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01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Maas verhinderd is.
De voorzitter neemt een moment stilte in acht vanwege van het recente overlijden van de
heer Corné Kiesels, medewerker van de gemeente Steenbergen
02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht.
04. Begroting 2019.
04A. Mondelinge reactie van de fracties op de begroting op hoofdlijnen en indienen moties
en amendementen (de eerste termijnen kunt u teruglezen via het raasinformatiesysteem,
www.raadsteenbergen.nl.
De fracties spreken op volgorde van grootte:
De heer Remery
De heer Lambers
De heer Gommeren
De heer Weerdenburg
De heer Huisman geeft naast zijn betoog zoals geplaatst op het raadsinformatiesysteem aan dat hij
bestuurslid van de St. Annaparochie is.
De heer Baali
04B. Beantwoording door het college.
Wethouder Lepolder de hoogte van de woonlasten: ozb wordt niet meer aan huurwoningen
toegerekend. Daarom loopt dit soms uit de pas met andere gemeenten. Een onderzoek zou goed
zijn maar er wordt geen dekking aangegeven voor de dekking van deze motie.
De heer Remery komt er een voorstel voor een budget? Wethouder Lepolder komt met een
voorstel voor een budget voor een benchmark naar de woonlasten. Groene leges kunnen
aangepast worden. Veel maatregelen voor duurzaamheid zijn vergunningvrij. Nieuw te bouwen
woningen kennen al een zwaar eisenpakket. Op monumenten mogen ook geen leges gevraagd
worden. De extra kosten bij groene leges kunnen niet elders verhaald worden.
Er is een bestuursopdracht over arbeidsmigranten geformuleerd. De wethouder heeft een brief
naar de makelaars gezonden. Concrete aanvragen zijn er niet, maar als die komen gaat het college
kijken wat past. De heer Lambers vraagt of de wethouder niet bekend is met het concrete idee om
huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Gagelweg te realiseren. Wethouder Lepolder geeft aan
dat er een jaar geleden gesproken is. Maar de concrete aanvraag is nog niet binnen. De heer
Lambers vraagt het college om binnen twee maanden te reageren. Wethouder Lepolder zegt toe
dat de raad wordt geïnformeerd, met spoed. Er komen veel bedrijven onze kant op waardoor de
KPI’s zullen verbeteren. Het aantal werkende mensen is gestegen. We proberen de sector aan te
jagen, we hebben goede bedrijven binnengehaald. De heer Remery vraagt of biobased niet meer
de eer zou moeten opstrijken. Wethouder Lepolder geeft aan dat de raad daar gerust op kan zijn.
De grondslag voor beleidsindicatoren is ‘Waar staat je gemeente’. Er komt een infographic van de
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begroting. Over motie over de startercentra geeft zij aan dat er beperkte ruimte zit in het budget
economische ontwikkeling, maar er zijn grote bedragen mee gemoeid. Zij hoort graag van de raad
hoe concreet dit moet zijn.
Wethouder Lepolder geeft aan dat binnen de P&C cyclus de keuzes gemaakt worden. De heer
Lambers geeft aan dat er onduidelijkheden zijn. Hij wil meer inzicht hebben in de opbouw van de
begroting. Het moet leesbaar zijn. Sommige zaken zijn heel erg vaag. We zouden prioriteiten
moeten stellen. Wethouder Lepolder het koppelen van riolering aan de waarde van de woning is
niet te vergelijken. De heer Baali vraagt of het college bereidt is te kijken naar een eerlijke
verdeling. Wethouder Lepolder de raad heeft gekozen voor kostendekkendheid. Iedereen draagt
daaraan bij. De heer Baali vraagt of dit meegenomen kan worden in het onderzoek naar de ozb.
De heer Remery is dit niet ook al in het verleden gevoerd? Wethouder Lepolder geeft aan dat dit
klopt en dat de systematiek in stand gehouden is. Wethouder Lepolder geeft aan dat de
kansenkaart geen lijstje is, maar een inspiratiedocument. Het weerstandratio is nu zo dat het echte
vrije vermogen niet geblokkeerd is. De heer Baali vraagt of dekking uit de algemene reserve dus
geen probleem is. Wethouder Lepolder geeft aan dat het begrotingsoverschot een structurele
ruimte is.
Wethouder Baartmans geeft aan dat de rotondes van de provincie zijn en dat er meer afspraken
over het AFC zijn. De stille armoede door hogere energielasten wordt bij het warmteplan
meegenomen. De tuinders zijn zich bewust van de stappen die gezet moeten worden de gemeente
faciliteert. Er komt een raadsmededeling over de 12 duurzamheidsstappen. De motie 750 jaar
Steenbergen stad. Dit feest is niet alleen voor Steenbergen stad maar voor de hele gemeente. Zij
vraagt de fractie het college de gelegenheid te geven om te komen met een plan. Dit is een kans
om de gehele gemeente een heel jaar in de schijnwerpers te zetten. De heer Lambers vraagt of de
wethouder het niet eens is met de motie om eerst te kijken naar de plannen en daarna een budget
op te nemen. Wethouder Baartmans vraagt de raad eerst het plan van het college af te wachten. Er
is een bestuursopdracht geformuleerd voor De Gummaruskerk. Het gebouw zou zijn ‘eigen broek’
moeten ophouden. Het moet een goed onderbouwd plan zijn. De heer Lambers vraagt of 10.000
euro niet voldoende is. De heer Baali vraagt of het bisdom meebetaald. Wethouder Baartmans
geeft aan dat het bisdom niet meebetaald. De heer Lambers vraagt of de wethouder weet dat de
fractievoorzitters al geruime tijd in gesprek zijn met het kerkbestuur en dat de gevraagde
financiële informatie er nog steeds niet ligt? Wethouder Baartmans geeft aan dat zij daar niet
overgaat. De heer Baali is het niet logisch dat het bisdom meebetaald? Wethouder Baartmans nee,
het Bisdom betaalt niet mee. We gaan als college een onderzoek uitvoeren. De 70.000 euro minder
op openbare groen gaat over recreatie Fort Henricus. De heer Verbeek vraagt of er activiteiten in
de Gummarus komen die eigenlijk in het Cromwiel thuishoren. De wethouder begrijpt de zorgen.
Wethouder Baartmans geeft aan dat er initiatieven zijn voor zonneweides. Er is ook contact met de
gemeente Roosendaal. Er moet eerst beleid komen. Wethouder Baartmans neemt de motie naar
de Mobil Jumbo mee naar het onderzoek en omarmt deze. De riolering op De Heen is verbeterd. Is
er meer nodig, dan wordt dit uitgevoerd. De medewerker energietransitie wordt full time
aangenomen. De heer Huisman vraagt of dit tijdelijk of permanent is. De heer Verbeek vraagt naar
de dekking er staat een bedrag in de begroting en daar zit de medewerker in. De heer Lambers
geeft aan dat het bedrag niet herkenbaar is. De heer Verbeek geeft aan dat er ook nog een bedrag
van 25.000 instaat. Wethouder Baartmans dit gaat over het bureau. Wethouder Baartmans geeft
aan dat er een verkeerskundige wordt aangenomen. Het fietspad naar bergen op Zoom vanuit
Nieuw Vossemeer wordt naar voor gehaald. Er is een digitaal energieloket daarop kunnen burgers
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zien wat ze kunnen doen om hun huis te verbeteren. De bouwlocaties in Dinteloord zijn
kwetsbaar. We hopen dat plannen doorgaan anders moet er naar andere locaties gekeken
worden. Er zijn meerdere kerken die aandacht krijgen. Over de voorbereiding over 75 jaar
bevrijding zegt de wethouder toe dat de raad daar een nieuwsbrief over krijgt.
De woningnoodmotie: de eenpersoonswoningen komen er, maar niet door Stadlander. Er zijn
geen wachtlijsten voor starters of sociale huur. Maar er zijn wel weinig goedkope koopwoningen.
Naar aanleiding van een onderzoek komt er een nieuw woonbeleid. De wethouder ontraadt de
motie. In april 2019 is het onderzoek bekend.
Wethouder Krook geeft aan dat hij de zorgen van de raad snapt. Deze zijn niet terecht. De
eerstelijnszorg is vaak hetzelfde als de tweedelijns. De bezuiniging zit in ombuiging van de tweede
lijn naar de eerstelijn. Hij ziet het niet als bezuiniging. Dit wordt niet toegestaan. Armoedebeleid is
door de raad erg ruimhartig ingezet. Het rekenkameronderzoek heeft aanbevelingen gegeven die
zijn uitgevoerd. Er zijn 3 Fte toegevoegd aan Vraagwijzer. Ook is op scholen en in kerken aandacht
voor het beleid. Mevrouw Abresch vraagt hoe de raad kan evalueren en de tevredenheid meten?
Wethouder Krook geeft aan dat er geturfd moet worden. Er gebeurt zoveel dat de raad dit niet
allemaal weet. Er ontbreekt een beleidskader. Er wordt allemaal uitvoering gedaan. In 2020 komt
er beleid. De wethouder wil ook de raad meenemen. Mevrouw Abresch geeft aan dat de signalen
vanuit de samenleving naar de wethouder kan komen. Wethouder Krook vraagt om een
raadscommissie die met de wethouder om tafel gaat. De heer Lambers vraagt of het college een
nieuwe bestuurscommissie wil instellen? Wethouder Krook geeft aan dat hij merkt dat hier
behoefte aan is. De heer Lambers geeft aan dat dit een uitbreiding van het stelsel is. Wethouder
Krook geeft aan dat dit verder uitgewerkt moet worden en meer een werkgroep is.
De heer Huisman vraagt de wethouder het voortouw te nemen bij het initiatief van de werkgroep.
Wethouder Krook geeft aan dat de raad zelf over de werkgroepen gaat. Er wordt ook naar
seniorenvriendelijkheid gekeken. Dit moet in beeld gebracht worden, waar gaat het over en om?
Maar daar is tijd voor nodig. Het ‘auto maatje’ neemt hij mee, dit moet je gewoon doen. Voor het
AED dekkend krijgen van de gemeente kan 250 euro per locatie toegezegd worden. Het
amendement huishoudelijke hulp van de PvdA: de mantelzorgondersteuning wordt ondergebracht
bij de normale indicatieprocessen WMO. De heer Baali wil geld toevoegen. Wethouder Krook wil
het als mantelzorgbudget onder het normale indicatieproces brengen. Hij wil hier de raad in
meenemen en ziet dit als een onnodig amendement. De heer Baali kunnen de mensen het hele
jaar gebruik maken? Wethouder Krook ja dat klopt.
Wethouder Prent geeft aan dat ‘De dag van de jeugd’ het resultaat is van een proces. Zij hoopt dat
dit in 2019 gaat gebeuren. Er wordt in 2019 gestart. Er zijn geen contacten met jongeren die
ongeorganiseerd sporten. Over de motie initiatieven groene kernen geeft de wethouder aan dat
dit via het initiatievenfonds loopt. Zij omarmt de motie. Er zijn grote ambities m.b.t. sport. Er wordt
gewerkt aan een uitvoeringsplan. In 2019 worden twee tevredenheidsonderzoeken gepland wordt
in 2019 uitgevoerd. M.b.t. de gemeenschapshuizen geeft zij aan hier extra aandacht voor te
vragen. Duurzaam beheer betekent veel meer dan alleen ‘behouden voor de kern’. Hoe zorgen we
dat onze gebouwen energieneutraal worden. Er loopt een onderzoek en hier komt een
uitvoeringsplan voor. In 2019 wordt er aan een toekomstvisie gewerkt en dan gaat het ook om de
gemeenschapshuizen. Het onderzoek naar het Cromwiel wordt in het eerste kwartaal
aangeboden.
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Ideeën van jeugd vertalen heeft tijd nodig en de wethouder vraagt de raad het college die tijd te
gunnen. De heer Baali geeft aan dat dit niet concreet is. Het scholenproject is het enige concrete
punt. De kinderen functioneren dan als gratis ambtenaar. Wethouder Prent geeft aan dat er al
goede ideeën zijn en dat die worden meegenomen. De wethouder heeft tijd nodig. Baali kan niet
teruglezen wanneer dit terug komt. Wethouder Prent geeft aan dat het nu nog onvoldoende in
ons integrale denken zit. Maar er moeten niet allemaal aparte beleidsplannen komen het moet
onderdeel van ons handelen worden.
Burgmeester over de uitstroomregeling; de plannen worden in de perspectiefnota voor 2020
gedeeld met de raad. In die perspectiefnota worden de plannen verder uitgewerkt en aangeboden.
De motie informatiepagina; er komt een evaluatieonderzoek naar het communicatiebeleid door
een extern bureau. Hij verzoekt de raad het onderzoek eerst af te wachten. De heer Lambers
vraagt of de burgemeester er niet mee bekend is dat in 2015 al een besluit is genomen om de
pagina opnieuw voeren. De burgemeester geeft aan hier niet mee bekend te zijn. Een bedrag
noemen lijkt niet handig. De heer Remery vraagt of de pagina niet ingevoerd kan worden en
eventueel weer afgeschaft na het onderzoek. Het bedrag noemen lijkt u niet slim. De heer
Lambers vraagt of de burgemeester het daarmee eens is.
De burgemeester: ‘prima’. De burgemeester voert een pleidooi voor wijkagenten. Hij is blij met de
motie van het CDA maar de burgemeester wenst de basis op orde te brengen. Iedere extra
aandacht omarmt hij. Het genoemde lobbytraject is al ingezet. Zo gauw de wet is aangenomen
wordt dit automatisch met de burgemeester gedeeld. Er is door de rijksoverheid 100 miljoen extra
ter beschikking gesteld. Het college vindt de motie overbodig. Maar aannemen is ook geen
probleem. De gemeenschappelijke regelingen meer in positie krijgen wordt al gedaan. De visie op
de Brabantse Wal blijft van kracht. We werken samen waar we kunnen. De samenwerking van de
bedrijfsvoering is op dit moment niet aan de orde. Dat moet je doen vanuit je kracht. Dit heeft tijd
nodig. Communicatie is steeds belangrijker. Hij komt het eerste kwartaal 2019 bij de
gemeenteraad terug met de resultaten van het onderzoek.
De voorzitter schorst de vergadering.
04C. Debat door de raad met een reactie op de moties en amendementen.
De heer Gommeren vraagt welke moties en amendementen eventueel worden ingetrokken
(overzicht is weergegeven bij agendapunt 4E).
De heer Remery snapt dat er opmerkingen gemaakt worden over de begroting. We moeten nu
van beleid naar uitvoering. De raad heeft wel zelf deze keuzes gemaakt voor de opbouw van de
begroting. Hij kan niet instemmen met amendement A1. Hij heeft nooit aangegeven de
hondenbelasting 200% in te trekken, maar aan te passen naar een doelbelasting. Voor het
bestrijden van overlast heb je budget nodig. De heer Lambers: motie van Gewoon Lokaal! is in
2016 ingediend. Hoe kan gewoon Lokaal! tegen dit voorstel zijn? De heer Remery er zou onderzoek
naar de werkelijke kosten moeten zijn. De werkelijke kosten zouden verhaald kunnen worden op
de hondenbezitter. De heer Lambers geeft aan dat de motie unaniem is aangenomen. De heer
Remery is van mening dat de heer Lambers het omdraait. Er worden kosten gemaakt en daar
moet dekking voor komen. De heer Lambers vraagt of de hele belasting aangewend wordt voor
honden. De heer Remery gaat daar wel van uit. De heer Baali geeft aan dat de handhaving €
3.000,- is. Hondenspeelveldjes zijn er alleen in Steenbergen. De heer Remery geeft aan dat deze
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argumenten in het verleden al zijn gedeeld. De motie informatiepagina dient hij in. In 2022 is het
750 jarig bestaan. Er is nog tijd. Hij dient de motie in.
De heer Lambers over amendement 1. De heer Huisman vraagt waarom de hondenbelasting en
de Gummaruskerk aan elkaar gekoppeld worden. De heer Lambers heeft dekking gezocht bij dit
voorstel. Het gaat over monumentenbeleid. Onderzoek formuleren hoeft geen € 60.000 te kosten.
€ 10.000 is voldoende. Bij de behandeling van de perspectiefnota kan de rest dan gevoteerd
worden op basis van werkelijke bedragen. De heer Huisman geeft aan dat het afschaffen van de
hondenbelasting niet in het programma van D66 staat. Kostendekkendheid steunt hij dus. De heer
Lambers heeft een financieel middel gevonden. Hij is voor de motie informatiepagina. Hij laat zich
leiden door signalen uit de samenleving. de pagina moet zo snel mogelijk terugkomen. Hij wil eerst
plannen zien voor Steenbergen 750 jaar. De heer Huisman vraagt over de motie van de Volkspartij
(overleg over uitgaven) of er meer werk voor de raad komt. De heer Lambers geeft aan dat hij wil
overleggen met het college over de prioritering en een kerntakendiscussie wenst te voeren. De
heer Huisman geeft aan dat dit op hoofdlijnen moet. Hij wenst daar niet extra voor te vergaderen.
De heer Lambers geeft aan dat dit in de tweede kamer ook zo gaat. De heer Huisman geeft aan
dat we het nu al doen. De heer Lambers vindt de begroting te vlak. Hij kan zelf wel bepalen of hij
iets belangrijk vindt. De heer Weerdenburg geeft aan dat dit in het auditcommittee thuis hoort. De
heer Lambers geeft aan dat het audit besloten is en niet de prioriteiten bepaalt. De heer
Weerdenburg geeft aan dat het audit zelf de agenda bepaalt en dat iedere fractie
vertegenwoordigd is. De heer Lambers geeft aan dat het audit vertrouwelijk is. De heer Huisman
geeft aan dat het hier niet besproken kan worden als het om vertrouwelijke stukken gaat. De heer
Lambers brengt de motie in stemming. De heer Lambers heeft een aantal vragen over het
startersnetwerk, zijn het mensen uit Steenbergen? Welke kosten zijn er in relatie tot de overige
gemeenten? Hij stemt in met de motie Mobil-Jumbo. Maar dit is uitvoering, eigenlijk is de motie
overbodig. Hij blokkeert dit niet maar vraagt wel naar de dekking. Hij is tegen de motie
raadsbudget.
De heer Verbeek vraagt over de zonneweides of er ook met Tholen is overlegd. Naar aanleiding
van de technische vragen; besparing op advieskosten van 4 ton op de inhuur van derden. Hij heeft
een specificatie gevraagd van het bedrag. Kan hij daar nog een antwoord op krijgen. De heer Baali
geeft aan dat de beantwoording van technische vragen niet altijd even sterk is. Hij geeft aan dat
het openbare informatie is. De heer Verbeek geeft aan dat het wellicht vertrouwelijke informatie is.
Hij is het eens met de € 10.000,- voor de Gummaruskerk maar niet met de hondenbelasting.
De belastingdruk is in lijn met het landelijk beeld. de begroting wordt nu vastgesteld en we gaan
niet achteraf nog een keer over de begroting spreken. De heer Lambers vraagt of het niet
sympathiek is dat de Volkspartij dat de Volkspartij akkoord gaat met de begroting als de motie
wordt aangenomen. De heer Verbeek geeft aan dat hij de Volkspartij altijd sympathiek vindt maar
dit niet kan steunen. De heer Lambers geeft aan dat bij de begroting 2020 een verlaging van de
belasting doorgevoerd kan worden.
De heer Weerdenburg: over de gemeenschapshuizen zou hij het op prijs stellen wanneer aan
externe partijen ook gevraagd wordt om bijeenkomsten in de gemeenschapshuizen te houden.
Ook mist hij het antwoord op de vraag of er in de gemeenschapshuizen blijvend contact betaald
kan worden. De hervormde kerk is wel een Rijksmonument. De hondenbelasting terugdringen en
niet afschaffen is wel een onderdeel van het verkiezingsprogramma van het CDA. Kan het college
met 2, 3 maanden een overzicht geven van de werkelijke kosten van het hondenbeleid.
De heer Huisman tot hoever gaat de terugbetaling voor de AED’s. Kan er met terugwerkende
kracht een vergoeding uitbetaald worden. De heer Baali er is geen antwoord op de vraag over
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duurzame criteria voor bedrijven gegeven. Hij heeft geen antwoord gekregen op de vraag over de
aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. In het eerste kwartel komen de uitkomsten over het
onderzoek naar het Cromwiel. Maar het contract loopt einde jaar af.
04D. Korte reactie college.
Wethouder Lepolder de werkelijke kosten van de honden zoekt zij uit. De heer Lambers vraag
waarom de kosten niet gewoon in de begroting staan en wanneer komen de cijfers. Wethouder
Lepolder komt hier binnen vier weken mee.
Wethouder Baartmans met Roosendaal is contact geweest over de zonneweides maar niet met
Tholen. De heer Verbeek vraagt of er iets uit het overleg is gekomen. Wethouder Baartmans heeft
geen mening over de zonneweides in Roosendaal. Zij is opgekomen voor de burgers in Kruisland.
In de visie energietransitie wordt voor Steenbergen het standpunt bepaald. Over de Gummarus
zou de raad geïnformeerd moeten zijn. De heer Lambers vond de raadsmededeling wat laat.
Wethouder Baartmans snapt dat. De elektrische en biomassa auto’s hebben maar kunnen als ze
belast worden, het niet trekken. De woonvisie wordt in 2019 geactualiseerd.
Wethouder Krook er worden geen bedragen voor AED’s met terugwerkende kracht gegeven. De
heer Huisman vraagt of de onderhoudskosten door de gemeente voor zijn rekening genomen
worden. De heer Krook geeft aan dat nu alle AED’s door de gemeente worden onderhouden en
nieuwe niet door de gemeente aangeschafte AED’s worden ook niet door de gemeente
onderhouden, dat zou te kostbaar zijn. Armoede is een prioriteit. De heer Baali geeft aan dat dit
een topprioriteit is. Wethouder Krook geeft aan dat er al veel wordt gedaan en dat er gewacht
moet worden op het eerste kwartaal 2010. De HHT toelage; daar komt nieuw beleid op, het kan
niet sneller dan snel. De heer Baali is heel blij dat die regeling komt. Onderwijs en arbeidsmarkt is
ingewikkeld. Tot 18 jaar is er vat op, maar daarboven is het lastig. In Steenbergen hebben we een
wat hoger dan gemiddeld jeugdzorgcijfer. De heer Baali geeft aan dat er ingezet moet worden op
de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Wethouder Krook geeft aan dat er allerlei overleg over
dit onderwerp plaatsvindt. In de loop van 2019 wordt ernaar gekeken. wethouder Prent stelt voor
een antwoord te geven per mail over het beheer van de gemeenschapshuizen. In de
gemeenschapshuizen moet inderdaad ook cash betaald kunnen worden.
04E. Stemming over de begroting 2019, amendementen en moties.
Stemverklaringen bij stemmingen:
Motie 7. De heer Lambers: tegen vanwege de slechte voorbereiding.
Motie 9. De heer Lambers: zijn fractie neemt geen deel aan scholing uit dit budget.
Motie 13. De heer Weerdenburg: tegen vanwege de duidelijke uitleg van de wethouder.
Mevrouw Abresch: Tegen en gaat uit van afspraken in het eerste kwartaal 2019.
Mevrouw Abresch is niet aanwezig bij de stemming over de motie ‘gemeentelijke
informatiepagina’.
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Ingediend door

titel
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Lastenverlichting en onderzoeksbudget
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UNANIEM
AANGENOMEN
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1.
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2.
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Ingetrokken

3.

Gewoon Lokaal!
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5.

Volkspartij

Oormerken gereserveerd budget 750 jaar

Unaniem

Steenbergen

aangenomen

Overleg over uitgaven

Verworpen 6-12
(Volkspartij en PvdA voor)

6.

VVD

Medewerker energietransitie

Ingetrokken

7.

VVD

Extra budget startersnetwerk

Aangenomen 13-5
(Volkspartij tegen)

8.

VVD

Mobil-Jumbo

Aangenomen 16-2
(D66 tegen)

9.

VVD

Raadsbudget training

Aangenomen 12-6
(Volkspartij en PvdA
tegen)

10.

CDA

Gemeenschapshuizen

Aangenomen 12-6
(D66 tegen)

11.

CDA

Ondermijning

Aangenomen 17-1
(PvdA tegen)

12.

PvdA

Verlaging weerstandsratio

Ingetrokken

13.

PvdA

Vervroeging armoedebeleid

Verworpen 1-17
(PvdA voor)

14.

PvdA

Woningnood

Ingetrokken

15.

PvdA

Afschaffing hondenbelasting

Verworpen 6-12
(Volkspartij en PvdA voor)

05. Belastingverordeningen.
De belastingverordeningen worden unaniem aangenomen met uitzondering van:
De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing:
Volkspartij is tegen.
De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting:
Volkspartij en PvdA zijn tegen.
De verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting:
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Volkspartij is tegen (stemverklaring: altijd tegen geweest)
De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing:
Volkspartij, D66 en PvdA zijn tegen. Aangenomen met 10 stemmen voor en 8 tegen.
06. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 00:30 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de commissie Gemeenteraad van 29 november 2018

Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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