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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 28 maart 2019
Aanwezig:

De heer

R.P. van den Belt

voorzitter

De dames:

D. Abresch

lid

M. van der Blom

lid

D. van Agtmaal

lid

J.H.F. Weerdenburg

lid

C.A.A.M. Gommeren

lid

G.G. de Neve

lid

M.H.C.M. Lambers

lid

N. Baali

lid

W.J.P.M. Maas

lid

E.C. van der Spelt

lid

N.C.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

J.W. Huijbregts

lid

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

De heer:

T.C.J. Huisman

De heren:

De dames:

Afwezig:

lid

Pers: 3
Omroep: 4
Publieke tribune: 22
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 maart 2019.

01. Opening.
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De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder worden de
gasten van de raad verwelkomd. De voorzitter meldt dat de heer Huisman zich heeft
afgemeld.
02. Vaststelling agenda.
De heer Van der Spelt geeft aan dat de fractie van D66 wordt geacht tegen te stemmen bij
agendapunt 7, reglement van orde.
De heer Kouwen meldt dat bij de afhandeling van de ingekomen stukken het opgevoerde
stuk voor de vergadering van 1 april, raadsmededeling evaluatie Taalhuis, van de agenda
gevoerd kan worden.
De heer Remery verzoekt een verklaring voor te dragen. Ook de heer Gommeren verzoekt
een verklaring af te leggen. De voorzitter stelt voor de verklaring en de reactie van de
raad hierop te agenderen als agendapunt 9A.
03. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.
04. Vaststelling besluitenlijsten van 28 februari 2019.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
05. Vragenhalfuur.
De heer Gommeren stelt vragen over de landelijke opschoondag en zwerfafval in het
buitengebied. Gevraagd wordt of dat er sprake is van een toename van zwerfafval, of dat
het aantal meldingen toeneemt en wat de trend is ten aanzien van de afval van d rugs en
drank.
Wethouder Baartmans geeft aan dat zicht is op het aantal opgehaald zwerfafval. In totaal
is er ruim 4.860 kg aan afval opgehaald, waarvan een groot deel bestaat uit b anden. Er is
geen sprake van een toename van het aantal meldingen van overlast. Drugsafval wordt
wel aangetroffen, maar niet in bijzondere mate. Tot nu toe is er geen sprake van
toenemende overlast. Er wordt ook geconstateerd dat er minder zwerfafval ligt dan
voorgaande jaren.
De heer Gommeren vult aan dat alarmerende berichten van vaste opruimers dat de
hoeveelheid afval toegenomen was. De heer Gommeren geeft aan dat de fractie dit
onderwerp in de gaten houdt,
De heer Maas stelt vragen over de entree van de kern Kruisland en groen in de kern.
De heer Maas verwijst naar de aangenomen motie waarin gevraagd wordt zo de aanpak
voortvarend aan te pakken. Vanwege dat de entrees naar de kern Kruisland er niet goed
bij staan, wordt gevraagd wanneer de entrees aangepakt zullen worden.
Wethouder Baartmans geeft aan dat in overleg met dorpsraad wordt overlegd hoe de
entrees opgeknapt kunnen worden. Behalve Den Darink zijn voor 2019 verder geen
plannen om Kruisland te vergroenen.
De heer Maas geeft aan dat er aangedrongen was voor een zo snel mogelijke aanpak.
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De wethouder geeft aan haar best te doen om de opdracht in de motie uit te voeren en
geeft aan dat niet alles mogelijk is in 2019.
De heer Maas geeft aan hierop terug te komen.
06. Rekenkamerrapport bezuinigingen op gemeentelijke sportaccommodaties.
Wordt als hamerstuk unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
07. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente Steenbergen 2019.
De voorzitter meldt dat het voorstel is aangenomen met inachtneming dat de fractie van
D66 heeft tegengestemd.
08. Bestemmingsplan Grote Spellestraat 3 Kruisland.
Wordt als hamerstuk unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
09. Bestemmingsplan Westerstraat 10 Dinteloord.
Wordt als hamerstuk unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
09A. Verklaring fracties Gewoon Lokaal! en CDA.
De heer Remery legt een verklaring af. De uitgesproken verklaring is na te lezen bij agendapunt
9A.
De heer Gommeren legt een verklaring af over het besluit van de VVD fractie om de coalitie te
verlaten. De heer Gommeren geeft aan dat er van de uitspraak ‘gewoon samen doen’ weinig te
merken was, omdat de fractie te vaak geconfronteerd werd met moties, nieuwe inzichten en
veranderingen van standpunt die op het laatste moment werden medegedeeld. Gesteld wordt
dat er weinig lef werd getoond om besluiten te nemen. Met regelmaat werden afspraken niet
nagekomen en werden besluiten doorgeschoven. De VVD stelt vast dat ‘samen’ en ‘doen’ holle
frasen zijn gebleken en dat dit meerdere keren is aangekaart. Er is te weinig vertrouwen. Het
besluit biedt ruimte om met een andere tijd en voortvarend besluiten te nemen. De heer
Gommeren doet de belofte dat de VVD zal er alles aan doen om op korte termijn met een
werkbare situatie te komen.
De heer Weerdenburg heeft weinig toe te voegen aan de verklaring van de heer Remery en
geeft aan open te staan om goed naar de toekomst te kijken. Achteruitkijken heeft geen zin en
een goed bestuur is nodig. De heer Baali geeft aan het logisch te vinden dat GewoonLokaal! en
CDA nu samen doorgaan en dat een onafhankelijk informateur wordt gevonden. De heer Baali
stelt dat het erop lijkt dat deze twee partijen samen door zullen gaan, maar dat dit niet
vanzelfsprekend is en alle mogelijkheden open liggen.
10. Ingekomen stukken en mededelingen.
De ingekomen stukken van 11 en 13 maart 2019 worden hiermee vastgesteld.
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11. Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst alle raadsleden veel wijsheid
toe. De voorzitter sluit de vergadering om 19:54 uur.
Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van
18 april 2019.
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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