Verslag onderhandelingen coalitie gemeenteraad 2019
Datum en tijd:
Partijnaam:
Aanwezig:

Notulist:

zaterdag 6 april 2019 9:00 – 10:00 uur
D66
René Mol - informateur
Tim Huisman- Fractievoorzitter D66
Eric van der Spelt – D66
Ad Theuns – D66
Claire van Nispen

1. Kennismaken
De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.
2. Verwachtingen delen
De heer Mol geeft toelichting over zijn rol in dit proces.
3. Proces komende weken
De heer Mol geeft uitleg over het proces van de komende weken.
4. De heer Mol vraagt hoe D66 aan kijkt tegen het vertrek van de VVD uit de coalitie.
De heer Huisman geeft aan dat hij verbaasd was over het vertrek van de VVD. D66 zit niet in de
coalitie en spreekt de leden uit de coalitie minder. D66 is wel op de hoogte van de verhoudingen
binnen de coalitie. De heer Huisman benoemt dat de situatie met wethouder Lepolder op dit
moment bijzonder is. De coalitie is uit elkaar gegaan waardoor er geen meerderheid meer is,
echter de wethouder blijft zitten. Dit helpt de voortgang voor Steenbergen niet. Dit was te zien in
de afgelopen oordeelsvormende raadsvergadering waar besluitvorming in bepaalde dossiers
werd uitgesteld. De heer Huisman geeft aan dat dit uitstel niet hoopvol is.
5. De heer Mol benadrukt dat het belangrijk is dat er een stabiele coalitie wordt gevormd en dat
er op bepaalde onderwerpen dieper inhoudelijk wordt ingegaan.
De heer Theuns vindt dat dit belangrijk is.
De heer Van der Spelt geeft aan dat het belangrijk is dat er duidelijkere afspraken worden
gemaakt voor de komende drie jaar dan de vrijblijvende afspraken uit het huidige
coalitieakkoord.
6. De heer Mol vraagt wat er nu het beste zou kunnen gebeuren?
De heer Huisman antwoordt ‘besturen’. D66 is van oudsher een verbindende partij. De partij is
niet links of rechts maar midden. Het grootste gedeelte (80 – 85%) van de
verkiezingsprogramma’s tussen de partijen komt overeen. Over de overige 15% moet worden
gepraat. D66 acht zichzelf een stabiele partij. De partij kan met elke partij praten.
De heer Theuns geeft aan dat D66 deel uitmaakte van het vorige college. Als D66 proberen zij op
één lijn te zitten. De partij staat hier ook om bekend. Dat D66 tijdens de vorige
coalitieonderhandeling als niet stabiel is benoemd, heeft de partij geraakt. De heer Theuns geeft
aan dat hij vindt dat D66 in dit jaar heeft bewezen dat de partij stabiel is. D66 loopt
verantwoording niet uit de weg.

De heer Van der Spelt geeft aan dat D66 niet aan de zijlaan staat, omdat zij tot de oppositie
behoort. D66 kijkt constructief of voorstellen goed zijn voor de gemeente.
7. De heer Mol concludeert dat D66 aangeeft dat zij geen partij uitsluit. Heeft D66 voorkeur voor
een bepaalde partij?
De heer Huisman geeft aan dat zij met alle partijen willen praten.
8. De heer Mol vraagt wat D66 een logische coalitie lijkt.
De heer Huisman benadrukt dat alles voor hen bespreekbaar is en dat alle partijen meedoen.
9. De heer Mol geeft aan dat het belangrijk is dat er verbinding is. Over welke dossiers maakt D66
zich zorgen dat er verschillen zijn?
De heer Huisman geeft aan dat D66 een goede middenweg heeft ten aanzien van de windmolens
met vier windmolens met een hoogte van 180 meter. Dit wil D66 en dit doet recht aan het
voorstel met daarbij de grootst mogelijke sociale randvoorwaarden.
De heer Van der Spelt vult aan dat de energietransitie de komende drie jaar aan de orde zal zijn.
De gemeente heeft een taakstelling van het rijk. Gezien de discussie over de windmolens zal de
discussie over de energietransitie alleen maar groter worden.
De heer Theuns geeft aan dat gasloos bouwen ook een onderwerp kan zijn. De heer Van der
Spelt beaamt dit.
10. De heer Mol vraagt hoe D66 aan kijkt tegen een onderwerp als huisvesting van
arbeidsmigranten.
De heer Van der Spelt geeft aan dat D66 voorstander is van grootschalige gecentraliseerde
huisvestiging van arbeidsmigranten. Het is niet wenselijk dat arbeidsmigranten in koop- of
huurwoningen worden gehuisvest. Er dient fatsoenlijke huisvestiging voor arbeidsmigranten te
zijn. Door huisvestiging grootschalig te centraliseren kan er controle worden uitgevoerd door
bijvoorbeeld een parkmanager waar omwonenden naar toe kunnen met klachten. Huisvestiging
in de buurt van het werk is gewenst.
De heer Huisman benadrukt wel dat D66 kritisch blijft indien er overlast wordt ervaren door
omwonenden.
11. De heer Mol vraagt of er nog andere dossiers zijn?
De heer Van der Spelt geeft aan dat het gemeentelijke vervoersplan wellicht voor discussie in de
gemeenteraad kan zorgen.
Daarnaast verwacht de heer Van der Spelt dat er gezien de economische tijd gepraat moet
worden over het AFC. Het AFC raakt uitverkocht en er moet nieuw gebied worden ontwikkeld.
Vanuit het AFC is geld beschikbaar om in natuur te investeren, bijvoorbeeld voor een wandelpad.
Het AFC zit bijna vol dus de verwachting is dat hier de komende jaren voorstellen over worden
voorgelegd aan de gemeenteraad. D66 ziet uitbreiding aan de kant van de Mark en niet bij de
kern.
12. De heer Mol vraagt of er nog andere dossiers zijn?
De heer Theuns antwoordt dat er wat kleinere dossiers zijn. Een voorbeeld is jeugdwerk.
Daarnaast is de privatisering van sportgebouwen niet afgerond. Constante zorg zijn de sociale
zaken.

Samenwerkingsverbanden moeten goed in de gaten gehouden worden. Daar is nu te weinig grip
op. Er is een sterk college nodig dat hier vinger aan de pols houdt.
13. De heer Mol vraagt of de gemeenteraad naar mening van D66 goed functioneert.
De heer Huisman geeft aan dat dit beter kan en moet. Beslissingen worden uitgesteld. Dat is niet
prettig. Bijvoorbeeld ten aanzien van de windmolens. Hier zou in september 2018 een besluit op
worden genomen. Dit besluit is nog steeds niet genomen.
De heer Van der Spelt vult aan dat D66 het erg jammer vindt dat dit dossier vertraging oploopt,
zeker omdat er in 2020 een verdubbeling komt indien we niet op tijd een besluit nemen.
De heer Huisman benadrukt dat D66 niet achter de verdubbeling staat.
De heer Theuns geeft aan dat de gemeente kansen op economisch gebied laat liggen. Het duurt
te lang met de besluitvorming. In het programma staat dat de gemeente mensen helpt. De
ondernemers worden nu wel eens aan een lijntje gehouden.
13. De heer Mol vraagt of dit door de raad komt of door het ambtelijk apparaat.
De heer Huisman geeft aan dat iedereen hier aan schuldig is. Aan de ene kant de raad die soms
geen beslissingen neemt en aan de andere kant een college dat geen beslissingen durft uit te
voeren door een onzekere raad.
14. De heer Mol vraagt of vier windmolens met een hoogte van 180 meter voor D66 prima zijn.
De heer Huisman antwoordt bevestigend, maar wel met de juiste sociale randvoorwaarden.
De heer Van der Spelt geeft aan dat er nu 25% aan sociale randvoorwaarden zijn. D66 vindt dit
mager en zou dit in toekomstige situaties willen optrekken naar 50% om meer draagvlak onder
de inwoners te krijgen.
Daarnaast moeten inwoners of ondernemers met plannen en initiatieven worden gesteund door
de gemeente. Er moet gekeken worden wat er nodig is om dingen wel mogelijk te maken. Regels
om iets niet te doen zijn er altijd wel, maar er moet gekeken worden wat er nodig is om iets wel
mogelijk te maken.
15. De heer Mol vraag of er nog andere dingen zijn die D66 mee wil geven.
De heer van der Spelt benoemt de tweede supermarkt in Dinteloord. De heer Huisman geeft aan
dat D66 graag wil dat het mogelijk wordt om binnen de kern maar buiten het centrum een
supermarkt te plaatsen.
De heer Van der Spelt vult aan dat indien omwonenden geen problemen hebben met de
plaatsing van een supermarkt dat D66 hier ook geen probleem mee heeft. In de kern
Steenbergen is het college wel zins om medewerking te verlenen aan het verplaatsen van een
supermarkt, terwijl hier voor Dinteloord moeilijk over wordt gedaan.
16. De heer Mol vraagt of D66 merkt dat partijen hier in de gemeenteraad verschillend over
denken.
De heer Van der Spelt antwoordt dat de ene partij aangeeft dat er volgens onderzoeken geen
ruimte is. De andere partij wil alleen een supermarkt binnen het centrum, terwijl een derde partij
wel positief is over een supermarkt buiten het centrum.
De heer Huisman geeft aan dat niet alle partijen het eens zijn met een referendum. De heer Van
der Spelt vult aan dat het houden van een referendum een optie is voor D66, maar dat hier in de

gemeenteraad te weinig over wordt gepraat.
Er is een referendumverordening maar deze wordt amper gebruikt.
17. De heer Mol vraagt of er nog andere dingen van belang zijn. Dit hoeven geen knelpunten te
zijn.
De heer Van der Spelt geeft aan dat al is aangegeven dat moet worden doorgepakt op het gebied
van recreatie en toerisme. Er moet gekeken worden wat wel mogelijk is met initiatiefnemers.
De heer Theuns geeft aan dat het een gekoesterde wens is om ’t Ravelijn uit te breiden met
HAVO. De heer Huisman vult aan dat alle partijen hier voorstander van zijn.

