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Besluitenlijst van de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 7 november 2019  

 

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

  Mevrouw:   G.M. van Caam   lid 

  De heren:   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  

     N. Baali   lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

     J.C.M. Verbeek   lid    

     G.G. de Neve   lid    

     A.J.D. Kouwen   lid    

     A.F.C.J. van Elzakker  lid  

     B. Sluiters   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     E.C. van der Spelt   lid 

 

De dames:  W.A.M. Baartmans  wethouder    

   E.M.J. Prent    wethouder  

De heren:  J. Krook   wethouder 

   W.L.C. Knop   wethouder 

 

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

 

Afwezig: mevrouw  D. Abresch   lid 

  De heren  N.C.J. Broos   lid    

     M.H.C.M. Lambers  lid 

    D. van Agtmaal   lid 

 

Pers: 2 

Omroep: 2 

Publieke tribune:  24 

 

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 7 november 2019. 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter brengt de brief 

van de fractievoorzitters in herinnering en vraagt aandacht voor de te plegen interrupties. De 
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voorzitter meldt dat mevrouw Abresch, de heer Broos en de heer Lambers zich hebben afgemeld en 

dat de heer Van Agtmaal vanwege vertraging later aan zal sluiten of niet meer aan zal sluiten.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Van der Wegen vraagt aandacht voor de meerjarenbegroting. De heer Van der Wegen is 

positief over de zin dat er geen lening meer open staat en dat er geen schulden meer zijn. 

Kanttekeningen worden geplaatst bij de op te bouwen schuldenlast en dat inwoners hierover 

verkeerd zijn geïnformeerd. De heer Van der Wegen merkt op dat een besluit van een dergelijke 

omvang voorgelegd zou moeten worden aan de inwoners, bijvoorbeeld door middel van 

verkiezingen.  

 

De heer Van Opdorp spreekt zijn verbazing uit over het te lenen bedrag en de het aantal aan te 

nemen nieuwe medewerkers van de gemeente. De heer Van Opdorp stelt voor om met alle 

medewerkers op kernbezoek te gaan en te collecteren.  

 

4. Begroting. 

4A.  Mondelinge reactie van de fracties op de begroting op hoofdlijnen en indienen moties en 

amendementen.  

De fracties spreken hun eerste termijnen uit op volgorde van grootte. 

De heer Remery spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van Gewoon Lokaal! De heer Baali 

vraagt naar een toelichting over de motie. De heer Remery geeft aan scenario’s aan te dragen voor 

het beperken van de lokale lasten, waaronder de afvalstoffenheffing. In reactie op de heer 

Gommeren geeft de heer Remery aan dat de glastuinbouw een voorbeeld is van energie 

grootverbruikers en de vraag is of dat men daar voldoende bij stil staat. 

De heer Remery dient namens de fractie van Gewoon Lokaal! vier moties in.  

 

De heer De Neve spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van de Volkspartij. 

 

De heer  Verbeek spreekt namens de VVD fractie de eerste termijn uit. De heer Verbeek memoreert 

aan de discussie over de tussenrapportage en merkt op dat de inkomsten van de gemeente dalen 

door het aannemen van nieuw personeel. De heer Verbeek spreekt zijn twijfel uit over dat budget 

toegekend moet worden voor kosten die nog niet bekend zijn. Daarnaast wordt opgemerkt dat 

schulden weggestopt zijn in de begroting en dat daardoor de begroting niet juist is. De heer Verbeek 

roept op om een reële begroting op te stellen op basis van plannen en meldt niet in te kunnen 

stemmen met de huidige begroting. De heer Verbeek dient een amendement in. 

 

De heer Weerdenburg spreekt de eerste termijn uit namens de fractie van het CDA. 

De heer Huisman spreekt de eerste termijn uit namens D66 en dient een motie in. 

De heer Baali spreekt namens de PvdA fractie de eerste termijn uit en dient een motie in. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 
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4B. Beantwoording door het college.  

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Krook. 

 

Wethouder Krook gaat in op investeringen en personeel. De wethouder geeft aan dat er nu 

geïnvesteerd moet worden voor de toekomen en dat dit gebeurt om dat er nu acuut gehandeld 

moet worden. Daarnaast heeft de besluitvorming al hierover plaatsgevonden. De wethouder geeft 

aan dat er een stelpost gevormd wordt waaruit toekomstige leningen betaald worden. De opdracht 

uit het raadsprogramma is in de begroting vertaald. De heer Verbeek vraagt of dat de oplossing via 

een stelpost niet eenvoudiger had gekund. De wethouder geeft aan dat dit niet anders kon. De heer 

Baali vraagt waar het idee voor de 15 miljoen euro lenen vandaan komt. Wethouder Krook geeft 

hierop geen direct antwoord, maar wel dat het college ziet welke uitdagingen op de gemeente 

afkomen en wat er in de omgeving gebeurt. Wethouder Krook geeft aan dat de tekorten binnen 

jeugd zijn weggewerkt. De inzet voor Juzt heeft alleen voor 2019 een nadelig effect. Over de 

lastendruk geeft de wethouder aan dat deze keuzes geboden worden bij de behandeling van de 

perspectiefnota. De wethouder gaat in op de lastendruk en merkt op dat compensatie niet mogelijk 

is. Voor de perspectiefnota wordt meer duidelijkheid gegeven om keuzes te kunnen maken. Op de 

vraag van de heer Remery geeft de wethouder aan dat de motie niet overbodig is, maar dat deze 

dusdanig belangrijk is en daardoor omarmd wordt. Keuzes om middelen terug te geven aan de 

inwoners kan bij het overschot van de jaarrekening. Over de kostendekkendheid van de grafrechten 

zegt de wethouder toe deze kosten door te berekenen en voor te leggen. Over geldleningen voor 

ondernemers wordt dit gebaseerd op rijksbeleid. De wethouder zegt toe uit te zoeken of dat hiervan 

afgeweken mag worden. De wethouder geeft aan dat met de raad overlegd wordt bij het herijken 

van het aanbestedingsbeleid. Over de Stichting SamenWerken heeft het de voorkeur van de 

wethouder om dit vanuit Vraagwijzer te organiseren. De wethouder zegt toe de vraag over zinvolle 

dagbesteding schriftelijk te beantwoorden. Over ondersteuning vanuit subsidies geeft de wethouder 

aan dat dit nu nog niet past binnen het welzijnsbeleid en dat het subsidiebeleid hierop gewijzigd 

moet worden. De wethouder geeft aan dat hierop teruggekomen wordt. Over motie M1 geeft de 

wethouder aan deze te omarmen. Het amendement wordt door de wethouder ontraden, omdat dit 

ontwikkelingen stilzet. Over motie M5 geeft de wethouder aan dat de ondergrens door de raad 

wordt bepaald. De wethouder geeft aan dat de risico’s in de begroting voldoende zijn afgedekt. 

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat er geen financieel tekort is op het onderhoud van de openbare 

ruimte. De heer Remery en de heer Baali vragen nadere uitleg over de vissteiger aan de Vriezendijk. 

De wethouder zegt toe na te gaan waarom het aanpakken van de vissteigers zo lang heeft geduurd. 

Over 750 jaar Steenbergen wordt in de begroting inderdaad bedoeld dat ook de viering van 25 jaar 

gemeente wordt gevierd. De wethouder geeft aan dat er gehandeld wordt naar het 

natuurbeleidsplan en dat in de omgevingsvisie aandacht zal zijn voor agroforestry en dat waar 

bomen toegevoegd kunnen worden, dan zal dat zeker plaatsvinden. Over de entrees in Kruisland 

geeft de wethouder aan dat er werk in uitvoering is. Over de verlichting van gebouwen geeft de 

wethouder aan dat dit in algemeen belang is. De wethouder zegt toe de motie uit te voeren en 

hierop terug te zullen komen. 

De wethouder geeft aan dat in de begroting is voorzien dat ieder jaar een speel- en beweegtuin 

gerealiseerd wordt. De wethouder merkt op dat de eerste bijeenkomst in het kader van het GVVP 

van start is gegaan en dat in september een procesmededeling is verstuurd. De wethouder geeft 
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aan dat aan de hand van de behoefteraming het duidelijk is dat de gemeente voorlopig door kan 

bouwen. Vanwege de verplaatsing van het Bravis ziekenhuis gaf dit aanleiding om het contact te 

zoeken met de vervoerders en ook de buurtbus zal voortaan stoppen bij het gemeentehuis. 

Rondom en niet op de rotondes wordt er meer aandacht gegeven aan biodiversiteit. De wethouder 

zegt de uitvoering van de motie verlichting gebouwen toe en dat hierop teruggekomen wordt bij de 

perspectiefnota. De stimulering zonne-energie wordt door het college omarmt, maar verzoekt de 

motie te wijzigen. De wethouder geeft aan dat de motie ook meegenomen kan worden in de visie 

energie en ruimte. Over de Heense Molen wordt gevraagd de beantwoording te bewaren tot de 

oordeelvormende vergadering van maandag 11 november. 

 

Wethouder Knop geeft aan dat er met ontwikkelaars planschadeovereenkomsten zijn gesloten. Een 

commissie beoordeelt deze. De duurzaamheidsboulevard wordt nu nog niet meegenomen en stelt 

voor deze te bewaren totdat nieuwe gronden zijn gevonden voor nieuwe bedrijventerreinen. Op de 

vraag van de heer Veraart wordt aangegeven dat de huidige bedrijventerreinen al nagenoeg gevuld 

zijn. Over de reclamebelasting wordt aangegeven dat dit een initiatief is van het RPS en onderdeel is 

van het Centrumplan. Uitbreiding van de regeling is afhankelijk van deelname van andere 

ondernemers. Over de economische kansen dankzij de A4 geeft de wethouder aan dat er gewerkt 

wordt aan een visie en dat deze aan de raad wordt aangeboden. Over openbare toiletten geeft de 

wethouder aan dat er nu een inventarisatie plaatsvindt. In reactie op de heer Huisman geeft de 

wethouder aan dat er ieder jaar deelgenomen wordt aan een prijsuitreiking voor duurzame 

bedrijven. 

 

Wethouder Prent begint met de bibliotheek. In 2018 is een oproep gedaan om het subsidiebedrag 

voor de subsidie vast te zetten. De bibliotheek sluit de vestiging omdat zij de middelen beter in 

kunnen zetten voor dienstverlening. Hoe dit vormgegeven wordt, vindt nadere informatie over. Het 

proces over de melding van klachten komt de wethouder begin volgend jaar terug. Het projectplan 

Fort Henricus wordt zo mogelijk nog voor december aangeboden. De visie op maatschappelijk 

vastgoed volgt. Over de lift in het oude gemeentehuis wordt opgemerkt dat de onderhoudskosten 

voortkomen uit de oude overeenkomst bij de overdracht van het pand. In de visie maatschappelijk 

vastgoed wordt ook aandacht gegeven aan mensen elkaar te laten ontmoeten. Over de BMX baan 

geeft de wethouder aan dat hieromtrent verschillende wensen spelen. De wethouder zegt toe de 

raad hierover te informeren. Over de motie van de PvdA wordt aangegeven dat er nu sprake is van 

een pilot en geeft aan de motie te ontraden en zegt toe in dit proces gezamenlijk op te trekken. De 

heer Baali roept op om met scenario’s te komen. De wethouder geeft aan dat dit bekende 

indicatoren zijn en stelt een ander tijdspad voor. De wethouder ontraadt ook de motie over De Heen 

en stelt voor deze motie mee te nemen in de visie leefbaarheid en kernen.  

 

De burgemeester geeft aan dat er inspanningen zijn gepleegd om een extra wijkagent in te zetten 

en zet zich in om de wijkagent ook te behouden. De burgemeester herinnert aan de 

informatiebijeenkomst over openbare orde en veiligheid. 

 

De voorzitter schorst de vergadering.  
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4C. Debat door de raad met een reactie op de moties en amendementen.  

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

De heer Remery geeft aan dat de gemeente ambities heeft en dat deze ambities geld kosten. Er 

komen nog grote uitgaven aan en het is de keuze om niet de algemene reserve hier volledig voor te 

benutten. Het aantrekken van vreemd vermogen is het beste alternatief en dat er ruimte gecreëerd 

wordt om toekomstige investeringen aan te kunnen, ook voor toekomstige coalities. Op de vraag 

van de heer Huisman geeft de heer Remery aan dat het duidelijk is wat er geleend kan worden, 

maar alleen als het nodig is. Op de vraag van de heer Baali geeft de heer Remery aan dat het idee 

om te lenen uit de coalitieonderhandelingen om de ambities in het raadsprogramma te realiseren. 

De heer Remery geeft aan het amendement niet te steunen. Motie 1 wordt ingediend, motie 2 wordt 

ingediend, motie 3 wordt aangepast (de laatste 2 bullits worden geschrapt), motie 4 wordt 

gehandhaafd, met de opmerking dat de verwijzing naar het initiatievenfonds verwijderd wordt en 

dat de overleg plaatsvindt met direct omwonenden. Op verzoek van de heer Huisman wordt aan de 

motie toegevoegd het woordje ‘onder andere’. Motie 5 wordt niet gesteund, omdat je je daarmee 

vastzet. De fractie staat  sympathiek tegenover motie 6, maar denkt dat dit dubbel werk is. De heer 

Baali geeft aan dat de resultaten corresponderen met waarstaatjegemeente, maar dat er meer 

ambitie getoond wordt. Op verzoek van de PvdA wordt motie 1 samen ingediend.  

De heer De Neve kan zich goed vinden in de beantwoording en memoreert nog twee openstaande 

vragen. De heer De Neve zal geen motie indienen. Het amendement wordt niet gesteund en meldt 

dat de moties gesteund worden, op uitzondering van motie 3 en motie 5. 

De heer Verbeek komt terug op de personeelstoename en de stelpost voor de financiering van de 

lening en vindt het jammer dat er geen inhoudelijke antwoorden worden gegeven. De heer Verbeek 

herhaalt in reactie op de heer Remery dat er eerst plannen gemaakt moeten worden en vervolgens 

de financiering. Er wordt om verduidelijking gevraagd over de verwerking van schulden op de balans 

of dat daarmee de ratio’s die in de begroting zijn opgenomen wel kloppen. De heer Gommeren 

geeft aan de ingediende moties te steunen en vraagt bij motie 3 niet alleen aandacht voor 

zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, maar ook overheidsgebouwen en woningen. Tevens wordt 

gemeld de begroting niet te zullen steunen. De heer Weerdenburg komt terug op de 

kerncoördinatoren en het weinig aantal beschikbare uren. Ook wordt aandacht gevraagd voor de 

toekomst van het oude bibliotheekgebouw. Over de woningontwikkeling wordt gevraagd of dat er 

garanties zijn voor voldoende bouwlocaties. In reactie op Gewoon Lokaal! geeft de heer 

Weerdenburg aan dat het een wisselwerking is tussen duurzaamheid en arbeidsplaatsen. Gemeld 

wordt dat niet ingestemd zal worden met het amendement en dat wel ingestemd zal worden met de 

moties. Bij motie 3 wordt gevraagd om rekening te houden met de opmerkingen van de VVD en de 

steun voor motie 5 is nog onder voorbehoud van de reactie van het college. De heer Huisman vraagt 

om nadere toelichting over de bibliotheek en vraagt om meer toelichting over de problemen bij de 

gemeente-app. De heer Huisman kan instemmen met de moties en het amendement. Gevraagd 

wordt of dat bij motie 2 deze ingediend kan worden door alle partijen, vraagt om de toevoegingen 

van de VVD mee te nemen in motie 3 en verzoekt bij motie 4 de problemen rondom de riolering en 

parkeren mee te nemen. De fractie zal tegen de begroting stemmen. De heer Baali komt terug op de 

reactie van wethouder Krook en betreurt het dat er geen direct antwoord komt. De heer Baali geeft 

aan in te kunnen stemmen met het amendement en de moties.  
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4D. Korte reactie college.  

Wethouder Krook licht toe dat er niet gesproken wordt over een politieke vraag over een gevormd 

coalitieprogramma. Over de ratio’s merkt de wethouder op dat met de verwerking van alle plannen 

en dat de wijze waarop de cijfers zijn gewerkt aan alle wettelijk gestelde eisen wordt voldaan. De 

wethouder verwijst naar de liquiditeitsprognose en dat na vaststelling van de begroting de lening 

onder de schulden komt te staan. Over de 2 miljoen ondergrens wordt door de raad bepaald wat de 

risicoreserve dient te zijn. 

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat in het eerste kwartaal het rioleringsplan gereed komt. Over de 

toekomstige woninglocaties merkt de wethouder op dat er door de herbestemming van 

bedrijfslocaties nog voldoende ruimte is. 

 

Wethouder Prent merkt op over de toekomstvisie van de Heen en vraagt om ruimte om uit te 

voeren. Er wordt gekeken of dat extra boothellingen aangelegd kunnen worden en dit wordt 

meegenomen in de perspectiefnota. Over de kerncoördinatoren wordt opgemerkt dat er nog wel 

gewerkt wordt aan het verwachtingenmanagement en dat dit richting een functie gaat. Dit zal in de 

visie terugkomen. Over de bibliotheeklocaties zijn verschillende scenario’s en dit wordt 

meegenomen in de visie. De motie over dienstverlening wordt en er is hierover al meer toegezegd 

dan in de motie stond. 

 

4E. Stemming over de begroting 2020, amendementen en moties. 

De heer Remery vraagt om reactie van het college om asbestdaken mee te nemen in de motie over 

zonnedaken. En is er een verzoek gedaan om bij de motie over De Heen de waterhuishouding en 

het parkeren mee te nemen.  

Wethouder Prent vraagt om ruimte om op eigen manier in te vullen en de punten die genoemd zijn 

worden meegenomen. Wethouder Baartmans meldt dat er een subsidieregeling is voor 

asbestdaken en durft deze toezegging niet te doen. 

De heer Remery geeft aan motie 4 in te dienen met alle partijen. 

 

De voorzitter gaat over tot stemming. 

 

Nr. Titel  Ingediend 

door 

Partijen voor Partijen 

tegen 

Uitslag 

A1 Amendement reële 

begroting 2020 

VVD VVD, D66, 

PvdA 

Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA 

5 -10  

verworpen 

 Begroting 2020  Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA 

VVD, D66, 

PvdA 

10 – 5  

aangenomen 

M1 Motie 

vervolgonderzoek 

lokale heffingen 

Gewoon 

Lokaal! en 

PvdA 

Unaniem geen 15 – 0 

aangenomen 

M2 Motie update Gewoon Unaniem geen 15 – 0 
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toekomstvisie De 

Heen 

Lokaal! aangenomen 

M3 Motie stimulering 

zonenergie 

Gewoon 

Lokaal! 

Gewoon 

Lokaal!, VVD, 

CDA, D66, 

PvdA 

Volkspartij 11 – 4 

aangenomen 

M4 Motie verlichting 

beeldbepalende 

gebouwen 

Alle partijen Unaniem geen 15 – 0  

aangenomen 

M5 Motie ondergrens 

algemene reserve 

D66 Gewoon 

Lokaal!, VVD, 

D66, PvdA 

Volkspartij, 

CDA 

9 – 6 

aangenomen 

M6 Motie ambitie 

dienstverlening 

PvdA Unaniem geen 15 – 0  

aangenomen 

 

5. Belastingverordeningen.  

De voorzitter brengt de belastingverordeningen in stemming. 

De verordening afvalstoffenheffing 2020 wordt aangenomen met stemmen tegen van de fracties 

D66 tegen / PvdA.  

De verordening forensenbelasting 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De Verordening hondenbelasting 2020 wordt aangenomen met stemmen tegen van de fracties D66 

en PvdA. 

De verordening leges 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De verordening lijkbezorgingsrechten 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De verordening marktgeld 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De verordening onroerende zaakbelastingen 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De verordening reclamebelasting 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De verordening roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 wordt unaniem aangenomen. 

De verordening rioolheffing 2020 wordt aangenomen met stemmen tegen van de fracties D66 en 

PvdA.  

De verordening toeristenbelasting 2020 wordt unaniem aangenomen. 

 

6. Sluiting.  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om 

23:38 

 

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

19 december 2019 

Griffier   de voorzitter  

 

 

 

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


