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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie RUIMTE & ECONOMIE 

 

Op:  28 november 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig:   J. Ooms  plaatsvervangend voorzitter 

 

     M.H.H.I. Remery lid 

                              P.W.A. Lepolder lid 

W.A.M. Baartmans lid 

J.A.P. Veraart  lid 

A. Theuns  lid 

G.G. de Neve  lid 

J.H.F. Weerdenburg lid 

M.J.M. van Zundert lid 

L. Mees  lid 

W. J. v.d. Berge  lid 

C.A.M. Korst  lid 

L.M.N. van Pelt  lid 

    L.C.M.  Baselier  lid 

     

Drs. S.C.C.M. Bolten           burgemeester  

A.M.C. Van Kesteren wethouder 

M.H.H. Termeer  wethouder 

 

Drs. E.P.M. van der Meer griffier 

Afwezig:   - 

 

Pers: 3 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  10 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en een toelichting op zijn 

plaatsvervangend voorzitterschap. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De voorzitter stelt voor om de gelegenheid te geven om mededelingen te doen. Hier is geen 

behoefte aan. De voorzitter stelt voor om het spreekrecht na de presentatie te doen. De commissie 

gaat hiermee akkoord.  

 

3. Spreekrecht burgers (na agendapunt 4). 

 

 

4.  Presentatie Nationale Politie. 
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Presentatie door de heer Jaap van der Hoek. (Presentatie wordt als bijlage toegevoegd aan de 

vergaderstukken). De heer Van Zundert vraagt naar de kleurenaanduiding op de kaart. Blauw is een 

districtsgrens en rood een teamgrens. Mevrouw Korst vraagt naar de BOA taken. Deze liggen bij de 

gemeente. Mevrouw Korst vraagt hoe het zit met het verband tussen die functies. De heer Van der 

Hoek geeft aan dat de gemeente zijn eigen toezicht en handhaving heeft. De heer Van Pelt vraagt of 

er een basisteam in Steenbergen komt. De heer Van der Hoek geeft aan dat er een basisteam in 

Bergen op Zoom komt. De heer Van Pelt vraagt naar de huisvesting en de wijkagenten. De heer van 

den Hoek kan hier nog geen concrete antwoorden geven.  

De heer Remery vraagt wat we merken van de overgang. De heer Van der Hoek geeft aan dat het 

dienstverleningsconcept merkbaar zal zijn. Door één website ook voor aangifte; duidelijkheid. De 

politie gaat op vraag naar de mensen toe.  

De heer Van den Hoek laat een presentatie overhandigen aan de gemeente om op het RIS te 

plaatsen.   

  

 Spreekrecht 

De heer Loontjes spreekt in namens mevrouw Den Oudsten. Hij geeft aan dat er geen kandidaat is 

voor de markt. Hij vraagt de Westdam mee te nemen in de besluitvorming. Hij wenst snelle 

duidelijkheid. En vraagt de raad het voorstel te amenderen. Er zijn geen vragen voor de heer 

Loontjes.  

 

De heer Vissers spreekt in namens de heer De Jonge. Hij geeft aan dat er al langere tijd een 

aanvraag ligt. En dat de heer De Jonge van het begin af aan onbevooroordeeld heeft gesproken over 

investeringen. Hij heeft de brief verzonden als geheugensteun. Er zijn geen vragen voor de heer 

Vissers.     

   

5. Speelautomatenhal. 

De heer Remery acht het een schizofrene gedachtegang. Wil het college het nou wel of niet. Ook 

acht hij de wijze waarop de exploitanten behandeld zijn niet correct. Zijn fractie wil graag een 

speelautomatenhal. De heer Remery heeft gevraagd om een feitenrelaas en hij heeft dat niet 

gekregen.  

De heer Van Pelt geeft aan dat hij een controlerende taak heeft en wil onafhankelijk toetsen of alle 

ondernemers gelijk behandeld worden. Hij acht dat de definitie van de categorieën goed bekeken 

dient te worden. Welke categorie is het? Dit moet eerst duidelijk zijn.  

De heer Theuns wil voor de lange termijn een oplossing. De speelautomatenhal aan de Westdam 

kan onbedoelde effecten hebben. D66 kiest voor de markt. De heer De Neve is content dat het 

scenario gekozen is: 2 de Markt.  

De heer Van den Berge geeft aan dat de Markt een logische plek lijkt en de Westdam minder 

logisch. Uiteindelijk is hij niet enthousiast over een speelautomatenhal. Hij is hier tegen.  

Mevrouw Baartmans deelt de mening van het college niet. De discussie is begonnen met de 

aanvraag. Ook gaat de discussie over horeca 2 of 3. Op de vragen hierover zijn nooit antwoorden 

gekomen. De hele Markt wordt aangewezen. Scenario 2 acht zij niet uitvoerbaar. Scenario 4 gaat uit 

van overlast gevende horeca gelegenheden. Hier hoort naar haar mening een speelautomatenhal 

niet bij. De Westdam wordt afgewezen op basis van verkeerde argumenten. Waarom valt de 

speelautomatenhal in de hoogste categorie? Zij is van mening dat we een ondernemersvriendelijke 

gemeente willen zijn en zij herkent dat niet.  

De heer Van Zundert geeft aan dat scenario 5 geen scenario is. Hoe zit dit wettelijk, want we kunnen 

toch niet voor één pand dit uitvoeren. Begunstiging van één ondernemer of één pand acht hij 

onfatsoenlijk bestuur.  

De heer Weerdenburg is tegen de vestiging waar dan ook.  

 

Burgemeester Bolten geeft aan dat het om de verordening gaat en niet over exploitanten. Dus deze 

worden ook niet aan het lijntje gehouden door het college. De verordening gaat over het gebied, niet 

over één locatie. Zij geeft een aantal gevolgen van de vestiging aan. De VNG vergelijkt een 
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speelautomatenhal met een discotheek. In alle andere gemeenten werd over het algemeen de 

zwaarste categorie: 3 en 4 aangetroffen.   

 

De heer Remery geeft aan dat het over de verordening gaat. Hij ziet geen reden om zijn mening aan 

te passen.  

De heer Van Pelt geeft aan dat het college aangeeft dat het wellicht categorie 3 is. De eventuele 

overlast kan in de vergunning afgekaderd worden. Er zijn weinig ordeverstoringen bij 

speelautomatenhallen.  

De heer Theuns heeft er vertrouwen in.  

De heer De Neve dankt de portefeuillehouder voor de antwoorden. Hij blijft bij scenario 2. 

De heer Van den Berge geeft aan dat er een verordening voor ligt. Hij heeft geen behoefte aan een 

verordening.  

Mevrouw Baartmans  geeft aan dat de scenario’s vast zitten aan de ondernemers. De heer Van Pelt 

geeft aan dat dit zeker nog niet bekend is. Mevrouw Baartmans geeft aan dat het wel degelijk om 

ondernemers gaat. De heer Van Pelt is het hier niet mee eens. Mevrouw Baartmans stelt een vraag 

over het document van RDH.  

De heer Van Zundert geeft aan dat hij bevestigd is in zijn mening.  

De heer Weerdenburg verwijst naar zijn eerste termijn.  

 

Burgmeester Bolten geeft aan dat overlast inderdaad in de vergunning ondervangen kan worden 

maar er zijn zaken die je liever niet hebt op sommige locaties. Ervaringen van andere gemeenten 

geven aan dat het de zwaarste categorie is.  

 

De heer Van Pelt geeft aan dat de categorieën de kern van de discussie zijn. De heer Van Pelt acht 

meerdere keuzes aan de orde.   

 

Advies aan het presidium is om dit als bespreekstuk op de agenda van de raad van december te 

plaatsen.  

  

6. Havenverordening Steenbergen en havengeldverordening Steenbergen.  

De heer Weerdenburg geeft complimenten met betrekking tot de verordening en de snelheid van de 

productie. De heer Van Zundert acht dit een hamerstuk. De heer Theuns is het er zeer mee eens.  

 

Advies aan het presidium is om dit als een hamerstuk op de agenda van de raad van december te 

plaatsen.  

 

7. Najaarsnota. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat de goede scheiding van afval tot kleinere containers leidt.  

De heer Van Zundert Waarom is er een hogere AFC onttrekking? Hij vraagt waarom over de JOB in 

Dinteloord pas in 2013 gesproken wordt.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat de jongeren in Dinteloord overal worden weggejaagd. De JOB 

moet nu maar eens komen. We hebben tonnen over in de najaarsnota. Zij vraagt of dit normaal is.  

De heer Van den Berge wil een toelichting op de reserveposities. Ook hij maakt een opmerking over 

de JOB in Dinteloord. Verder mist hij de studie naar de optimalisatie van het afvalwater. Hij meot tot 

september wachten op de uitkomsten. Hij wil dit graag eerder.  

De heer De Neve geeft aan dat de overschrijding Markt Vliet Dintel fors is. Waar komt dit vandaan? 

Mevrouw Baselier geeft aan dat er onder een aantal onderwerpen de schouders nog moeten.  

Mevrouw Lepolder geeft aan dat het een mooi resultaat is en dat er nu geen lucht meer in de 

begroting zit. Hoe ga je om met overschotten? Hoe kijkt de portefeuillehouder hier naar? 

De heer Remery vraagt waarom de promotie is uitgesteld. De prestatieafspraken met de corporaties 

zijn die nog actueel? En hoe invulling aan het innovatiebeleid gegeven wordt. Met betrekking tot het 

stadkantoor vraagt hij zich af waarom er een tekort ontstaat.  
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WethouderTermeer de afvalstoffenheffing is een positieve structurele tegenvaller. De 

voetbalvereniging wordt aan gewerkt. Of er tonnen over zijn wordt bij de jaarrekening duidelijk. 

Overschotten zijn per saldo niet positief. Er zit en bandbreedte in van ongeveer 4 ton. Hoe gaan we 

om met overschotten en tekorten. De wethouder zou willen discussiëren over overschotten. Met 

betrekking tot de promotie van Steenbergen geeft de wethouder aan dat dit gekoppeld is aan de 

agenda van Steenbergen. 

De heer Bogers geeft aan dat met betrekking tot het AFC 2 miljoen naar het aquaduct gaat 1 miljoen 

uit AFC. Er is meer binnengekomen voor het AFC € 500.000 in 2012 en in 2011 € 200.000,-. Daarom 

wordt er meer uit het AFC onttrokken.  

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de optimalisatie afvalwater nog niet rijp is voor 

besluitvorming en dat er wellicht nog een besparing op zit. Op het project Markt Vliet Dintel zit nog 

subsidie.  

 

De heer Remery herhaalt zijn vragen. Hij dient deze schriftelijk in.  

 

De heer Weerdenburg vraagt naar verwachte risico’s.  

De heer Van Zundert vraagt naar de continuïteit van bestuur.  

Mevrouw Baartmans vraagt of overschotten op het AFC perse in de reserve ruimtelijke ontwikkeling 

moet.  

De heer Van den Berge geeft aan dat de JOB nu echt ingezet dient te worden. Hij vraagt zich af 

waarom de optimalisatie afvalwater niet eerder naar de raad kan. Hij gaat in op de reservering AFC.  

De heer De Neve wenst de discussie te voeren. 

Mevrouw Baselier ook.  

De heer Remery geeft aan dat hij al 7 jaar lucht uit de begroting haalt.  

De heer Van Zundert geeft aan dat een discussie goed is, maar dat er gekeken moet worden naar 

bestaande afspraken.  

De heer Weerdenburg steunt dit.        

 

Wethouder Termeer zal de JOB bespreken met haar collega. Zij wenst ook zaken te continueren.  

Zij wil graag discussiëren in de audit.  

Wethouder Van Kesteren zegt toe de rapportage afvalstoffenwater mee te nemen bij de  

 

De heer Bogers geeft aan dat de raad heeft besloten het aquaduct uit het AFC te betalen.  

 

Advies aan het presidium is om dit als een bespreekstuk op de agenda van de raad van december te 

plaatsen. 

 

8. Aanstelling medewerker griffie.  

De heer Van Zundert vraagt of er een terugkeer regeling is.   

Mevrouw Baselier geeft aan dat de kandidaat kan solliciteren bij een andere gemeente.  

Burgemeester Bolten geeft aan dat er een vast dienstverband is. Wanneer de medewerker niet meer 

werkzaam op de griffie is wordt er een andere mogelijkheid binnen de organisatie gezocht.   

 

Advies aan het presidium is om dit als een hamerstuk op de agenda van de raad van december te 

plaatsen. 

  

9. Verordening commissie en reglement van orde voor de raad.  

Mevrouw Baselier reglement voor de raad: 

Spreekrecht het voorstel zoals het gedaan is.  

Handhaving van de orde geen interruptie in eerste termijn wel in de tweede 

Commissieverordening artikel 3. Burgercommissieleden per fractie twee leden.  

Eenduidige termen: burgercommissieleden.   
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De heer Van den Berge:  

Burgercommissieleden eenmansfracties nu ook burgercommissieleden is zeer positief.  

Twee per fractie.  

 

Mevrouw Baartmans: 

Beeldvormende vergadering stukken langer dan twee weken vooraf in huis.  

Zij steunt voor ieder raadslid één burgercommissielid. 

 

De heer Van Zundert: 

Kleinere fracties zijn soms afwezig. Aantal burgercommissieleden voor iedere fractie even groot.  

 

Mevrouw Korst: 

Inspreekrecht optie twee in de raad. Artikel 18 ingekomen stukken: opgenomen hoe gaan we om met 

ingekomen stukken. Artikel 23 ongewijzigd laten. Eerste termijn ongestoord. 37b: Vragenhalfuur 

positief. Onderwerpen die niet op de agenda staan.  

 

Commissies: burgercommissieleden worden belangrijker in de toekomst. Burgercommissielid moet 

op de lijst hebben gestaan.  

 

De heer Remery: 

Burgercommissieleden volgt de redernatie van StAn / DOOR! en GB/DLP.  

 

Mevrouw Lepolder 

Omschrijving raadsleden bij definities.  

Artikel 8: hamer en bespreekstukken ontbreekt. Woensdrecht.  

Artikel 14: inspreken over onderwerpen op de agenda.  

Interrupties in tweede termijn. Niet in eerste termijn.  

Artikel 28: staat het hoofdelijk stemmen en niet het fractie stemmen.    

Artikel 37B: zoals nu 

 

Commissies: aantal burgercommissieleden. Nooit meer leden in de commissie dan in de raad. Wel 

een raadslid vervangen.  

 

In het presidium worden de mogelijkheden meegenomen.  

 

Mevrouw Baselier geeft aan dat dit enige tijd heeft geduurd.  

 

De heer Van Zundert geeft aan niet alle stukken te kunnen downloaden tijdens de vergadering.  

 

10. Sluiting.  

 De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie RUIMTE & ECONOMIE van 16 januari 2013. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer J.W. Boluijt 


