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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 9 juli 2020 

 

 

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

 

  De dames:   D. Abresch   lid 

     G.M. van Caam   lid 

  De heren:   D. van Agtmaal   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     W.J.P.M. Maas    lid  

     J.A.P. Veraart   lid 

     J.H.F. Weerdenburg   lid 

     J.W. Huijbregts   lid  

     C.A.A.M. Gommeren  lid  

     T.P.M. van Es   lid  

     J.C.M. Verbeek   lid  

     M.H.C.M. Lambers  lid 

     G.G. de Neve   lid  

     A.J.D. Kouwen   lid  

     A.F.C.J. van Elzakker  lid  

     B. Sluiters   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     A.F.C. Theuns   lid  

     N. Baali   lid 

 

 Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  wethouder  

De heren:  J. Krook   wethouder 

   W.L.C. Knop   wethouder 

 

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

 

Afwezig:  

      

Pers: 2 

Omroep: 3 

Publieke tribune: 6 

 

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 9 juli 2020  

 
 

01. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter enkele woorden van dank aan 

mevrouw Abresch in verband met haar ontslagneming als raadslid. De heer Maas richt 

enkele woorden aan mevrouw Abresch over hetzelfde onderwerp. 

 

02. Vaststelling agenda.  

Aan de vergadering wordt agendapunt 5A toegevoegd, afscheid van de griffier. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Remery verzoekt het besluit over de nota effecten aanpak coronavirus uit te stellen. 

De voorzitter stelt vast dat dit onderdeel verdaagd wordt tot september. 

 

03. Visie energie en ruimte. 

De voorzitter brengt de amendementen, het voorstel en de moties in stemming. 

 

De voorzitter stelt vast dat: 

• Amendement, visie energie en ruimte van Volkspartij en VVD, is aangenomen met 10 

stemmen voor en 9 stemmen tegen. De fracties Gewoon Lokaal!, CDA en PvdA 

hebben tegen gestemd. 

• Amendement, geen zonnepark Karolinapolder van Gewoon Lokaal! en Volkspartij, is 

aangenomen met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen. De fracties VVD, CDA en 

D66 hebben tegen gestemd. 

• Amendement, geen zonnepark Boonhil van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA, is 

aangenomen met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De fracties VVD en D66 

hebben tegen gestemd. 

 

Over de visie energie en ruimte worden de volgende stemverklaringen afgelegd. 

Mevrouw Abresch geeft aan wel de visie te kunnen steunen, maar is het niet eens met dat 

bij het bepalen van locaties de zandgronden boven de kleigronden gekozen wordt. De 

heer Huisman geeft als stemverklaring de visie niet te kunnen steunen, omdat de fractie 

het niet eens is met bepaalde keuzes die in de visie zijn gemaakt. 

De voorzitter stelt hierbij vast dat de visie energie en ruimte is aangenomen met 17 

stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie D66 heeft tegengestemd. 

 

De voorzitter stelt tevens vast dat: 

• Motie 1, ruimte voor landbouwers – coöperatie van PvdA en VVD, unaniem is 

aangenomen. 

• Motie 2, ruimte voor landbouwers – agrarische ondernemerspeiling van PvdA en 

VVD, unaniem is aangenomen. 

 

04. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

05. Vaststelling perspectiefnota 2021-2024 

De voorzitter noemt bij aanvang van de vergadering de procedure rondom de behandeling 

van de nota.  

 

De heer Remery spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie Gewoon Lokaal! 

De heer Lambers spreekt de algemene beschouwingen uit namens de fractie Volkspartij. In 

reactie op de heer Baali geeft de heer Lambers aan dat de controlerende taak van de raad 

een belangrijke taak is. De heer Gommeren spreekt de algemene beschouwingen uit namens 

de VVD. De heer Weerdenburg spreekt de algemene beschouwingen uit namens het CDA. In 

reactie op de heer Baali geeft de heer Weerdenburg aan dat onder een kleine vergadering 

bijvoorbeeld het presidium verstaan kan worden. De heer Huisman spreekt de algemene 

beschouwingen uit namens D66. De heer Baali spreekt de algemene beschouwingen uit 

namens de PvdA. In reactie op de heer Remery en de heer Lambers roept de heer Baali de 

partijen op om hun kaderstellende rol beter op te pakken. In reactie op de heer Lambers 

geeft de heer Baali aan dat er meer lef en inzet getoond mag worden bij het opzetten van 

een jongerenraad.  
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Het woord wordt gegeven voor eerste termijn aan het college. 

Wethouder Krook  geeft aan dat de perspectiefnota weliswaar beleidsarm is, maar dat het 

huidige raadsprogramma volledig in de begroting is opgenomen. In de perspectiefnota wordt 

hierop voortborduurt. Op de vraag van de heer Remery wordt aangegeven dat er gehandeld 

wordt naar de aanbestedingswet en dat er gewerkt wordt aan een evaluatie van het 

aanbestedingsbeleid. In reactie op diverse sprekers wordt aangegeven dat er steeds per 

project gekeken wordt naar andere vormen van financiering. Aangegeven wordt dat er vanuit 

de organisatie een beweging plaatsvindt naar buiten toe, maar dat dit tijd kost. In reactie op 

de heer Verbeek wordt aangegeven dat projecten getemporiseerd wordt, mede ook om de 

begroting sluitend te kunnen maken. De wethouder geeft aan dat aan het einde van het jaar 

een evaluatie aangeboden wordt van het digitaal aanvragen van vergunningen. In reactie op 

de heer Baali wordt aangegeven dat er een dilemma speelt over al dan niet indexering van de 

vergoedingen en om de wijze van financiering als signaal af te geven aan het Rijk. Halverwege 

augustus wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. De heer Lambers geeft aan een 

investering in het Huis van Morgen van geen toegevoegde waarde te vinden en kondigt 

hierover een motie aan. De wethouder geeft aan een notitie aan te bieden over de 

dienstverlening van de bibliotheek. De wethouder zegt toe dat er een uitwerking komt van de 

begrote kosten van de VVV. Bij de begroting komt de wethouder terug over de benodigde 

kosten voor beveiliging in relatie tot de modernisering van het gemeentehuis en 

dienstverlening aan de inwoners. De wethouder zegt toe schriftelijk te reageren op het 

streefbeeld  Steenbergen-stad en Dinteloord. De wethouder geeft aan schriftelijk te reageren 

op de aanpak Fort Henricus. De wethouder zegt toe na te gaan wanneer het vastgoedbeleid 

aangeboden wordt. De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de eventuele 

gezondheidsrisico’s voor werknemers bij het glasrecylingsbedrijf.  

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

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

De wethouder geeft aan dat de operatie Steenbreek wordt uitgevoerd bij het rioleringsplan. 

De wethouder geeft aan dat waar in de perspectiefnota gesproken wordt over huishoudens, 

hier arbeidsmigranten wordt bedoeld. De wethouder zegt toe de mogelijkheden te 

onderzoeken (als voorbeeld de gemeente Groningen) om te voorkomen dat vrijkomende 

woningen niet door beleggers worden opgekocht om duur te verhuren. Over de Canon van 

Steenbergen geeft de wethouder aan dat deze eind dit jaar verwacht wordt. In reactie op de 

heer Lambers geeft de wethouder aan dat het rapport over de toekomst van de 

Gummaruskerk aanknopingspunten biedt en dat het vervolg hierop aan de parochie is en de 

exploitatie sluitend moet zijn. Over het GVVP geeft de wethouder aan dat deze in het vierde 

kwartaal aangeboden wordt aan de raad. Over de kosten wordt aangegeven dat de 

uitvoering over meerdere jaren uitgespreid wordt en dat met subsidie mogelijk twee miljoen 

euro beschikbaar is om mee te starten. De wethouder zegt toe dat na te gaan wanneer het 

stadspark in 2022 gerealiseerd is. Over het openbaar vervoer in Dinteloord geeft de 

wethouder aan dat er gekeken wordt of dat er een hub gerealiseerd kan worden tussen het 

centrum naar de busopstapplaats aan de rand van het dorp. De wethouder zegt toe de raad 

te informeren over het verloop van de lobby om personenvervoer te realiseren van het 

centrum van Dinteloord naar de bushalte. De heer Lambers stelt voor om in september een 

motie in te dienen over het verkrijgen van een busverbinding binnen de kern. De wethouder 

is positief over het indienen van een motie zegt toe in voorbereiding daartoe relevante 

informatie aan te leveren, waarin ingegaan wordt over de busmaatschappij en de buurtbus. 

Over de nieuwbouwontwikkelingen rondom de kerk en het voormalig bankgebouw geeft de 

wethouder aan dat bij de vergunninverlening is gekeken naar de parkeerdruk. De wethouder 
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zegt toe de heer Huisman nader te informeren. De wethouder zegt toe in de lobby rondom 

het busvervoer ook te kijken naar de busverbinding naar het Bravis ziekenhuis. 

 

Wethouder Knop meldt de gemeenteraad te informeren op het moment dat er gestart wordt 

met het marketing- en promotieplan voor de gemeente. In aanvulling op wethouder Knop 

geeft de voorzitter aan dat tijdens de informatieavond in september het een goed moment is 

om nader kennis te maken met het werk van de centrummanager. Wethouder Knop geeft 

aan dat er een raadsmededeling wordt verstrekt over de duurzaaheidsboulevard zodra de 

planvorming begint. In reactie op meerdere sprekers gaat de wethouder in op de recente 

ontwikkelingen bij het bedrijf JMT. In reactie op de heer Van Es gaat de wethouder na hoe het 

contact verloopt met de Wageningen Universiteit. In reactie op de heer Baali geeft de 

wethouder aan dat de raad later dit jaar tijdens de bijeenkomst over de Omgevingswet de 

ruimte krijgt om keuzes te maken.  

 

De burgemeester gaat in op de vraag van de heer Huisman over het voorzitterschap van 

vergaderingen. De Gemeentewet sluit dit uit. In reactie op de heer Baali wordt ingegaan op 

de samenwerking op de Brabantse Wal in relatie tot Veerkrachtig Bestuur en wat het effect is 

op de visie en het uitvoeringsplan.  

 

In reactie op de motie van de PvdA geeft wethouder Krook aan dat er geen geluiden bekend 

zijn dat kermisexploitanten in de knel komen. Wel zijn er mogelijkheden vanuit het 

armoedebeleid en om kinderen mee te laten doen. De motie zoals die er nu ligt is te 

ingewikkeld. De heer Baali geeft aan dat dit de intentie is van de motie. Mevrouw Abresch 

vraagt naar de financiële consequenties.  

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. De heer Baali geeft aan de motie kermis in te trekken 

en vertrouwt op het college dat deze uitgevoerd wordt. De heer Remery merkt op dat er 

behoefte is aan actie van het college en dat er meer aandacht moet zijn voor uitvoering. In 

relatie tot Steenbreek wordt aangegeven dat hierin samenwerking moet plaatsvinden met 

bedrijven en het weghalen van stenen, niet zozeer het uitbreiden van de riolering. Daarnaast 

wordt aangegeven de motie raadsakkoord te kunnen ondersteunen. De heer Lambers kan 

zich vinden in de omarming van de wethouder van de motie kermis en vraagt aandacht voor 

de groepen mensen die hier net niet gebruik van kunnen maken. De heer Lambers is het op 

zich eens met de motie raadakkoord en staat positief om oriënterend te spreken over de 

opties voor een raadsakkoord, maar wil liever niet over het graf heen regeren. Er is 

tevredenheid over de wijze waarop het college op de vragen heeft gereageerd en de wijze 

van beraadslagen door de raad. De heer Lambers dient de motie Huis van morgen in. De 

heer Gommeren geeft aan de motie van de Volkspartij te kunnen ondersteunen. De heer Van 

Es motiveert de redenen waarom de motie over het raadsakkoord niet gesteund kan worden 

en vindt niet dat deze discussie dient plaats te vinden na de verkiezingen. De heer 

Gommeren geeft wel op onderdelen bezwaren te hebben, maar geeft aan in te kunnen 

stemmen met de perspectiefnota. De heer Weerdenburg is positief over de beantwoording. 

Over de motie raadsakkoord wordt aangegeven om binnen de werkgroep het gesprek te 

voeren over ervaringen in andere gemeentes. Over de motie van de Volkspartij vraagt de 

heer Weerdenburg aan of dat er een combinatie te maken is met de duurzaamheidsstraat. 

De heer Huisman geeft aan de perspectiefnota niet te kunnen steunen en komt terug op de 

nog openstaande vragen. De heer Theuns verzoekt inzet van de wethouder om een 

aannemersbedrijf binnen te halen voor Steenbergen. De heer Huisman geeft aan niet in te 

kunnen stemmen met de perspectiefnota. De heer Huisman geeft aan geen voorstander te 
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zijn van raadsbrede akkoorden, omdat dit het debat in de kiem smoort, maar dat het wel een 

onderwerp kan zijn voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De heer Huisman geeft aan 

tegen de motie Volkspartij te stemmen, vanwege de grote kosten die dit op lange termijn kan 

besparen. De heer Baali geeft aan dat door het huis van morgen getoond kan worden op 

welke wijze kosten bespaard kunnen worden. De heer Baali trekt de motie in over het 

raadsakkoord in, omdat er wel steun is om over dit onderwerp het gesprek te voeren. De 

heer Baali meldt dat de perspectiefnota niet gesteund kan worden, omdat de nota niet 

volledig is. De heer Weerdenburg betreurt de stellingname van de heer Baali. Mevrouw 

Abresch geeft aan de motie van de Volkspartij niet te kunnen steunen, omdat dit huis veel 

kansen biedt en het zou mooi zijn als er een combinatie gemaakt kan worden met de 

duurzaamheidsboulevard. De heer Lambers geeft aan de motie aan te zullen houden tot aan 

de begroting en vraagt meer duidelijkheid over de openstaande vragen.  

 

In tweede termijn reageert wethouder Krook dat de motie kermis uitgevoerd wordt en merkt 

hierbij op ernaar te streven dat de motie dit jaar nog uitgevoerd kan worden, zo niet dan 

volgend jaar. Wethouder Krook gaat in op de financiële meerwaarde van het huis van 

morgen. Wethouder Baartmans geeft aan geen voorstander te zijn van het plaatsen van 

openbare toiletten en dat er al oplossingen gevonden zijn bij ondernemers. Over de 

bouwwerkzaamheden rondom de kerk herhaalt de wethouder de toezegging dat hierover 

meer informatie wordt gegeven. Wethouder Knop ondersteunt de woorden van de heer 

Theuns en zou graag een aannemersbedrijf in Steenbergen zien. In reactie op de heer 

Lambers doet de wethouder een voorzichtige voorspelling om in het tweede kwartaal 2021 

gerealiseerd te kunnen hebben.  

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en stelt vast dat de perspectiefnota is 

aangenomen met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen, de fracties D66 en PvdA hebben 

tegengestemd. 

Tevens wordt vastgesteld dat moties M1 en M2 zijn ingetrokken en dat motie M3 is 

aangehouden.  

 

05A. Afscheid van de griffier. 

Met dit agendapunt neemt de gemeenteraad afscheid van de griffier. De volgende sprekers 

nemen voor het afscheid het woord. 

 

De voorzitter namens de gemeenteraad. 

De heer Remery namens de fractie Gewoon Lokaal!. 

De heer Lambers namens de fractie Volkspartij. 

De heer Gommeren namens de VVD en als voorzitter van de werkgeverscommissie. 

De heer Weerdenburg namens het CDA. 

De heer Huisman namens D66. 

De heer Baali namens de PvdA. 

Wethouder Baartmans. 

 

Tot slot de griffier, mevrouw Van der Meer. 
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06. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22:45 uur. 

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 24 

september 2020 

De plaatsvervangend griffier de voorzitter  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet   R.P. van den Belt, MBA 

 

 


