding is een bedrag in één keer. Om iets te betekenen voor 

Dinteloord dient dit in één keer plaats te vinden. De heer De Neve geeft aan dat een 

amendement een wijzigingsvoorstel is. Dit amendement is niet goed verwerkt. Mevrouw 

Baartmans komt hierop terug. Het kan niet in stukjes gehakt worden. De heer Van der 

Spelt snapt dit maar het gaat om de betaling in stappen, dan zou de raad in positie 

gebracht kunnen worden. Mevrouw Baartmans zegt toe dit uit te zoeken. Dit mag de 

gemeente niet schaden. De heer Remery vraagt naar het budget voor de sanitaire 

voorziening. De heer Baali zal over een overschrijding voor sanitaire voorzieningen 

heenkijken. Hij vraagt om een brede discussie over havenbeleid. De wethouder komt daar 

op terug. De heer Van Elzakker geeft aan dat de sportfederatie Zuid-Nederland wellicht 

bereid is een toilet te plaatsen. De wethouder dankt voor het signaal.   

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten.      

          

23. Vaststelling bestemmingsplan De Olmentuin. 

De heer Baali geeft aan dat het informeren van omwonenden is niet goed gegaan en dient 

een motie in. De heer Knop geeft aan dat dit een onlogisch locatie is voor woningbouw en 

verzoekt dit over het zomerreces heen te tillen.  

De heer Weerdenburg geeft aan dat er meer informatieavonden voor de omwonenden 

hadden moeten zijn. De heer Veraart houdt vraagtekens bij de gemaakte afspraken. Het 

bewonersoverleg van 22 mei was nuttig. De bewoners stelden goede vragen die tot 

duidelijkheid hebben geleid. Er dient helder en strak toezicht op de uitvoering te zijn. De 

Olmentuin moet aangelegd worden zonder gas met mogelijkheden voor een centrale 

energiewinning. Dit biedt mogelijkheden voor omwonenden buiten dit project om zich 

hierbij aan te sluiten. Kan de wethouder dit uitwerken en later terugkoppelen aan de 

raad? De heer Van der Spelt dankt de insprekers. Hij kan na de aanpassingen instemmen 

met het voorstel. De heer Verbeek in een later stadium is de informatievoorziening beter 

geworden. De VVD kan instemmen met het bestemmingsplan.  

 

Wethouder Lepolder is blij dat het idee wordt omarmd. de ervaring leert dat er vaak bij de 

raad van Staten wordt uitgekomen. De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij 

de initiatiefnemer. Er zijn diverse communicatiemomenten geweest. Zij adviseert de 

motie niet over te nemen. Beter communiceren omarmt zij. De heer Knop geeft aan dat er 

vaak toch wijzigingen zijn bij de uitvoering, zodat strenge controle nodig is. Waar moet je 

als raadslid vanuit gaan? Als je drie kilometer verderop pijlbuizen gaat gebruiken en er 

worden schattingen gebruikt is dat erg lastig. Na 22 mei is er een gespreksverslag 

geweest dat vol stond met zaken die niet klopten. De heer Weerdenburg kan niet akkoord 
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gaan met de motie. Het communicatiebeleid is vastgesteld. Hierin staan de 

uitgangspunten. De motie gaat nu te ver. Hij wil wel nadenken over de 

bewonerseffectrapportage. Hij is voor het plan. De heer Veraart wil graag aangeven dat er 

in de motie een aantal positieve elementen zitten. De communicatie is sterk verbeterd en 

is aan het verbeteren. Hij heeft daar vertrouwen in. Gewoon Lokaal! gaat akkoord met het 

voorstel. De heer Van der Spelt kan instemmen met het voorstel. Het plan is toe aan een 

besluit. Er zijn aanpassingen. De motie had ook vreemd aan de orde gekund. Hij 

onderschrijft het onderliggende signaal. De heer Verbeek geeft aan dat er toch een 

verplichting van de gemeente ligt. De heer Knop geeft aan dat dit nu juist de discussie is. 

De locatie is niet geschikt. De afspraak moet wel nagekomen worden. De motie kan hij 

niet mee instemmen.  

Wethouder Lepolder het waterhuishoudingplan wordt met het Waterschap opgesteld. Er 

wordt nooit hoger gebouwd dan in het bestemmingplan staat aangegeven. Zij verwijst 

naar hdst 7.  

 

Het voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 5 tegen (Volkspartij en 

PvdA). 

 

De motie wordt volgens hoofdelijke stemming in stemming gebracht.  

Tegen stemmen: V. Agtmaal – Bolluijt – Blom – Broos – Gommeren – Verbeek – Maas – 

Remery – Veraart – Weerdenburg. 

Voor stemmen: Baali – V. Elzakker – Huisman – Knop – Kouwen – Neve – Spelt. 

De motie is verworpen met 10 stemmen tegen en 7 stemmen voor.  

 

24. Bestemmingplan Buitengebied Steenbergen 1
e
 herziening.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

25. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken van 4 en 6 juni 2018 worden hiermee afgehandeld. Er zijn geen 

mededelingen.  

 

26. Sluiting.   

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:20 uur.    

 

Aldus besloten in de 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 


