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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 23 mei 2019  

 

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

      

De dames:   D. Abresch   lid 

   M.J.E. van der Blom  lid    

  

  De heren:   J.H.F. Weerdenburg   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid  

N.C.J. Broos   lid  

   M.H.C.M. Lambers  lid  

N. Baali   lid    

E.C. van der Spelt   lid 

D. van Agtmaal   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

     A.J.D. Kouwen   lid    

     J.A.P. Veraart   lid  

     A.F.C.J. van Elzakker  lid 

J.W. Huijbregts   lid  

  

De dames:  E.M.J. Prent    wethouder 

      W.A.M. Baartmans  wethouder 

  De heer:  J. Krook   wethouder 

W.L.C. Knop   wethouder 

 

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

 

Afwezig:  De heer:   G.G. de Neve   lid 

J.C.M. Verbeek   lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

 

Pers: 3 

Omroep: 4 

Publieke tribune:  21 

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 23  mei 2019. 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De voorzitter meldt dat de 

heren De Neve, Huisman, Remery en Verbeek verhinderd zijn. De voorzitter verwelkomt in 

het bijzonder de familie van de heer Sluiter en de familie van de heer Hobo. Ook worden 

in het bijzonder de gasten van de raad verwelkomd. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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02. Vaststelling agenda. 

De heer Lambers verzoekt het agendapunt partiële herziening in te nemen en te herzien. 

De burgemeester wijst erop dat er lopende procedures zijn waarbij een aangepaste 

structuurvisie noodzakelijk is. De heer Lambers verzoekt het stuk te actualiseren aan de 

hand van het raadsprogramma. De leden besluiten het agendapunt van de agenda te 

voeren. 

De heer Weerdenburg verzoekt het agendapunt beleidsplan Veiligheidsregio af te doen 

als hamerstuk. De heer Veraart verzoekt het agendapunt te handhaven als bespreekstuk. 

 

03. Spreekrecht burgers.  

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 

 

04. Vaststellen besluitenlijst van 18 april 2019. 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Baali stelt vragen over alternatieve energiebronnen, waaronder geo- en 

hydrothermie. Een half jaar geleden is informatie gegeven over nieuwe energiebronnen. 

De heer Baali vraagt om nieuwe informatie en of dat het college mogelijkheden ziet om 

aan de slag te gaan met hydrothermie en aan te sluiten bij de green deal.  

 

Wethouder Baatmans geeft aan dat dit jaar de visie energie en ruimte aangeboden wordt. 

In deze visie worden ook deze energievormen besproken. Er is een vergunning voor 

geothermie aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. De wethouder geeft 

aan dat de green deal gevolgd wordt en dat dit meegenomen wordt in de visie  energie en 

ruimte. 

 

06. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven voor de installatie van raadslid 

Sluiters en burgerlid Hobo. 

De gemeenteraad stemt in met de benoeming van de commissie onderzoek 

geloofsbrieven bestaande uit de heren Van Agtmaal, Baali en Broos. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. De heer Baali doet verslag namens de commissie. 

De heer Sluiters legt de belofte af en is geïnstalleerd als raadslid. 

De heer Hobo legt de belofte af en is geïnstalleerd als burgerlid. 

  

07. Benoeming lid auditcommittee en lid werkgeverscommissie. 

De gemeenteraad stemt in met de benoeming de commissie stemopname bestaande uit 

mevrouw Abresch, de heer Baali en de heer Van der Spelt. 

 

De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend. 

De heer Sluiters is met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd tot lid van het 

auditcommittee. De heer Gommeren is met  15 stemmen voor en 0 stemmen tegen  

benoemd tot lid van de werkgeverscommissie. 
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08. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Krook. 

De heer Baali geeft aan er niet tegen het principe te zijn van een wethouder van buiten de 

gemeente, maar vraagt zich af wat de wethouder doet om de relatie met inwoners te 

verbeteren. Mevrouw Abresch geeft aan principieel tegen wethouders van buiten de 

gemeente te zijn en geeft aan tegen het voorstel te zullen stemmen, ongeacht dat de 

wethouder uitstekend werk verricht. De heer Broos geeft aan voor het verlenen van de 

ontheffing te zijn en vraagt zich af hoe dit principe gedeeld wordt binnen de fractie van de 

Volkspartij. De heer Lambers geeft aan met de vorming van de coalitie in te stemmen met 

de huidige samenstelling van het college en acht het hypocriet om hier nu een principieel 

standpunt over uit te blijven dragen. 

 

Wethouder Krook geeft aan midden in de samenleving te staan en voelt zich een 

Steenbergenaar.  

 

De Baali spreekt een kort woord van dank aan de wethouder. 

 

Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor en 1 stem tegen van mevrouw 

Abresch. 

 

09. Opheffing geheimhouding stukken. 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel. 

 

10. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant. 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel. 

 

11. Jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 OMWB. 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel. 

 

12. Herinrichting haven De Heen. 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel. 

 

13. Samenwerking ICT. 

De heer Broos is kritisch ten aanzien van het voorstel en geeft aan onvoldoende ambitie te zien 

en hoe door deze overeenkomst een verbetering plaatsvindt. Een advies van de accountant was 

volgens de heer Broos wel van nut geweest. De heer Broos geeft aan niet akkoord te gaan met 

het voorstel. De heer Van der Spelt begrijpt de huidige kwetsbaarheid van de ICT omgeving en 

vindt dat er iets moet veranderen en kan zich aansluiten bij de opmerkingen van de VVD en 

mist onder andere een betere financiële onderbouwing en geeft aan tegen het voorstel te 

zullen stemmen. De heer Baali merkt op dat er gerenommeerde ICT bedrijven in de gemeente 

bevinden en acht de kosten van de aanbieder te hoog. Opgemerkt wordt dat een goede 

onderbouwing ontbreekt en dat de certificering voor bedrijven die omgaan met financiële 

gegevens en informatiebeveiliging ontbreekt. Gemist wordt een vergelijkend 

klanttevredenheidsonderzoek. De heer Baali verzoekt het voorstel uit te stellen om meer 

vergelijkend onderzoek te doen  en kan tot die tijd niet instemmen met het voorstel.  
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Wethouder Prent geeft aan dat de huidige maatschappij en de landelijke overheid veel vragen 

van de gemeentelijke technische dienstverlening en daarop moet ingespeeld worden. In de 

perspectiefnota zijn de kosten aangekondigd en de verwachting is dat dit kostenbesparend zal 

zijn op de lange termijn. In reactie op de vraag van de heer Baali wordt aangegeven dat in de 

gemeente Woensdrecht een privacydeskundige is ingehuurd en dat de ervaringen met Equalit 

positief zijn. De wethouder kan geen antwoord geven kan worden op de vraag op het 

ontbreken van een privacycertificering omdat dit een technische vraag betreft. 

 

De heer Baali ziet in de beantwoording van de wethouder te weinig terug van de kritische 

kanttekeningen bij het voorstel en zal daarom tegen stemmen. 

 

Het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

 

14. Beleidskader jongerenwerk 2019-2022. 

De heer Van Elzakker geeft aan dat er een inhoudelijk goed plan ligt in het belang van de 

jeugd en gevraagd wordt om het plan tussentijds te evalueren. De heer Baali acht het 

voorstel om te onderzoeken naar jongerenparticipatie erg laat. Er wordt uitgekeken naar 

het uitvoeringsdocument. Aan de wethouder wordt gevraagd het uitvoeringsdocument 

voor kennisgeving aan te bieden en periodiek (eens per kwartaal) de gemeenteraad op de 

hoogte te houden van landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het jongerenwerk. De 

heer Baali geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel. Mevrouw Abresch vindt het 

voorstel complimentwaardig. Wel wordt opgemerkt dat de jongeren met wie het over het 

algemeen goed gaat gemist worden. Daarnaast wordt als zorgpunt meegegeven dat 

problemen met jongeren niet alleen aan de voorkant opgelost kunnen worden.  

 

Wethouder Prent geeft aan te starten met de uitvoering. Het uitvoeringsplan wordt 

binnenkort besproken en zal kort daarna aangeboden aan de raad.  

 

De heer Baali mist in de beantwoording de periodieke terugkoppeling.  

 

De wethouder geeft aan de periodieke terugkoppeling plaatsvindt in de raadswerkgroep 

sociaal domein. 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

15. Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio. 

De heer Veraart geeft aan dat de bedenkingen in het voorstel na eerste behandeling 

nogmaals goed bekeken zijn en dat daarin alle vragen zijn beantwoord. De complimenten 

worden gegeven over het voorstel. 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

16. Partiële herziening structuurvisie. 

Bij vaststelling van de agenda is besloten dit agendapunt te verdagen.  
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17. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Met dit agendapunt zijn de ingekomen stukken van 6 en 8 mei 2019 afgehandeld met 

uitzondering van de ingekomen stukken 09 van 6 mei (raadsmededeling Steenbergen 

hartveilig) en ingekomen stuk 17 (beantwoording art. 40 vragen over glasvezelkabel) en 19 

(raadsmededeling windturbines) van 8 mei 2019. 

 

18. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur. 

 

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

27 juni 2019. 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


