
 

RD1900032 

 1 

 

 
 *RD1900032* 

 RD1900032 

 

Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 4 juli 2019  

 

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

  De dames:   D. Abresch   lid 

     G.M. van Caam   lid 

  De heren:   D. van Agtmaal   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     W.J.P.M. Maas    lid  

     J.A.P. Veraart   lid 

     J.H.F. Weerdenburg   lid 

     J.W. Huijbregts   lid     

     C.A.A.M. Gommeren  lid  

     N.C.J. Broos   lid  

     J.C.M. Verbeek   lid    

     G.G. de Neve   lid    

     M.H.C.M. Lambers  lid  

     A.J.D. Kouwen   lid    

     A.F.C.J. van Elzakker  lid 

     B. Sluiters   lid 

     N. Baali   lid  

     E.C. van der Spelt   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

 

De dames:  W.A.M. Baartmans  wethouder    

   E.M.J. Prent    wethouder  

De heren:  J. Krook   wethouder 

   W.L.C. Knop   lid 

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

Afwezig:   

Pers: 2  

Omroep: 2 

Publieke tribune: 16 

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 4 juli 2019. 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en licht de orde van de vergadering toe. De voorzitter meldt 

dat de heren Huijbregts en Sluiters verlaat zijn.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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3. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

4. Perspectiefnota 2020. 

De fracties spreken hun algemene beschouwing uit op volgorde van grootte. 

De heer Remery spreekt de algemene beschouwing uit namens de fractie van Gewoon Lokaal! De 

fractie van Gewoon Lokaal dient drie moties in. Deze worden uitgesproken door mevrouw Abresch. 

De heer Lambers spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie van de Volkspartij. 

De heer Gommeren spreekt namens de VVD fractie de algemene beschouwingen uit. 

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

De heer Van der Spelt spreekt de algemene beschouwingen uit namens D66. 

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

Na het uitspreken van de algemene beschouwingen wordt het woord gegeven aan het college om te 

reageren op de inbreng van de fracties. 

Wethouder Krook gaat allereerst in op de vragen over de gemeentelijke heffingen. Hierop geeft de 

wethouder aan voor de begroting hierover met een nota te komen.  Daarnaast wordt er een 

programma ontwikkeld dat inzage moet geven over de tarieven. Over de afvalstoffenheffing doet de 

wethouder de suggestie om Diftar te overwegen en een ander gebruik van de milieustraat. Ten aanzien 

van de motie van Gewoon Lokaal! over mantelzorg geeft de wethouder aan deze te omarmen en uit te 

voeren. Over de OZB geeft de wethouder aan dat inflatiecorrectie wordt toegepast. Ten aanzien van de 

rentes van de kredietbank merkt de wethouder op dat de gemeente hier geen invloed op heeft. Over 

de transities wordt opgemerkt dat er meer grip ontstaat op de kosten en wordt er meer creatieve 

verbindingen gelegd. Ten aanzien van de opmerkingen van de VVD over de 15 miljoen euro vrije 

reserve geeft de wethouder aan dat dit in de perspectiefnota is opgenomen als investeringsruimte. In 

2018 is geen gebruik gemaakt van de solidariteitsregeling, omdat de kosten op dit moment nog stabiel 

zijn.  Over voorzieningen voor ouderen in de kernen geeft de wethouder aan dat hierover het gesprek 

gevoerd wordt met zorgaanbieders. Ten aanzien van D66 geeft wethouder Krook aan geen voorstander 

te zijn van een ondergrens van 5 miljoen euro. De gemeente heeft een risicoreserve en daarmee zou 

de raad zichzelf vast zetten. De heer Kouwen vraagt naar de besteding van de algemene reserve. 

Wethouder Krook geeft aan dat in de perspectiefnota uitgewerkt is waaraan de middelen zijn 

aangewend. Op de vraag van de heer Van der Spelt wordt door de wethouder aangegeven dat de 

middelen aangewend worden om te investeren. De wethouder is het eens dat er veel geld wordt 

uitgegeven. In reactie op de inbreng van de VVD verwijst de wethouder naar de jaarrekening 2018 

waarin is aangegeven welke activiteiten en overleggen plaats hebben gevonden. Aangegeven wordt dat 

op het niveau van de Brabantse Wal op het gebied van sociaal domein intensief samengewerkt wordt. 

De wethouder is enthousiast over het voornemen van de PvdA en stelt hiervoor specifiek aandacht te 

geven aan inwoners met laaggeletterdheid. In reactie op de heer Lambers geeft de wethouder aan niet 

bekend te zijn met een dergelijk boekje geschikt voor de specifieke doelgroep. 

 

Wethouder Baartmans gaat allereerst in op de motie van Gewoon Lokaal! over de participatie naar 

vernieuwbare energie. De wethouder zegt hierover toe de motie uit te voeren, maar merkt hierbij op 

dat de termijn wel erg snel is. Ten aanzien van het maai- en beheerplan wordt opgemerkt dat vanaf 

2021 ecologisch maaibeheer toegepast wordt. De wethouder zegt toe naar aanleiding van de motie 

over historische panden in contact te treden met de eigenaren en dit te doen voor alle karakteristieke 
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panden in overleg met de monumentencommissie. Over de aanpak van de rotondes wordt allereerst 

de rotonde bij Kruisland aangepakt en de wethouder zegt toe dat dit plaatsvindt in het voorjaar van 

2020. In reactie op de inbreng van de Volkspartij wordt aangegeven dat er meerdere duurzame 

initiatieven plaatsvinden, ook minder ingrijpende. Over het stadspark wordt aangegeven wordt dat de 

inventarisatie afgerond is en dat het plan van aanpak voor kennisgeving aangeboden wordt aan de 

raad. Het streven is om het hele park gereed te hebben voor de viering van 750 jaar Steenbergen. In 

reactie op de VVD wordt aangegeven dat de aanpak van de Cruijslandse Kreken op de lopende 

begroting staat. Over de EVZ heeft de provincie voor het gemeentelijke deel een miljoen subsidie te 

verlenen. Over agrarisch naar plattelandswoningen geeft wethouder Baartmans aan dat de 

bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn actueel en dat er ruimte is voor herbestemming. De 

heer Gommeren geeft aan dat een plattelandswoning en een burgerwoning niet hetzelfde is. Over de 

plaatsing van windturbines en zonneweides geeft de wethouder aan dat de locaties bepaald worden bij 

de behandeling van de visie energie en ruimte. Over de zoef en zoen locaties bij ’t Ravelijn ziet de 

wethouder niet de meerwaarde. De heer Huisman wijst met name op de overlast tijdens de 

wintermaanden. De wethouder zegt toe hier naar te kijken, maar niet om te realiseren. Wethouder 

Baartmans bestrijdt het beeld dat er een achterstand zou zijn op het gebied van erfgoed. Over 

arbeidsmigratie geeft de wethouder een toelichting met welke stappen er reeds zijn gezet. De 

wethouder zegt toe te kijken naar het plaatsen van afvalbakken op bedrijventerreinen. In reactie op de 

heer Gommeren wordt aangegeven dat kijkende naar de regionale energiestrategie dat de regio 

voorop loopt en dat naar mening van de wethouder geen achterstand is en dat er gewerkt wordt aan 

een visie.  

De voorzitter concludeert dat de wethouder een toezegging heeft gedaan ten aanzien van de aanpak 

van de rotonde bij Kruisland in 2020, in contact te treden met eigenaren van historische panden, te 

kijken naar de mogelijkheden van zoef en zoen en de vuilnisbakken op industrieterreinen.  

Wethouder Knop geeft ten aanzien van de omgevingswet aan dat er een bestuursopdracht wordt 

opgesteld. Ten aanzien van de economische visie geeft de wethouder aan dat deze aanpak nog 

vormgegeven moet worden. Over het AFC geeft de wethouder aan dat het gaat om het maken van de 

juiste keuzes in samenwerking met partners. In reactie op de VVD over agroforestry wordt aangegeven 

dat dit een goed initiatief is op meerdere vlakken maar dat dit wel passend moet zijn in het karakter 

van het landelijk gebied. Op de vraag van de heer Gommeren geeft de wethouder aan niet op de 

hoogte te zijn van de ingediende initiatieven en zegt toe dit na te gaan. Met ingang van 1 september 

krijgt economische zaken een nieuwe impuls. Over agrofood wordt gekeken om samen met partners te 

kijken naar innovatieve nieuwe toepassingen. Het signaal van Gewoon Lokaal! over het 

duurzaamheidpark wordt opgepakt.  

Wethouder Prent gaat in op organisatieontwikkeling en wat inwoners hiervan merken wordt 

meegenomen in het uitvoeringsprogramma dienstverlening. Over Fort Henricus wordt gekeken hoe het 

vastgoed in de markt gezet kunnen worden en verwacht aan het einde van het jaar hier nader over te 

kunnen informeren. Over het aanleggen van de visserssteigers zijn er geen signalen over te weinig 

plaatsen. De heer Van Elzakker spreekt zijn verbazing hierover uit. De wethouder geeft aan dat de 

verduurzaming van gebouwen onderdeel is van het onderzoek maatschappelijk vastgoed. Over de 

kerncoördinatoren wordt aangegeven dat de aanvragen toenemen zijn en dat bij de begroting hier 

nader op ingegaan wordt. De ontwikkeling van het Taalhuis komt later dit jaar naar de raad. Het 

onderzoek naar maatschappelijk vastgoed moet nog gestart worden. Voor de zomer 2020 wordt de 

visie verwacht, inclusief het energieneutraal maken van gebouwen. Over de toegankelijkheid van 
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toiletten is een toezegging gedaan door wethouder Krook in de oordeelvormende vergadering van 5 

juni. De heer Huisman acht de sticker onvoldoende. Wethouder Prent geeft aan eerst de sticker te 

testen en daarna verder te kijken. De wethouder meldt wanneer gestart wordt met stickeren. Over de 

HAVO/VWO dependance wordt aangegeven dat dit een gesprek is in de regio, maar dat uiteindelijk de 

gemeente hier niet over gaat. Over de subsidieregeling rondom kunst, cultuur en erfgoed wordt 

aangegeven dat er meerdere alternatieven zijn. Over de kerncoördinatoren wordt aangegeven dat er 

budgetruimte is en als dat onvoldoende blijkt, komt de wethouder hierop terug. De heer Huisman 

vraagt naar de stand van zaken rondom de bibliotheek. De wethouder meldt dat het proces loopt om 

te komen tot een fusie. Na de zomer wordt verder inhoud gegeven aan een convenant.  

De burgemeester zegt toe bereid te zijn de mogelijkheden van het aangaan van een jumelage te 

onderzoeken. Over de organisatieontwikkeling wordt opgemerkt dat dit ook onderdeel is van de P&C 

documenten en de informatieavond die hierover heeft plaatsgevonden wordt jaarlijks herhaald en 

hierbij wordt gevraagd of dat Berenschot een bijdrage kan leveren. De burgemeester geeft een nadere 

toelichting over welke wijze de Brabantse Wal samenwerkt op het gebied van bedrijfsvoering. Met 

betrekking tot de transitie van de organisatie wordt gestreefd om zoveel mogelijk dit intern te beleggen 

en waar interne kennis ontbreekt is er het beleidskader inhuur derden. Over buurtpreventie wordt de 

inzet ondersteund en daar zal zorgvuldig mee omgegaan worden. De heer Baali memoreert aan de 

promotie van het particulier cameranetwerk. De uitwerking hiervan staat in de perspectiefnota en dat 

dit is uitgevoerd. 

De voorzitter sluit hierbij de eerste termijn af en schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering en heet de heren Huijbregts en Sluiters welkom. 

De heer Remery begint de tweede termijn met een opmerking over woekerrentes. Het is goed dat daar 

aandacht voor is. Ook de opmerkingen over het stadspark worden ondersteund, Richting de VVD wordt 

de opmerking over agro forrestry ondersteund en zien de beantwoording graag tegemoet. De 

opmerkingen over de financiële ruimte worden niet ondersteund, omdat deze ruimte nodig is voor alle 

inspanningen die nog nodig zijn. De opmerkingen van het CDA over de kerncoördinatoren worden ook 

onderschreven, waarbij de heer Remery benadrukt dat goede afstemming belangrijk is. De heer 

Remery begrijpt de opmerking van D66 om de algemene reserve te maximaliseren, maar vindt dit 

tegenstrijdig ten opzichte van eerdere uitspraken. Het initiatief over het armoedeboekje wordt 

ondersteund, maar waar het de vraag is hoe ver je moet gaan met het verstrekken van informatie en 

dat het bij de juiste doelgroep terecht komt. Ten aanzien van de moties geeft de heer Remery aan dat 

de moties niet in stemming gebracht hoeven worden, omdat het college heeft toegezegd deze uit te 

voeren. Op de vraag van de heer Broos geeft de heer Remery aan dat er sprake is van speculatie of 

beleggingen en adviseert de uitwerking van het college af te wachten. Op de vraag van de heer Van der 

Spelt geeft de heer Remery aan dat er nu onderzoek plaatsvindt naar de atletiekbaan, maar zijn advies 

zou zijn om nu te repareren. Op de vraag van de heer Broos geeft de heer Remery aan dat er geen 

informatie bekend is of dat de pand mogelijk gesloopt gaat worden, maar het doel van de motie is om 

dit te voorkomen en dat in ieder geval de gevel in tact blijft. De heer Lambers geeft aan de nog in te 

dienen motie niet te steunen, omdat deze nu niet noodzakelijk is, omdat de raad over hun eigen 

budget gaat en dat het advies van het college wordt gevolgd. In reactie op de heer Lambers adviseert 

de heer Baali om het initiatiefvoorstel af te wachten. De heer Lambers geeft aan de nut en noodzaak 

hiervan niet te zien. Over de atletiekbaan geeft de heer Lambers aan het onderzoek af te wachten. De 

heer Gommeren merkt op tevreden te zijn met de beantwoording en de toezeggingen, maar geeft 
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hierbij ook aan niet in te kunnen stemmen met de perspectiefnota, vanwege de ruimhartigheid 

waarmee de vrije ruimte aangesproken wordt. De heer Weerdenburg acht het verstandig dat in de 

perspectiefnota ruimte wordt gecreëerd voor kapitaalslasten. De heer Gommeren geeft aan dat het 

GVVP waarschijnlijk meer zal gaan kosten en is zeker niet tegen investeren, maar vindt dat investeren 

zonder plan onverstandig. De heer Weerdenburg geeft over de atletiekbaan aan dat het standpunt is 

om te repareren waar nodig. Over de PvdA wordt gevraagd om de lijst met regelingen van de gemeente 

op te zoeken en mee te nemen met het opstellen van het boekje en ook niet alleen te kijken naar 

repareren aan de achterkant, maar vooral ook aan de voorkant. De heer Van der Spelt geeft aan dat 

alle gestelde vragen zijn beantwoord. Over omgekeerd inzamelen wordt aangegeven dat het belangrijk 

is dat er goed gescheiden wordt, maar dat inwoners hier niet de dupe van mogen zijn. Aan het college 

wordt verzocht om in overleggen de mogelijkheid om een HAVO/VWO opleiding hier mogelijk is. D66 

dient een motie in om een ondergrens vast te stellen voor de algemene reserve. De heer Van der Spelt 

geeft aan niet in te kunnen stemmen met de perspectiefnota, omdat te fors ingeteerd wordt op de 

algemene reserve zonder dat er een plan onder ligt. De heer Baali geeft aan over de atletiekbaan om 

gelijk over te gaan tot vernieuwing. Over de weinig onderbouwde investeringen geeft de heer Baali aan 

dat er meer duidelijkheid is ontstaan. Over de windturbines wordt aangegeven dat per 15 augustus 

bekend moet zijn wat het standpunt is van de gemeente en gevraagd wordt hoe hiermee omgegaan 

wordt. Aan de heer Lambers wordt het verzoek gedaan om het initiatiefvoorstel op zijn waarde te 

beoordelen zodra deze ingediend wordt. De suggesties van Gewoon Lokaal! en het CDA worden 

overgenomen om het boekje op te laten stellen door een specialist op het gebied van laaggeletterdheid 

en zo breed mogelijk in te steken. De heer Lambers geeft als advies mee om de kosten kritisch te 

beoordelen.  

 

Wethouder Krook gaat in op woekerrentes bij de kredietbank. Dit betrof nu nog ondernemers, niet 

particulieren. De wethouder neemt dit mee bij de aanbesteding. Over de belastingheffing geeft de 

wethouder als waarschuwing mee dat er een nieuw rioleringsplan wordt opgesteld, wat gevolgen kan 

hebben voor de gemeentelijke tarieven. Over het armoedeboekje geeft de wethouder aan dat dit 

ondersteunend is aan beleid en dat het goed is dat deze doelgroep aangesproken wordt. Over de 15 

miljoen vrije ruimte wordt aangegeven dat er legio voorbeelden zijn waar deze middelen voor 

aangewend kunnen worden en er komt ook een toekomstvisie aan.  

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat in de raadsmededeling over de windturbines is aangegeven dat 

het de insteek is om de termijn van 15 augustus ter verdagen. De aanvragen van agroforestry zijn 

bekend, maar passen niet binnen de structuurvisie. In de gewijzigde structuurvisie zal dit mogelijk 

worden gemaakt.  

 

Wethouder Knop legt de vraag over de toegankelijkheid van toiletten neer in het regulier met 

ondernemersverenigingen.  

 

Wethouder Prent geeft aan open te staan voor het gesprek voor een onderwijsdependance, maar kan 

geen toezeggingen doen. Over de kerncoördinatoren wordt opgemerkt dat de beschikbare uren nu niet 

voldoende zijn, maar dat het nog wel lukt. Uiteindelijk gaan processen hierop ingericht worden en in de 

begroting 2020 wordt hierop teruggekomen. 

 

De voorzitter geeft de partijen de gelegenheid om op de motie van D66 te reageren. 
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De heer Remery geeft tegen de motie van D66 te zijn, omdat de toelichting van de wethouder 

voldoende was. Ook de heer Lambers geeft aan de motie niet te kunnen steunen. De heer Verbeek 

geeft aan de motie niet te kunnen steunen, omdat  hiermee een carte blanche wordt gegeven om alles 

boven de 5 miljoen uit te geven en dat de raad hiermee in de problemen komt om onverwachte 

tegenvallers op te vangen. De heer Weerdenburg geeft aan de motie niet te kunnen steunen, omdat de 

raad budgethouder is. De heer Baali geeft aan dat de algemene reserve verlaagd moet worden om 

meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de burger. De motie kan niet ondersteund 

worden, omdat het college hier nu al werk van maakt. 

 

De voorzitter stelt vast dat de perspectiefnota is vastgesteld met 14 stemmen voor en 5 stemmen 

tegen, met tegenstem van de VVD en D66. 

 

De heer Huisman legt een stemverklaring af en geeft aan dat het jammer is dat de motie het niet gaat 

halen.  

 

De voorzitter stelt vast dat de motie is verworpen met 2 stemmen voor en 17 stemmen tegen. De 

fractie van D66 wordt geacht voor te hebben gestemd 

 

5. Sluiting. 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20:28 uur. 

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 26 

september 2019. 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


