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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Ruimte & Economie 

 

Op:  4 december 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: J.G. Ooms     plaatsvervangend voorzitter 

 

  J.W. Boluijt     lid    

   C.F. Zijlmans     lid    

  C.A.M. Korst     lid 

  J.H.F. Weerdenburg    lid 

M.H.H.I. Remery    lid 

  L.C.M. Baselier     plaatsvervangend lid 

                            P.W.A. Lepolder    lid 

  L.M.N. van Pelt     lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

  A.F.C. Theuns     lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

  J. Veraart     lid 

  G.G. de Neve     lid 

  W.J. van den Berge    lid 

  

 J.T.T.M. Termeer    wethouder 

  C.J.M. van Geel    wethouder  

L.C.M. Heijmans     wethouder 

S.C.C.M. Bolten    portefeuillehouder 

A.M.C. Van Kesteren    wethouder 

  

E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig: V.J. van den Bosch    lid 

  L. Mees     lid 

 

 

Pers: 3 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  22 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering om  

De heer Zijlmans vervangt de heer Mees. De heer Van den Bosch is tevens afwezig wegens 

verblijf in het buitenland en hij wordt vervangen door mevrouw Baselier.  
 

2. Vaststelling agenda. 
Geen reactie gekomen. De fractie van D66 heeft gevraagd om een agendapunt toe te voegen: 

handhaving in de horeca.  De voorzitter stelt voor dit bij 11 te bespreken. Mevrouw Baselier 
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vraagt dit toe te voegen als 11a. De voorzitter stelt voor dit bij 11 te behandelen. De commissie 

gaat akkoord.  

 

3. Spreekrecht burgers. 

De voorzitter geeft een toelichting op het spreekrecht.  

 

Inspreker de heer Kolen (tweede supermarkt Dinteloord) geeft een toelichting op de reactie 

van het college en het rapport. Mevrouw Kats geeft aan waarom zij deze locatie niet geschikt 

acht. Mevrouw Jongbloed geeft aan waarom zij een tweede supermarkt zou willen.  

 

Behandelen ingekomen stuk 20.  

De heer Zijlmans vraagt aan mevrouw Kats waarom er geen tweede supermarkt zou moeten 

komen volgens de winkeliersvereniging. Mevrouw Kats geeft aan dat het in het 

bestemmingsplan moet passen en dat er op dit moment geen ruimte is. De heer Van Zundert 

vraagt naar de koopkrachtbinding en omzet toevloeiing.  

Uw college heeft negatief gereageerd op het verzoek van de Gebr. Huysmans. 

Uit de gevraagde second opinion blijkt dat de basisgegevens van het aangeleverde DPO goed in 

orde zijn. Toch komt hierin een andere conclusie dan uit het DPO onderzoek. In de structuurvisie is 

aangegeven dat bij een goed onderzoek planologische medewerking zal worden. Waarom dan toch 

een second opinion wat alleen afwijkt op conclusies. Hij adviseert dit op de agenda te willen 

plaatsen. Mevrouw Baartmans vraagt of de levensvatbaarheid het enige argument van het college 

was. De heer Kolen geeft aan dat de combinatie van twee winkels meer aantrekkingskracht oplevert.  

Mevrouw Baartmans vraagt wat het doel was van de second opinion. Wethouder Van Kesteren geeft 

aan dat een bestemmingsplan wijziging een economische onderbouwing moet hebben. Het voorstel 

is het op de agenda van januari te plaatsen. De heer Kolen De heer Boluijt De heer Kolen. De heer 

Van den Berge geeft aan dat er tegenstrijdige stukken liggen. De heer Boluijt geeft aan dat deze 

ronde is voor het bevragen niet voor een politiek statement. De heer Van Kesteren geeft aan dat de 

economische onderbouwing er moet zijn. De voorzitter doet het voorstel dit punt volgende keer te 

bespreken. De heer Zijlmans Mevrouw Lepolder De heer Kolen. De heer Theuns De heer Kolen   

De heer Van Zundert geeft aan dat er in het kader van het bestemmingsplan en de 

structuurvisie een aantal zaken aangeven. De heer Boluijt steunt dit. De heer Boluijt vraagt dit 

over de verkiezingen heen te tillen. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de initiatiefnemers 

aan de slag moeten. De voorzitter geeft aan dat dit een vervolg krijgt.  

 

De heer Boven (onveilige fietsbrug Klutsdorp) geeft aan dat de fietsbrug onveilig is. Hij deelt 

een aantal punten met de commissie. Behandelen ingekomen stuk 40, 40a en 40b. Mevrouw 

Baartmans vraagt wanneer er iets gedaan wordt. Mevrouw Baselier vraagt of de heer Boven 

naar Rijkswaterstaat zou willen gaan. De heer Boven geeft een toelichting. De heer Van Pelt 

geeft aan dat het een onveilige situatie is. Hij vraagt actie. Mevrouw Korst vraagt naar de 

reactie van Bergen op Zoom. De heer Van Kesteren geeft aan dat er een hekwerk geplaatst is.  

 

Inspreker de heer Van Nieuwenhuyzen (A4). Behandelen ingekomen stuk 41 en 42. 
De heer Van Nieuwenhuyzen geeft een toelichting op zijn stukken. Hij zou het betreuren 

wanneer hij geofferd wordt. De heer Veraart stelt een aantal vragen over het asfalt en het 

kostenverhaal. Mevrouw Korst vraagt aan de heer Van Nieuwenhuyzen naar zijn 

achterliggende gedachte. Wethouder Heijmans geeft aan hoe het geregeld is. De kosten 

worden nog over gesproken. Hij zorgt dat de raad nog aanvullende informatie krijgt. De heer 

Van Nieuwenhuyzen geeft aan dat er gezegd is dat er geen fluisterasfalt komt. Er is 

onduidelijkheid over.  

  
De heer Baptist (beek- en kreekherstel Cruijslandse Kreken). Op verzoek van de fractie van 

DOOR! op de agenda geplaatst. Behandelen: agendapunt 6. De heer Baptist geeft een 

toelichting. Hij geeft aan dat de raad niet tijdig en volledig is geïnformeerd. De heer Van den 

Berge Mevrouw Baartmans stelt een aantal vragen. Zij geeft aan dat momenteel een deel van 
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de ecologische hoofdstructuur wordt geofferd. De heer Van den Berge sluit zich aan bij dit 

betoog. De grond veranderd van bestemming en van waarde. Hij vraagt het college zich te 

verantwoorden. De heer Boluijt vraagt waarom dit plan en vraagt naar de correctheid van de 

cijfers. Mevrouw Korst geeft aan dat de overheid betrouwbaar is. De heer Zijlmans sluit zich 

aan bij mevrouw Baartmans en de heer Van den Berge. Mevrouw Lepolder ziet dit als een 

PPS. De heer Theuns geeft aan dat het een zaak van de provincie is. De heer De Neve geeft 

aan dat er een win win situatie is.          

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de raadsmededeling helder is en gaat in op de 

gestelde vragen. De heer Baptist geeft aan dat het een boekhoudkundige truck is en dat hij de 

tweedeling merkt. De heer Van den Berge geeft aan dat de informatie niet strookt met de 

gevraagde info. Hij vraagt inzage. Mevrouw Baartmans  vraagt waarom er een verzoek is 

gedaan en moet er nog een wijziging van het Bp komen? Wethouder Van Kesteren 2012 is 

anders dan 2013. De heer Van den Berge geeft aan dat er door het college een verzoek is 

ingediend. De heer Van Kesteren geeft aan dat er een andere situatie is ontstaan. De heer 

Van den Berge herhaalt zijn vraag. Wethouder van Kesteren geeft aan dat er een verzoek van 

een ondernemer is gekomen. Mevrouw Baartmans geeft aan dat ze hoopt dat dit geen 

precedentwerking heeft.   

 

Dit onderwerp gaat niet naar de raad.     

 

De heer Seesing met betrekking tot agendapunt 14 jachthaven Steenbergen geeft aan dat hij 

spreekt mede namens 7 andere bewoners. In het PvE geeft aan dat er niet echt sprake is van 

uitstervend beleid en de uitsterf constructie te respecteren. Behandelen agendapunt 14. 

Mevrouw Korst geeft aan dat er nog drie jaar gewoond kan worden. De heer Seesing wil dat 

het gedoogbeleid blijft. De heer De Neve is content met de termijn maar vraagt aan 

precedentwerking zoals die van Sunclass. De heer Theuns wil het water voor ligplaatsen 

optimaliseren. Waarom zijn een aantal locaties niet meegenomen. Mevrouw Lepolder geeft 

aan dat het er wel goed uit moet zien, maar dat het ook financieel verantwoord moet zijn. De 

heer Remery geeft aan dat er goede punten inzitten. Hij mist kwalitatieve eisen. Hoe bereik je 

een goede uitstraling. De heer Boluijt kan instemmen met het voorstel. Hij wil graag de 

suggestie meegeven met betrekking tot de omgeving. Waarom 30 jaar en geen integrale 

aanpak. De heer Van den Berge geeft aan dat hij kan instemmen met erfpacht als dit geheel 

wordt terugverdiend. Hij vraagt tevens om een ruimtelijk kader. Mevrouw Baartmans is 

akkoord met de notitie en is er juist erg blij mee. De heer Van Zundert vraagt naar de 

uitbreiding  van ligplaatsen aan de oostzijde van het kanaal. Mevrouw Korst vraagt of er niet te 

vrijblijvende afspraken gemaakt worden. Wethouder Termeer zegt toe dat antwoorden die niet 

beantwoord worden schriftelijk snel beantwoord worden. Een omvang van 80 ligplaatsen is 

reëel. Er wordt getracht een balans te vinden. Er komt nog een antwoord op de borging van de 

kwaliteitseisen. De door D66 genoemde locatie zou niet tot het plangebied horen. De 

voorzitter vraagt naar de termijn van beantwoording. Wethouder Termeer geeft aan dat 

beantwoording ruim voor de raad is. De heer Seesing vraagt de raad te kijken naar situaties 

elders.  

 

Mevrouw Lepolder vraagt om mee te kunnen wegen. De heer Remery De heer Boluijt geeft 

aan dat er een integrale aanpak komt en dat de plannen gefaseerd aangeboden worden. De 

heer Van den Berge Mevrouw Lepolder wil kaders meegeven aan het college en wanneer het 

niet lukt met het beste alternatief naar de raad te komen. De heer Van den Berge geeft aan 

dat wanneer het college er niet uitkomt, terug gaan naar de raad. Mevrouw Baartmans De 

heer Van den Berge hij wil concrete en heldere kaders. De heer Van Zundert verwacht nog wat 

schriftelijke antwoorden. Hij vraagt naar de juridische mogelijkheden rondom de drie jaar. 

Wethouder Termeer geeft aan dat drie jaar een juridisch verantwoorde termijn is.  Zij geeft aan 

dat het financieel kader niet mag leiden tot geen voorstel. De heer Zijlmans vraagt om 

meegenomen te worden. De wethouder zegt dit toe. De heer Van den Berge geeft aan dat er 

een aanbesteding moet komen. Hij wil heldere uitgangspunten. Mevrouw Baselier wijst op 

communicatie en aanpak. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er een wegingsformule moet zijn.  
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Het presidium wordt geadviseerd dit als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad te 

plaatsen.              

  

De heer Broeshart geeft aan twee zaken te hebben. De eerste is bestrating. Er is wat aan 

gedaan, maar nog niet voldoende. Het gaat om Steenbergen Zuid. Daarnaast wil hij graag 

aandacht voor vuurwerk en de tijden van het afsteken.    

   

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 9 oktober 2013. 

Geen opmerkingen binnengekomen. Akkoord.  
 

De voorzitter schorst voor 5 minuten.  

 

11.  Wijziging Algemeen plaatselijke verordening door toevoeging van afdeling 8a 'bijzondere 

bepalingen over horecabedrijven' als bedoeld in de Drank- en horecawet. 

 De heer Zijlmans kan zich niet vinden in het voorstel van 15:00 uur. De heer Van Pelt acht dit 

ook te ver gaan in regelgeving. De heer Theuns acht het ook betuttelend. Daarnaast refereert hij 

aan de inkomsten van de verenigingen. De heer De Neve geeft tevens aan dat dit betutteling is. 

De heer Boluijt geeft aan dat er een grotere groep de dupe wordt. Hij vraagt zich af wat de 

integrale benadering is geweest van dit onderwerp. De heer Van den Berge acht alcohol en 

sport geen goede combinatie. Deze maatregel wordt niet begrepen. Mevrouw Baartmans geeft 

aan dat het een bezopen voorstel is. De heer Van Zundert geeft aan dat dit een onnodige 

betutteling is. De heer Weerdenburg geeft aan dat iedereen het met elkaar eens is. Dit doet 

geen recht aan wat er leeft onder de bevolking. De derde helft is van groot belang en een grote 

inkomstenbron.  De burgemeester geeft aan dat de begintijd gewijzigd zal worden, maar dat de 

eindtijd de huidige situatie is.  

 

 De heer Zijlmans wil geen begintijd handhaven en ook geen eindtijd. De heer Van Pelt wil dat de 

sportvereniging de mogelijkheid krijgt dit tijdens openingsuren te doen. De heer Theuns 

Mevrouw Baselier geeft aan dat ze morgen een alternatief voorstel wil ontvangen. Zij stelt voor 

om het bestuursreglement van de vereniging te bezien en daar de begintijd in te noemen. Zij 

vraagt hoe de gemeente omgaat met de 16-18 jarigen na 01-01-2014. Hoe wordt de handhaving 

gepleegd en wie is verantwoordelijk. De heer De Neve geeft aan dat hij geen begin en eindtijd 

wenst. De heer Boluijt vraagt te luisteren naar de verenigingen. De verenigingen worden hier 

niet in meegenomen. Hij vraagt ook naar de kosten. De heer Van den Berge laat het over aan 

de verenigingen. De heer Boluijt geeft aan dat een kantine draait op ook andere consumpties 

dan alcohol. De heer Van den Berge geeft aan dat mensen ook goed buiten een pilsje kunnen. 

De heer Van Pelt geeft aan dat de PvdA aan het betuttelen is. De heer Van den Berge roept op 

tot een verantwoord beleid. De heer Van Pelt geeft aan dat er een matig alcohol beleid is bij de 

verenigingen. Mevrouw Baartmans wil geen begintijd. De heer Van Zundert wil overleg met de 

verenigingen over de eindtijd. De heer Weerdenburg.  

 De burgemeester geeft aan geeft aan dat het ook om de verenigingen gaat. Zij pleit voor een 

begintijd van 12:00 uur. De heer Van Pelt pleit voor geen begintijd. Mevrouw Baartmans geeft 

aan dat het ook om de oudere biljarter gaat. De heer Van Zundert geeft aan dat kinderen na 

12:00 uur echt niet weg zijn. De burgemeester geeft aan dat de gewoonte 12:00 uur is. De heer 

Boluijt geeft aan dat hij de 12:00 uur kan steunen voor voetbal, maar voor andere 

constructies/verenigingen kan het anders zijn. De heer Zijlmans wil de begintijd vrij laten. De 

heer Van Pelt De heer Van Zundert vraagt of dit wettelijk verplicht is. Mevrouw Baselier geeft 

aan dat je ook een uur voor de activiteiten open zouden kunnen gaan. De burgemeester geeft 

aan dat het vrijlaten van de tijd betekent dat je oneerlijke concurrentie toelaat. Er komt een 

gewijzigd voorstel. Mevrouw Baartmans vraagt waarom er kinderen bijgehaald worden die gaan 

gymnastieken. De burgemeester komt met een voorstel terug. Mevrouw Baselier wil graag iets 

weten over handhaving. De burgemeester geeft aan dat er pas gehandhaafd wordt als er een 

verordening is. De heer De Neve geeft aan dat geen begintijd ook geen handhaving is.    

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Wijziging-Algemeen-plaatselijke-verordening-door-toevoeging-van-afdeling-8a-bijzondere-bepalingen-over-horecabedrijven-als-bedoeld-in-de-Drank--en-horecawet-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Wijziging-Algemeen-plaatselijke-verordening-door-toevoeging-van-afdeling-8a-bijzondere-bepalingen-over-horecabedrijven-als-bedoeld-in-de-Drank--en-horecawet-
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 Het presidium wordt geadviseerd om dit als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad 

te plaatsen. 

  

10.    Verordening winkeltijdenwet.  

 De heer Boluijt geeft aan dat hij zich hier met kracht tegen wil verzetten. Zondag is een dag van 

rust en bezinning. Mevrouw Baartmans geeft aan het bijzonder te vinden dat er twee CDA 

fracties zijn. De voorzitter geeft aan dat de heer Boluijt dit niet heeft gezegd. De heer 

Weerdenburg is tegen dit voorstel en steunt de 24 uurs economie niet. De heer Van Pelt geeft 

aan dat het een keuze van de ondernemer is. De heer Theuns geeft aan hier ook voorstander 

van te zijn. Hij is voor vrijheid voor de ondernemer. 

De heer Boluijt wil graag een tweede termijn. Mevrouw Baartmans geeft aan dat haar tablet 

uitgevallen is. De heer Van den Berge geeft aan dat het ontspannen winkelen ook voor mensen 

een goede activiteit is. De heer Van Zundert geeft aan dat de markt zichzelf reguleert en wil 

vrijheid geven aan de ondernemer. De heer Zijlmans geeft aan dat de winkeliers dit zelf moeten 

beslissen. De heer Van Pelt geeft aan dat dit ook voor ouders met jonge kinderen handig is. De 

heer Boluijt geeft aan dat het een ergernis wordt. De heer Van Pelt De heer Theuns Mevrouw 

Korst vraagt om op de tijd te letten. De heer Theuns geeft aan dat hij bij zijn betoog blijft. De 

heer Boluijt doet een beroep op de coalitie dat er afgesproken is dat er niet aan de afspraken 

rond de zondagopenstelling getornd zou worden.  

   

Het presidium wordt geadviseerd dit als discussiestuk in de raad te behandelen.  

 

De heren Boluijt en Van den Berge verlaten de vergadering.  

      

 

5. Ingekomen stukken R&E, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Mededeling: 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de woonvisie niet behandeld kan worden en hij geeft hier uitleg 

over. Hij is er zelf niet blij mee dat dit nu niet lukt en biedt hier zijn excuus over aan. Er is een plan van 

aanpak gemaakt. Mevrouw Baartmans reageert op de notulen van B&W. De heer Zijlmans geeft aan 

dat de coalitie geen zeggenschap heeft. Mevrouw Lepolder geeft aan hoe het proces gelopen is. De 

burgemeester geeft aan dat het in het college vanuit de driehoek besproken is. De heer Remery vraagt 

wat erin meegenomen wordt. De heer Van Zundert wil aangeven dat er steeds nieuwe aanleidingen 

zijn om het uit te stellen. Mevrouw Lepolder vraagt of alles duidelijk is. Mevrouw Baartmans geeft aan 

dat mevrouw Lepolder niet in het college zit. De voorzitter moet erop letten dat dit soort zaken niet 

gebeuren.            

 

Mevrouw Baartmans over de ingekomen stukken:  

06. Motie Schaliegasvrij. In de raad zal de fractie van DOOR! een motie indienen over dit onderwerp. 

13: Handreiking integriteit. Komt deze op de agenda van het presidium. De burgemeester bevestigt dat 

dit op de agenda komt.  

Mevrouw Korst  vraagt of dit op de agenda in januari kan.  

De heer Zijlmans:  15: Molendijk Dinteloord de termijn is erg lang. Kan deze situatie teruggedraaid 

worden indien dit nodig is? Wethouder Heijmans geeft aan dat er bezwaren zijn die zijn behandeld. 

Het wordt eenrichtingsverkeer en dat is de beste oplossing. De heer Zijlmans herhaalt zijn vraag. 

Wethouder Heijmans de Molendijk kan voor korte tijd in twee richtingen open. De heer Zijlmans vraagt 

of na evaluatie de situatie met minimale kosten terug te draaien is. Er komt een schriftelijk antwoord 

op.      

  

Mevrouw Lepolder heeft vragen over de antwoorden op vragen betreffende de A4. Wethouder 

Heijmans geeft aan dat er in de overeenkomst geen einddatum staat. Het vorige college heeft dit niet 

goed gedaan. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er toch een einddatum vastgesteld zou moeten zijn. 

Wethouder Heijmans zoekt het verder uit en komt er spoedig schriftelijk op terug.    
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Mevrouw Lepolder vraagt of er beroep is aangetekend tegen een eerder besluit van het college 

betreffende Sunclass. De burgemeester bevestigt dit. 

 

Mevrouw Baartmans vraagt naar de werkgelegenheidsenquête wanneer daar een aanvang mee 

gemaakt wordt. Hier komt een schriftelijk antwoord op.  

 

6. Beek- en kreekherstel Cruijslandse kreken. 

Behandeld bij de inspraak van burgers. 

  

7. Najaarsnota 2013. 

De heer Remery vraagt naar de maatregelen op de dubieuze debiteuren. De heer Weerdenburg 

vraagt naar de dubieusheid van de dubieuze debiteuren. Hij vraagt tevens naar de 

dorpsontwikkelingsplannen. De heer Theuns vraagt naar de kosten van De Meermin. Hij vraagt 

waarom er nu pas naar vrachtverkeer op parkeerplaatsen kijkt.  

De heer Van Kesteren geeft aan dat in de IDOPS al veel is gebeurd. We zijn goed op orde. 

Wethouder Termeer geeft aan dat er beheersmaatregelen toegepast worden. Het zorgt voor een 

groeiende groep burgers. Er is een gasketel bij de Meermin geïnstalleerd voor extra 

verwarming. Wethouder Heijmans geeft aan dat er een onderzoek is sinds de zomervakantie in 

januari komt het resultaat. De heer Remery vraagt of het aantal dubieuze debiteuren stijgen 

door de bezuinigingen op bepaalde trajecten. Wethouder Termeer geeft aan dat de laagste 

inkomensgroepen al ontzien worden. Maar zodra de wethouder hier iets van merkt zal zij dit 

doorspelen.    

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen.   

 

8. Belastingverordening 2014: verordening marktgeld 2014, legesverordening 2014, verordening 

onroerend zaakbelastingen 2014, en de verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 

2014. 
 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen.   

 

9. Vaststelling nieuwe marktverordening. 

De heer Remery waarom worden ze voor onbepaalde tijd uitgegeven. Wethouder Termeer geeft 

aan dat het met huur te vergelijken is.   

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen. 

   

10. Verordening winkeltijdenwet. 

Behandeld na 11 na 4.  

 

11. Wijziging Algemeen plaatselijke verordening door toevoeging van afdeling 8a 'bijzondere 

bepalingen over horecabedrijven' als bedoeld in de Drank- en horecawet. 

Behandeld na 4. 

 

12. Verordening elektronische bekendmaking gemeente Steenbergen. 

Mevrouw Korst vraagt of publicaties niet op papier komen. De wethouder geeft aan dat er ook 

schriftelijk geïnformeerd kan worden.  

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen.   

 

13.  Vaststelling bestemmingsplan Doktersdreefje 2. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat ze blij is dat het een mooie invulling krijgt. Mevrouw Baselier sluit zich 

daarbij aan. De heer Van Zundert is gelukkig.  

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen.   

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Belastingverordening-2014-verordening-marktgeld-2014--legesverordening-2014--verordening-onroerend-zaakbelastingen-2014--en-de-verordening-belasting-op-roerende-woon--en-bedrijfsruimten-2014-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Belastingverordening-2014-verordening-marktgeld-2014--legesverordening-2014--verordening-onroerend-zaakbelastingen-2014--en-de-verordening-belasting-op-roerende-woon--en-bedrijfsruimten-2014-
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14.  Programma van eisen exploitatie jachthaven Steenbergen. 

   Behandeld bij het spreekrecht burgers.  

 

15.  Vaststellen beheerverordening begraafplaatsen Steenbergen 2013. 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen.   

 

16.  Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2019. 

 De heer Remery vraagt naar de gezamenlijke investeringen. Mevrouw Lepolder vraagt ook om  

 communicatie over dit plan. De heer Theuns wil graag weten hoe er met regenwater omgegaan wordt.  

Mevrouw Korst vraagt of de gebiedsgerichte aanpak losgelaten wordt. De heer Van Zundert vraagt of 

het verkeersregulatieplan meegenomen wordt. Wethouder Heijmans geeft aan dat er minder 

meerkosten komen. Er worden geen investeringen in andere gemeenten gedaan. De heer Van 

Zundert geeft een toelichting op zijn vraag. Wethouder Heijmans geeft dat er geen 

verkeersregulatieplan wordt uitgevoerd. 

 

Mevrouw Korst geeft aan dat het een goed stuk is.  

 

De vragen van de PvdA worden schriftelijk beantwoord. 

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk op de agenda te plaatsen.   

 

 17.   Rondvraag. 

 De heer De Neve wijst het college op het illegaal plakken. Hij vraagt om actie hierop. De burgemeester 

  geeft hier later een reactie op. Mevrouw Baselier vraagt naar handhaving op vuurwerk. De 

burgemeester geeft aan dat hier handhaving op is. De heer Van Zundert geeft aan dat het RIS moeilijk 

toegankelijk is. Verder wil hij spreken over het wisselen van de agendapunten. De voorzitter geeft aan 

dat dit in het presidium besproken wordt.   

 

 18. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23:40 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie Ruimte & Economie van 15 januari 2014 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

             drs. E.P.M. van der Meer J.G. Ooms 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Programma-van-eisen-exploitatie-jachthaven-Steenbergen-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Programma-van-eisen-exploitatie-jachthaven-Steenbergen-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Vaststellen-beheerverordening-begraafplaatsen-Steenbergen-2013-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Vaststellen-beheerverordening-begraafplaatsen-Steenbergen-2013-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Verbreed-gemeentelijk-rioleringsplan-2014-2019-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Verbreed-gemeentelijk-rioleringsplan-2014-2019-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Rondvraag-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Rondvraag-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Sluiting-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Commissie-ruimte-en-economie/2013/4-december/19:30/Sluiting-

