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Besluitenlijst van de bijzondere besluitvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 16 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  

G.G. de Neve   lid 

   M.H.C.M. Lambers  lid  

N. Baali   lid    

E.C. van der Spelt   lid 

   W.J.P.M. Maas    id 

M.H.H.I. Remery   lid 

     T.C.J. Huisman   lid  

W.L.C. Knop   lid (tot agendapunt 8) 

     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 

   

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

 

Afwezig:  De heer:   N.C.J. Broos   lid 

J.C.M. Verbeek   lid 

D. van Agtmaal   lid 

 

Pers: 3     

Omroep: 4    

Publieke tribune: 36 

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 16 mei 2019. 

 

01. Opening. 

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

heren Van Agtmaal, Broos en Verbeek verhinderd zijn. De voorzitter verwelkomt in het 

bijzonder de heer Mol en de familie van de heer Knop. 

 

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

De heer Lambers verzoekt voor het sluiten van de vergadering kort een woord te voeren 

in de richting van de beoogd wethouder Knop. 

 

03. Spreekrecht burgers.  

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 

 

04. Vragenhalfuur. 

Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur. 

 

05. Eindverslag van de formateur. 

De heer Mol meldt dat vanaf april tot 8 mei meerdere gesprekken zijn gevoerd in 

grotendeels vaste samenstelling. Het waren goede gesprekken. In deze periode heeft ook 

achterban raadpleging plaatsgevonden en met de fracties gezamenlijk. Op 9 mei is het 

coalitieakkoord gepresenteerd en ondertekend. De gesprekken waren goed, open en 

stevig verlopen. De stevige thema’s zijn uitvoerig besproken en waarvoor voldoende tijd is 

uitgetrokken.  

 

De heer Gommeren geeft aan dat er tijdens de informatie één gesprek plaats gevonden 

en is daarna niet meer betrokken geweest. De heer Gommeren geeft aan voorstander te 

zijn van deze werkwijze en stelt deze werkwijze ook voor volgende verkiezingen toe. De 

heer Baali verzoekt de doorrekening aan te bieden aan de gemeenteraad. De heer 

Remery is het eens met dat er een goed en helder proces is doorlopen. Het is raadzaam 

deze werkwijze voor toekomstige coalitiebesprekingen vast te houden. De heer Remery 

geeft aan dat de doorrekening richting de raad komt, waarschijnlijk met het aanbieden 

van de begroting. De heer Lambers geeft aan het proces uitstekend is begeleid en dat de 

gesprekken harmonieus zijn verlopen. Er is bereidheid alle informatie open en 

transparant te delen. De heer Weerdenburg geeft aan met tevredenheid terug te kijken 

op het proces en het resultaat.  

  

06. Vaststelling coalitieakkoord. 

De heer Remery spreekt namens de coalitiepartijen en geeft aan dat het coalitieakkoord 

voortborduurt op bestaand beleid en geeft de hoofdpunten uit het coalitieakkoord weer, 

zoals de inzet op duurzaamheid, betaalbaarheid van lokale lasten en voorzieningen en de 

inzet voor alle kernen.  

De heer Gommeren geeft aan blij verrast te zijn met de titel van het akkoord en het valt 

op dat veel van de punten van de Volkspartij terugkomen in het akkoord. Verbazing wordt 

uitgesproken over de toename van het aantal fte’s wethouders. De heer Gommeren wijst 

erop te zullen waken op de financiële situatie van de gemeente en spreekt zijn verbazing 

uit over diverse koerswijzigingen, waaronder ten aanzien van de windturbines, de inzet 

van ’t Cromwiel en de voornemens uit het akkoord over de economie. De heer Gommeren 

spreekt zijn waardering uit over de actiegerichtheid van het akkoord, maar ook zijn 

zorgen over enkele keuzes die de financiën raken. De heer Huisman geeft aan dat er 

positief nieuws is over de 2
e
 supermarkt in Dinteloord. De titel suggereert dat er stilstand 

heeft plaatsgevonden, juist in het dossier Karolinapolder en is verrast uit over het 

gewijzigde standpunt over het aantal windmolens. Verbazing wordt uitgesproken over de 
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passage over de relatie tussen de partijen. Naar de mening van de heer Huisman komt 

burgerparticipatie er bekaaid vanaf. Gevraagd wordt om de notulen van de 

coalitieoverleggen openbaar te maken. De heer Huisman acht het akkoord vaag en 

onvoldoende concreet en niet spetterend. Aangegeven wordt een constructieve bijdrage 

te leveren. De heer Baali spreekt uit dat er goede punten in het akkoord staan, maar dat 

veel van deze punten onvoldoende concreet zijn en weinig ambitieus. De komst van de 2
e
 

supermarkt en ontwikkeling op de Kop van Zuid wordt gewaardeerd. De heer Baali kan 

begrijpen dat er vanwege de korte tijdsperiode het akkoord weinig concreet. Er wordt 

uitgekeken naar de concreetheid in de perspectiefnota en de begroting. Er wordt 

opgeroepen om plannen te maken in de raadzaal, met alle partijen en met inwoners.  

 

Op verzoek van de heer Remery wordt de vergadering geschorst. 

 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft allereerst het woord aan de heer Remery. 

De heer Remery geeft aan dat in een programma alleen een lijn wordt uitgezet en dat het 

verder uitvoering betreft. Over de Gummaruskerk wordt aangegeven dat de huidige 

projecten gewoon doorgaan. De heer Remery geeft aan dat de aanpassingen met 

betrekking tot de windmolens is meer dan genoeg om te gevraagde doelstelling te 

kunnen realiseren om te voldoen aan de energietransitie, maar andere methodes kunnen 

altijd meegenomen worden en dat er nu is gezocht naar een compromis. In reactie op de 

heer Gommeren wordt aangegeven dat de provincie nu al meer ruimte biedt, maar dat er 

geen extra opgaven vanuit de regiogemeentes worden toegevoegd. De heer Remery geeft 

aan dat er zorgvuldig gekeken is naar de alternatieven en de sociale randvoorwaarden 

zijn opgegeven om beter aan te kunnen sluiten bij de wens vanuit de bevolking. De heer 

Huisman vraagt of dat er gekeken is naar draagvlak onder de bevolking. De heer Remery 

geeft aan dat er gekeken is om aan de totale energieopbrengst te kunnen voldoen.  

Ten aanzien van de huisvesting arbeidsmigranten geeft de heer Remery aan dat er 

gekeken moet worden naar een compleet beleid en dat er niet alleen gekeken moet 

worden naar de grote complexen. In reactie op de heer Gommeren geeft de heer Remery 

aan dat het coalitieakkoord niet geheel nieuw is, maar dat bestaand beleid wordt 

voorgezet. In reactie op de heer Huisman wordt aangegeven dat het de inzet is dat het 

hotel gerealiseerd wordt. In reactie op de heer Baali geeft de heer Remery aan dat er alle 

ruimte is voor vestigingsmogelijkheden, maar dat de inzet is dat shortstay op de bedrijven 

gerealiseerd wordt en dat het de vraag is waar de arbeidsmigrant behoefte aan heeft. 

Over leegstand wordt aangegeven dat hier een visie voor nodig is en dat er reeds de 

nodige stappen zijn gezet door middel van deelplannen. De heer Remery is het ermee 

eens dat communicatie een belangrijk punt is. Weliswaar niet expliciet opgenomen, maar 

wordt zeker als aandachtspunt meegenomen. Dit hangt samen met de 

organisatieontwikkeling. De heer Baali uit zijn zorgen over stille armoede. De heer 

Remery verwijst hierbij naar bestaand beleid.  De heer Lambers benadrukt dat het 

coalitieakkoord een samenwerkingsverband is en dat de gezamenlijke grondhouding 

positief is. In reactie op de heer Huisman geeft de heer Lambers aan dat ingestemd is met 

het houden van een coalitieoverleg, met de portefeuillehouders en waarvan geen notulen 

worden gemaakt. Er wordt toegegeven dat aanvankelijk de Volkspartij voorstander was 

van een beperking van het aantal wethouders, maar er is nu wel ruimte voor deze ruimte 

en er geen noodzaak was om het aantal wethouders terug te brengen. In reactie op de 
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heer Huisman wordt aangegeven dat dit akkoord recht doet aan de standpunten van alle 

partijen en dat het ook per onderwerp bekeken wordt of dat voor of tegen wordt 

gestemd.  De heer Lambers benadrukt dat ’t Cromwiel beter benut moet worden en kijkt 

uit naar de resultaten van het onderzoek naar culturele activiteiten in de gemeente. Over 

de windturbines geeft de heer Lambers met deze aanpassingen te kunnen voldoen aan de 

opgave. Er moet voldaan worden aan de eisen van de provincie en daarin geeft de heer 

Lambers toe af te wijken van het oorspronkelijk standpunt en dat dit het beste alternatief 

was. De heer Lambers geeft aan dat bij geen activiteit een inpassingsplan dreigt van de 

provincie en geeft ook hierbij toe dat dit standpunt door de groeperingen tegen de komst 

van windmolens niet gewaardeerd wordt. Er in dit akkoord voor gezorgd dat er geen 

megamolens komen. De heer Lambers meldt dat er in september een informatieavond 

wordt georganiseerd waarin de raad geïnformeerd wordt over de financiën van de 

gemeente. De heer Weerdenburg dankt de oppositiepartijen voor constructieve inbreng 

in de eerste termijn. In reactie op het jeugdwerk wordt aangegeven om hiervoor de 

informatieavonden in te zetten en jongeren te betrekken en uit te dagen om ideeën in te 

brengen. De heer Weerdenburg geeft aan dat er een compromis gevonden is ten aanzien 

van de 2
e
 supermarkt. Over de Kop van Zuid moet de gemeente faciliteren om te 

inventariseren wat de mogelijkheden zijn. De heer Gommeren geeft aan dat er voldoende 

antwoorden zijn gegeven en dat ieder voorstel op zijn merites beoordeeld zal worden. De 

heer Gommeren geeft aan het akkoord te zullen ondersteunen. De heer Huisman mist in 

het akkoord nog meerdere onderwerpen en geeft aan het programma te vaag en 

onvolledig te vinden. Het akkoord wordt niet ondersteund. De heer Baali spreekt zijn 

complimenten uit voor de samenwerkende woorden naar elkaar toe. Concrete 

doelstellingen worden bij beleidsstukken teruggevonden en daar zal door de fractie  

nadrukkelijk op gelet worden. Hoewel er onderwerpen gemist worden, zal de PvdA in 

kunnen stemmen met het akkoord. 

 

De voorzitter stelt vast dat het coalitieakkoord is aangenomen met 14 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. 

 

07. Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven. 

De raad stemt in met het voorstel om mevrouw Van der Blom, de heer Huisman en de 

heer Gommeren te benoemen tot leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. 

De voorzitter schorst de vergadering voor het onderzoek van de geloofsbrieven.  

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

De heer Huisman spreekt het rapport van de commissie onderzoek geloofsbrieven uit en 

adviseert de heer Knop te benoemen. 

 

08. Installatie wethouder en urenverdeling college. 

Op voorstel van de voorzitter wordt een commissie stemopname gevormd door de heren 

Baali, Huisman en Huijbregts.  

 

De voorzitter stelt vast dat voor de benoeming van de heer Knop als wethouder 16 

stemmen voor hebben gestemd.  
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De voorzitter gaat over tot benoeming van de heer Knop. De heer Knop legt de belofte af. 

 

Het voorstel met betrekking tot de urenverdeling is eveneens unaniem aangenomen. 

 

09. Sluiting.   

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:50 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 


