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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 28 februari 2019  

 

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

      

Mevrouw:   D. Abresch   lid 

         

  De heren:   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    

  

De dames:  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 

 

Afwezig:  Mevrouw:  M. van der Blom  lid 

 

Pers: 1 

Omroep: 2 

Publieke tribune:  11 

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 februari 2019. 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder worden de 

gasten van de raad verwelkomd en wordt de heer Lambers met zijn verjaardag 

gefeliciteerd. De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Blom zich heeft afgemeld.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/


 

RD1900009 

 2 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Van der Spelt verzoekt om in beslotenheid agendapunt 7 van de vergadering 

(opheffen geheimhouding hotel A4) te bespreken. De voorzitter stelt voor de besloten 

behandeling van het agendapunt plaats te laten vinden aan het einde van de vergadering.  

 

De heer Baali verzoekt agendapunt 10 als hamerstuk vast te stellen. De heer Van Elzakker 

verzoekt het voorstel te bespreken. 

 

De heer Baali dient samen met de fractie van D66 een motie vreemd aan de orde van de 

dag in met betrekking tot jeugdbescherming. De motie wordt geagendeerd als 

agendapunt 11A. De behandeling van het agendapunt geheimhouding hotel vindt plaats 

als agendapunt 11B. 

 

03. Spreekrecht burgers.  

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 

 

04. Vaststelling besluitenlijsten van 31 januari 2019. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Maas stelt vragen over de toekomst en het voortbestaan van de polikliniek van 

de Bravis polikliniek in Steenbergen.  

Wethouder Krook geeft aan dat er overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur over de 

fusie van de ziekenhuizen. Er is aangegeven dat de polikliniek verder doorontwikkeld 

wordt waar eerste lijnszorg en medische specialistische zorg aangeboden wordt. 

Voorlopig zal er geen verandering plaatsvinden. De wethouder geeft aan dat de vinge r 

aan de pols gehouden wordt en interveniëren als dat nodig is. Op de vraag van de heer 

Maas zegt de wethouder toe dat nieuwe ontwikkelingen omtrent de invulling van de 

kliniek te delen 

De heer Baali stelt als aanvullende vraag dat de huisartsen zorgen hierover hebben 

omdat geïnvesteerd is in de eigen praktijk en wat de rol is van het college.  

Wethouder Krook geeft aan dat deze verantwoordelijkheid ligt bij  ligt bij de 

verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen, met de huisartsen en de zorgverzekeraars. De 

rol van het college gaat over de functie van de zorg in de gemeente.  

 

De heer Baali geeft aan verbaasd te zijn over de agendering van de windturbines voor de 

vergadering van 13 maart. De heer Baali geeft hierbij aan dat er veel nieuwe gegevens zijn 

aangereikt en dat er onvoldoende tijd om tot een zorgvuldig oordeel te komen. Dit is 

aangegeven bij de agendacommissie en vraagt aan het college waarom het onderwerp zo 

laat is geagendeerd. De voorzitter geeft aan dat dit een procedurevraag is die niet 

thuishoort in de raadsvergadering. De raad gaat over de eigen agenda en hoort thuis in 

het presidium of bij de agendacommissie. 

De burgemeester wijst op de procedures en dat de wethouder hier geen oordeel over kan 

geven.  

 



 

RD1900009 

 3 

De heer Baali verzoekt om een reactie van wethouder Krook naar aanleiding van zijn 

toezegging over de regenboogmotie. De heer Baali geeft aan dat de wethouder in het 

voorjaar in gesprek zal gaan met het veld om hierover in gesprek te gaan. Om die reden is 

de motie aangehouden. Aan de wethouder wordt gevraagd duidelijkheid te geven 

wanneer hij verwacht terug te kunnen komen met de resultaten van de gesprekken met 

maatschappelijke partijen. 

Wethouder Krook geeft aan dat de motie niet als opdracht is weggelegd en dat hij heeft 

aangegeven in september met nadere informatie komt.  

De heer Baali geeft aan dat de wethouder geen toezeggingen heeft gedaan, maar wel 

wordt verzocht om in april met nadere informatie te komen.  

De wethouder blijft erbij dat er in september meer informatie komt. 

 

De heer Baali stelt vragen over het amendement over cameratoezicht Steenbergen-Zuid. 

Aangegeven is dat er een amendement is aangenomen om meer promotie te vragen voor 

camera in beeld. Hier is geen terugkoppeling op gegeven. 

De voorzitter geeft aan dat het amendement een onderdeel is van het besluit. Het 

amendement wordt uitgevoerd en er zijn gesprekken met de preventieteams en 

betrokkenen.  

 

De heer Baali stelt vragen naar aanleiding van het amendement over het jeugdhonk. In 

het amendement is opgenomen dat in het eerste kwartaal met een duurzame oplossing 

te komen voor het jeugdhonk.  

Wethouder Prent meldt dat de heraut is uitgereikt aan de redactie van “’t Pompke” 

vanwege het 50-jarig bestaan. Op de vraag van de heer Baali geeft de wethouder aan dat 

een voorstel voor het jeugdhonk in Q4 is opgenomen. De verbetervoorstellen die zijn 

aangereikt worden nu al wel opgepakt. In de voorstellen die in de tussentijd aangeboden 

worden, zal ook aandacht besteed worden aan het jeugdhonk. 

 

Mevrouw Abresch stelt vragen over de stand van zaken met betrekking tot de tiny houses. 

Aangegeven wordt dat het een onaangename verrassing was dat Stadlander zich 

terugtrok uit het plan Buiten de Veste met betrekking tot de realisatie van de 

finchwoningen. Wel was bekend dat er andere partijen interesse hadden tot de realisatie 

van tiny houses. Aan de wethouder wordt gevraagd wat de stand van zaken is.  

Wethouder Baartmans geeft aan dat twee partijen interesse hebben getoond voor de 

grond en het realiseren van tiny houses. Deze partijen worden binnenkort uitgenodigd 

voor een gesprek. 

 

De heer Lambers heeft naar aanleiding van een artikel in BN/De Stem een vraag over de 

huisvesting van arbeidsmigranten. De wethouder had aangegeven dat andere locaties bij 

het AFC niet mogelijk zou zijn. In het artikel van BN/De Stem staat aangegeven dat het 

volgens de provincie wel mogelijk is om huisvesting te realiseren op het AFC. Is het nu wel 

of niet mogelijk? 

Wethouder Lepolder geeft aan dat het college sinds begin dit jaar in gesprek is met de 

provincie om te kijken wat de ruimte is. Het lijkt erop dat er meer ruimte is dan er eerst 

was. Deze mogelijkheden worden meegenomen in de beeldvormende vergadering van 15 

april.  
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Op de vraag van de heer Lambers geeft de wethouder aan dat de informatie vanuit de 

provincie heel recent is.  Wethouder Lepolder vraagt na of dat het mogelijk is om de mail 

naar de provincie te delen met de raad en zegt toe dit met de raad te delen.  

 

De heer Van der Spelt geeft aan dat bekend is geworden dat de aanvrager van het 

glasvezelnetwerk nog geen vergunning heeft ingediend. De Volkspartij heeft hierover 

artikel 40 vragen ingediend. Het verzoek is om de beantwoording te versnellen.  

Wethouder Baartmans doet haar best de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.  

 

06. Suppletieaanvraag voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven.  

De gemeenteraad gaat zonder beraadslaging unaniem akkoord met dit voorstel.  

 

07. Opheffen geheimhouding stukken hotel. 

Wordt behandeld bij agendapunt 11B. 

 

08. Voordracht leden van Raad van Toezicht Stichting SOM. 

De voorzitter benoemt de heer Maas, de heer Verbeek en de heer Knop als leden van de 

commissie stemopname.  

 

Na het tellen van de stemmen maakt de voorzitter de volgende uitslag bekend:  

Mevrouw A.M.G.J. de Wit: 17 stemmen voor en 1 blanco, 

Mevrouw L.A.A.M. Mijnsbergen: 17 stemmen voor en 1 blanco, 

De heer M. van Genderen: 17 stemmen voor en 1 blanco, 

De heer E. Sahin: 16 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco,  

De heer L. Dingemanse: 17 stemmen voor en 1 blanco. 

 

De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met de voordracht van de leden van de Raad van 

Toezicht. 

 

09. Begroting Stichting SOM. 

De heer Baali geeft aan dat in de begroting 1 fte aan onverklaarbare personeelskosten is 

toegevoegd. Dit is in verhouding tot de schaal van de organisatie een grote toename aan 

personeelskosten. Aangegeven wordt daarom tegen te zullen stemmen. 

 

De voorzitter stelt vast dat de begroting wordt vastgesteld met 17 stemmen voor en 1 

tegen. 

 

10. Begrotingswijziging ISD 2019. 

De heer Van Elzakker geeft aan dat de inhoud van het voorstel duidelijk is weergegeven 

en is waardering voor de inzet van het bestuur. Er was onduidelijkheid over de positie van 

de C groep. Naar aanleiding van de informatieavond is een duidelijk antwoord gegeven 

over de inzet van deze groep. Van belang is om over een jaar te kunnen evalueren en om 

te kunnen toetsen of dat het beleid zijn effect heeft gehad. De heer Huisman geeft aan 

dat er een uitvoerig debat heeft plaatsgevonden. Aangegeven wordt tegen het voorstel te 

zullen stemmen en het proces goed te zullen volgen. 

 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel is aangenomen met 16 stemmen voor en 2 

stemmen tegen. 
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11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken van 11 en 13 februari 2019 worden hiermee vastgesteld, op 

uitzondering van ingekomen stuk 2, raadsmededeling huishoudelijke hulp toelage. De 

raadsmededeling is voor bespreking geagendeerd voor de vergadering van 11 maart.  

 

11A. Motie vreemd aan de orde: jeugzorgen 

De heer Baali geeft aan dat er sprake is van een gevoelig onderwerp. In de oordeelvormende 

vergadering is hierover op felle toon gesproken. Het gaat niet om een schuldige aan te wijzen. 

Het gaat erom om pijnlijke gevoelens bij alle betrokkenen weg te nemen over 

JeugdBescherming Brabant. De motie is bedoeld om door middel van gesprekken te komen tot 

een verbeterplan te komen voor de cliëntervaring met name waar het gaat om 

vechtscheidingen. Het college wordt verzocht om een rapportage en verbeterplan op te stellen 

aan de hand van gevoerde gesprekken. 

 

De heer Weerdenburg verzoekt allereerst de reactie van de wethouder te vernemen. De 

wethouder is niet bekend met de motie. De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

 

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

  

 Wethouder Krook geeft aan overvallen te zijn door de motie, omdat dit een uiterst complexe 

materie is. De wethouder is het eens met dat de jeugdbescherming zich in een risicosector 

bevindt en dat het proces waarin kinderen overdragen worden aan de jeugdbescherming veel 

spanningen met zich meebrengen voor alle betrokkenen. De wethouder geeft aan dat de motie 

complex is, omdat er veel partijen bij betrokken zijn en daarmee te omvangrijk is voor de 

gemeente. Wel is de gemeente hier al mee bezig door het houden van cliënt- en 

oudergesprekken. De input van cliënten wordt benut voor het verbeteren van processen. De 

wethouder stelt voor om de raad elk kwartaal te informeren over de activiteiten die 

ondernomen worden om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren.  

De heer Huisman stelt als verduidelijkende vraag wat de termijn is. De wethouder geeft aan in 

juni de eerste rapportage te doen toekomen en dat per drie maanden te herhalen.  

De heer Baali geeft aan dat het zonde zou zijn om kennis uit het verleden niet te gebruiken. De 

wethouder geeft aan dat een dergelijk onderzoek niet zou volstaan bij alleen de personen uit 

het zwartboek.  

De heer Baali geeft aan dat het niet alleen gaat om het zwartboek en dat het niet alleen gaat om 

de gemeente Steenbergen. Het verzoek is om in gesprek te gaan met de inspectie en met de 

jeugdbescherming. De wethouder geeft aan dat deze gesprekken al plaatsvinden.  

 

 Op verzoek van mevrouw Abresch wordt de vergadering geschorst.  

 

 De voorzitter heropent de vergadering.  

 Op verzoek van mevrouw Abresch wordt het woord gegeven aan de heer Baali. Verzocht wordt 

de toezegging van wethouder Krook te herhalen.  

 

De wethouder zegt toe om met ingang van in juni of juli en per kwartaal de raad te informeren 

over het cyclisch proces om de kwaliteit van de eigen processen en jeugdzorginstellingen te 

verbeteren.  
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De heer Baali geeft aan de motie aan te houden en hier eventueel in juli op terug te komen. 

 

11B: opheffen geheimhouding stukken hotel.  

De voorzitter geeft aan dat op verzoek van de heer Van der Spelt de vergadering in 

beslotenheid verder gaat en vermeldt hierbij de procedure.  

De voorzitter schorst de openbare vergadering.  

 

De voorzitter heropent de vergadering en gaat over tot stemming. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

12. Sluiting.   

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:20 uur.     

 

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

28 maart 2019.  

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


