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Besluitenlijst van de bijzondere vergadering van de gemeenteraad 

van Steenbergen van 11 juni 2018 aanvang 19:30 uur. 

 

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

      

 De dames  W.A.M. Baartmans  lid 

    C.J. Bolluijt-Nijpjes  lid 

    E.M.J. Prent   lid 

    D. Abresch   lid 

   De heren  N. Baali   lid 

      N.C.J. Broos   lid 

      A.F.C.J. van Elzakker  lid 

      C.A.A.M. Gommeren  lid 

      T.C.J. Huisman  lid 

      W.L.C. Knop   lid 

      A.J.D. Kouwen  lid 

      W.J.P.M. Maas  lid 

      G.G. de Neve   lid 

      M.H.H.I. Remery  lid 

      E.C. van der Spelt  lid 

      J.A.P. V eraart   lid 

      J.C.M. Verbeek  lid (vanaf 20:09 u agendapunt 3.) 

      J.H.F. Weerdenburg  lid 

 

Mevrouw  P.W.A. Lepolder   wethouder 

Mevrouw  M. Vos     wethouder   

De heer  C.J.M. van Geel   wethouder 

De heer  C.F. Zijlmans    wethouder 

 

   Mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

 

Afwezig:  De heer   M.H.C.M. Lambers   lid 

Pers:   3 

Omroep:  5 

Publieke tribune: 35  

 

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 11 juni 2018. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en een bericht van 

verhindering van de heer Lambers.  

 

 

02. Vaststelling agenda. 

De voorzitter stelt voor agendapunt 5 in drie delen onder te verdelen. In A. de 

toelichting van de formateur op het proces. B. Het onderzoek van de geloofsbrieven en 

C. De daadwerkelijke stemming en vervolgens installatie van de wethouders.  

Kan de agenda op deze wijze vastgesteld worden? De vergadering gaat hiermee 

akkoord.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekrecht.  

 

04. Afscheid wethouders. 

Het woord wordt gevoerd door: De heer Remery; de heer Maas; de heer Gommeren; 

de heer Weerdenburg, de heer Van der Spelt en de heer Baali.  

De wethouders spreken de raadsleden toe: Wethouder Zijlmans; Wethouder Van Geel; 

Wethouder Vos.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

 

05. Installatie wethouders. 

A. Verslag door de formateur: het woord is aan de formateur, de heer Cors Zijlmans, 

om verslag te doen over het formatieproces.  

Het is even wennen voor mij om hier nu niet meer als wethouder voor u te staan. U 

heeft zojuist al naar mij moeten luisteren toen ik terugblikte op mijne periode als 

wethouder, nu ga ik nog een keer terugblikken, maar dan op het proces van 

coalitievorming, dat heeft geleid tot het concept coalitieakkoord ‘Gewoon Samen 

Doen!’waar u allen kennis van heeft kunnen nemen. En dat heeft geleid tot een 

kersverse wethoudersploeg die staan te popelen om aan de slag te gaan om samen 

met de burgemeester het allerbeste voor onze inwoners te realiseren.  Ik heb bij dit 

proces de eer en het genoegen gehad om dit proces te mogen begeleiden.  

Ik neem u even mee terug naar de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, 21 

maart 2018. Op die avond werd duidelijk dat Gewoon Lokaal! met zes zetels als 

grootste partij uit de verkiezingen naar voren kwam.  Voor mij persoonlijk een 

mooie en ook enigszins verrassende uitslag. De burgmeester verzoekt de heer 

Zijlmans het bij het proces te houden. De heer Zijlmans: omdat gewoon Lokaal! de 

meeste stemmen had gekregen, was dit logischerwijs de partij die het voortouw 

heeft genomen in dit proces. Omdat bekend was dat ik zou stoppen met mijn 
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werkzame leven in de gemeentelijke politiek, heeft Wilma Baartmans in haar rol als 

fractievoorzitter mij gevraagd deze kar samen met haar te trekken namens gewoon 

Lokaal!. Ik was en ben immers een meer dan gemiddeld belangstellende, maar 

geen direct belanghebbende.  

We hebben bij de start van het proces, voordat we met alle partijen in gesprek zijn 

gegaan, een drietal uitgangspunten benoemd: draagvlak, vertrouwen en stabiliteit. 

Drie essentiële zaken die aanwezig moeten zijn om op een succesvolle manier met 

elkaar samen te werken. Verder stonden alle opties voor de komende raadsperiode 

open, variërend van een coalitieakkoord tussen een aantal partijen  tot een zo 

breed mogelijk gedragen raadsprogramma.   

We zijn gestart met twee verkennende gespreksrondes op 6, 7 en 11april waarbij 

we met alle raadspartijen individueel in gesprek zijn gegaan. Deze gespreksrondes 

zijn beiden door een medewerkster van de gemeente genotuleerd en de 

schriftelijke verslagen die daarvan het resultaat waren, zijn gedeeld en besproken 

met de verschillende fracties. Soms zijn er enkele tekstuele aanpassingen gedaan 

voordat het verslag geaccordeerd werd. Bij deze eerste gesprekken hebben we alle 

partijen een aantal vragen voorgelegd:  

 Wat zijn zaken die de afgelopen 4 jaar gespeeld hebben die een mogelijke 

samenwerking met Gewoon Lokaal in de weg staan ? 

 Wat zijn voor uw partij belangrijke onderwerpen die een plek dienen te krijgen 

in het beleid van de gemeente voor de komende 4 jaar en niet onderhandelbaar 

zijn. 

 Wat ziet u als de ideale coalitie ?                          

 Heeft u kandidaten voor het wethouderschap?   

 Heeft u opmerkingen , tips, adviezen, suggesties voor het verdere formatie 

proces. 

Deze eerste gesprekken hebben in een constructieve, open sfeer plaatsgevonden. 

Dat was niet alleen mijn beleving, maar ook die van de verschillende 

fractievoorzitters die bij de gesprekken aanwezig waren.  Tijdens deze eerste, 

informerende gesprekken is ook gesproken over de kandidaat-wethouders en de 

wensen van de verschillende partijen met betrekking tot deelname n in het nieuw 

te vormen college.   

Na deze eerste 2 gesprekken hebben we de balans opgemaakt. En als ik zeg ‘we’ 

dan bedoel ik daarmee ik in mijn rol als informateur in overleg met Gewoon Lokaal! 

als trekker van dit traject. Daarbij hebben de uitgangspunten stabiliteit, vertrouwen 

en draagvlak als belangrijke toetsstenen gefungeerd. Deze drie zaken konden 

Gewoon Lokaal!, VVD en CDA bij elkaar terugvinden De drie partijen kennen elkaar 

en elkaars standpunten natuurlijk al uit de vorige raadsperiode, in een derde 

gespreksronde op 16 en 17 april hebben we deze uitkomst van de verkennende 

gesprekken gedeeld met alle raadspartijen. Voor de PvdA, D66 en de Volkspartij 

betekende dit natuurlijk een teleurstellende boodschap.  Dat begrijp ik. Een andere 
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conclusie na de eerste 2 gespreksrondes was dat een breed gedragen 

raadsprogramma nog een brug te ver was. Zo’n vernieuwende aanpak kost de 

nodige voorbereidingstijd.  In het nieuwe coalitieakkoord, en dat heeft u gezien, is 

opgenomen dat in de komende raadsperiode stappen gezet gaan worden om na 

de volgende verkiezingen wel een raadsbreed gedragen programma op te stellen 

waar de gehele raad zich dan hopelijk achter schaart.  

Ruim een week later zijn we met de drie beoogde coalitiepartners Gewoon Lokaal!, 

VVD en CDA voor het eerst bij elkaar gekomen met als doel een coalitieakkoord te 

schrijven dat op een zo breed mogelijk draagvlak bij alle partijen in de raad kan 

steunen. In vier bijeenkomsten tussen 25 april en 14 mei, waarbij verschillende 

raadsleden van de drie fracties aan tafel hebben gezeten, hebben we vervolgens 

onder begeleiding van de concerncontroller, het coalitieakkoord in een aantal 

conceptrondes geschreven. Bij iedere ronde stelden we de fracties kritische vragen. 

Nadat de partijen gezamenlijk van mening waren dat er een voldoende 

vernieuwend programma was gevormd, is het coalitieakkoord in conceptvorm naar 

de fracties van Gewoon Lokaal!, VVD en CDA ter bespreking in de achterban 

gestuurd. Dit heeft geleid tot een vijfde en laatste bijeenkomst op 23 mei waarin 

nog wat aanpassingen zijn verwerkt. Vervolgens is het concept coalitieakkoord op 

24 mei naar alle fracties in de raad gestuurd, voordat het akkoord op 5 juni 

gepresenteerd werd aan de pers. Ik heb begrepen dat het voor 5 juli op de agenda 

van uw raad staat om het te bespreken. Mijn taak als (in)formateur zit er daarmee 

op. Ik kijk terug op een intensieve periode, waarbij ik het sommige momenten best 

als moeilijk proces heb ervaren. Nadat we gestart waren en een aantal hele goede 

gesprekken open en verkennende hadden gehad, vond ik het lastig om met drie 

partijen verder te gaan. Daarbij denk ik achteraf dat de kracht van dit proces is 

geweest dat we voortdurend hebben kunnen toetsen aan de drie uitgangspunten 

die centraal stonden en staan: stabiliteit, draagvlak en vertrouwen. Dit zijn voor mij 

in mijn rol belangrijke richtinggevende kaders gebleken.  

Ik wil mijn betoog eindigen met een welgemeend woord van dank uit te spreken 

aan alle fracties en fractievoorzitters voor de openheid en eerlijkheid waarmee we 

dit gedaan hebben. Ik geloof er in dat we met dit coalitieakkoord recht doen aan de 

zaken die in Steenbergen spelen en ben er van overtuigd dat  de belangen van de 

inwoners en ondernemers van Steenbergen hiermee optimaal bedienen. Ik wens u 

de komende vier veel succes en wijsheid toe en geef u als warme aanbeveling mee, 

stil te staan bij de woorden ‘Gewoon Samen Doen!’ 

De heer Baali geeft aan het lastig te vinden zijn betoog om te zetten in vragen en 

zal op 5 juli zijn betoog houden bij de behandeling van het coalitieakkoord.  

De heer Knop geeft aan dat hij gedacht had ‘samen’ met de grootste partij had 

willen doen. Hij vraagt of er voldoende transparantie is geweest in het 

formatieproces.  heeft de heer Zijlmans als informateur nooit het gevoel gehad dat 

hij eigen vlees moest keuren en dat er 2.100 kiezers op de Volkspartij hebben 

gestemd. Er zijn zeer constructieve gesprekken geweest en hij was verrast dat het 
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niet doorging. Is de achterban van Gewoon Lokaal! belangrijker dan de inwoners 

van Steenbergen?  

De heer Zijlmans: het was niet alleen de achterban van Gewoon Lokaal! die moeite 

hadden met De Volkspartij. Hij is verwant aan Gewoon Lokaal! maar heeft getracht 

transparant en eerlijk te doen. Er zijn zaken uitgekristalliseerd die zijn wat ze zijn. 

Het aantal stemmen van CDA en VVD zijn er bij elkaar 2.900. Daar is bewust niet 

naar gekeken. Men is net zo transparant geweest als bij iedere onderhandeling in 

het verleden. 

De heer Knop laat het hierbij.   

A. Onderzoek geloofsbrieven 

Om tot benoeming over te kunnen gaan zijn de geloofsbrieven van de kandidaten 

onderzocht.  

De raad gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heren Baali; De 

Neve en Van der Spelt als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven 

wethouders en raadsleden te benoemen.  

 

De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven de heer Van der Spelt 

leest het rapport van de commissie voor.  

         

B. Installatie wethouders 

De benoeming van de kandidaten vindt, zoals in het Reglement is opgenomen, 

plaats door middel van schriftelijke stemming. Een commissie van stemopneming 

zal de stembriefjes tellen. Tot commissie van stemopname worden de heren 

Kouwen, Huisman en Baali benoemd.  

Mevrouw Baartmans (aanstelling van 0,9 fte) wordt benoemd met  15 stemmen 

voor, 2 stemmen tegen en 1 blanco.   

De heer de Krook (aanstelling van 0,8 fte) wordt benoemd met 16 stemmen voor en 

2 stemmen tegen.  

Mevrouw Lepolder (aanstelling van 0,9 fte) wordt benoemd met 15 stemmen, 2 

stemmen tegen en 1 blanco.  

Mevrouw Prent (aanstelling van 0,8 fte) wordt benoemd met 18 stemmen voor 

(unaniem).  

De voorzitter gaat over tot de installatie. Mevrouw Baartmans en de heer Krook 

leggen de eed af. De dames Lepolder en Prent leggen de belofte af.  

 

06. Installatie gemeenteraadsleden 

De voorzitter geeft aan dat vanwege de benoeming van mevrouw Baartmans en 

mevrouw Prent twee plaatsen vrijgevallen zijn in de raadsfractie van Gewoon Lokaal! 

Aan de hand van de kieslijst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen komen voor 

deze zetels mevrouw Van der Blom en de heer Dennis van Agtmaal in aanmerking. Zij 

hebben beiden de benoeming geaccepteerd. 
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Om over te kunnen gaan tot installatie zijn de geloofsbrieven onderzocht door de 

commissie onderzoek geloofsbrieven. De heer Van der Spelt doet als voorzitter van de 

commissie onderzoek geloofsbrieven verslag van het onderzoek voor. 

  

Mevrouw Van der Blom en de heer Van Agtmaal leggen de belofte af. 

 

07. Vrijstelling woonplaatsvereiste. 

Mevrouw Abresch stemt tegen dit voorstel. De heer Huisman sluit zich daarbij aan. De 

voorzitter geeft aan dat de fractie van het CDA heeft verzocht een ontheffing verlenen 

voor de woonplaatsvereiste voor wethouder Krook. 

Aangenomen met 16 stemmen voor en 2 tegen.  

 

08. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:28 uur, nodigt de aanwezigen uit voor een 

drankje in de hal en wenst iedereen wel thuis.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 28 juni 

2018  

             

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


