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Besluitenlijst van de openbare gecombineerde vergadering van de commissie  

Mens & Maatschappij en Ruimte & Economie 

 

Op:  11 september 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: J.W. Boluijt     voorzitter 

        

  C.F. Zijlmans     lid 

  N.C.J. Broos     lid 

  D. Abresch     lid 

  G.G. de Neve     lid 

  J.J. Ooms     lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

M.H.H.I. Remery    lid 

                            P.W.A. Lepolder    lid 

  W.J. van den Berge    lid 

 L.M.N. van Pelt     lid  

C.A.M. Korst     lid 

A.F.C. Theuns     lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

  J.H.F. Weerdenburg    lid 

 V.J. van den Bosch    lid 

  J. Veraart     lid 

 

C.J.M. Van Geel    wethouder 

S.C.C.M. Bolten    portefeuillehouder 

A.M.C. Van Kesteren    wethouder 

 M. Termeer     wethouder 

 

E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig: C. Aarts     lid 

L.C.M. Heijmans     wethouder 

 L. Mees     lid 

 

Pers: 3 

Omroep: 0 

Publieke tribune:  12 

 

1. Opening.  

De heer Aarts is verhinderd. 

Wethouder Heijmans is niet aanwezig vanwege gezondheidsproblemen; wethouder Van 

Kesteren zal hem vervangen. 
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2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  De heer De Neve vraagt waarom 

agendapunt 7 er nog opstaat. De voorzitter geeft dit aan.  

  

3. Spreekrecht burgers. 

Namens NVS Steenbergen zal de heer Bosters spreken. Hij geeft aan dat hij te kampen heeft 

met trainingscapaciteit. Daarnaast geeft hij aan dat er goede mogelijkheden zijn voor een 

DBFM (desgn, build, finance, maintenance) constructie.  

De heer Knop geeft aan dat hij nu hier staat om te pleiten voor kunstgras en niet voor hybride 

gras. Daarnaast geeft hij nog een toelichting op de totale aanvraag. VV Steenbergen wil graag 

overstappen naar 2 kunstgrasvelden.  

   

Agendapunt 7   

 Besluitenlijst van de beeldvormende commissie kunstgras van 21 mei 2013.  

 Wethouder Termeer doet een mededeling aan de commissie. Zij geeft aan dat niet alle vragen 

geheel beantwoord kunnen worden en verwacht voor januari een besluit over de gang van 

zaken m.b.t. privatisering. De wethouder geeft een toelichting op het komende proces.  

De heer Huijbregts dankt de insprekers voor hun woorden. Hij dankt wethouder Termeer voor 

de mededeling en de heldere uiteenzetting van het proces. De heer Zijlmans geeft aan dat hij 

blij is dat het opgepakt wordt. Hij wil inzicht in het up to date maken van de vel den. Hybride 

lijkt niet meer aan de orde. Over de privatisering geeft hij aan dat dat al in het 

raadsprogramma opgenomen is. Mevrouw Lepolder geeft aan dat de aanpak duidelijk is en dat 

de tussentijdse terugkoppeling naar de verenigingen belangrijk is. De keuze die gemaakt 

wordt is ook voor de vereniging van belang in verband met de gevolgen. De heer Van Zundert 

geeft de wethouder een compliment voor de aanpak. De heer Van den Bosch beaamt dat er 

inderdaad nog veel te doen is en dat hij deze lijn steunt. Mevrouw Abresch dankt voor de 

beantwoording en heeft er begrip voor dat alles niet tegelijk kan. Zij is voorstander van het 

openbaar maken van het verslag en de brief. De heer Van den Berge is blij met het voornemen 

van de wethouder. Hij wil wel dat er in oktober geen discussie meer is over de normen. Als de 

velden slecht zijn moet daar aandacht voor komen. Graag de stukken openbaar na vaststelling 

van het verslag. De heer De Neve geeft aan dat de wethouder de boodschap van de raad goed 

begrepen heeft. Maak de stukken na vaststelling openbaar.  

 

Mevrouw Lepolder vraagt naar het aantal voetballende leden van VV Steenbergen. De heer 

Knop geeft aan dat hier ook de jonge spelers bij zitten die niet bij de KNVB zijn aangemeld.  

 

Wethouder Termeer geeft aan dat het overzicht van spelers getoetst is aan deelnemende 

competitiespelers. De zorg over de velden is verschillend. Dit is een continue dialoog.  

 

De heer De Neve wil de stukken graag digitaal.  

Wethouder Termeer 

 

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.      

 

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 28 augustus 2013. 

De besluitenlijst wordt zonder opmerkingen vastgesteld.  

 

5. Ingekomen stukken M&M, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer Huijbregts stelt enkele korte vragen. 

Bij agendapunt 5 over nummer 1 (Siemburg). Hij geeft aan dat hier scherpe onderhandelingen 

over worden gevoerd. Hij vraagt of het college hiervan op de hoogte is. De heer Weerdenburg 

vraagt naar een reactie van het college op ingekomen stuk 4 (opvolging aanbevelingen 

subsidiebeleid). 
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De heer Van den Bosch vraagt uitleg van wethouder over de kwestie SWOS/Siemburg en over de  

oplegbrief van de WVS met betrekking tot de k250 ontslagvergoeding als belangrijk nadelig  

effect. Dit wordt niet genoemd. Hij geeft een compliment voor de resultaten van het WMO  

tevredenheidsonderzoek. 

   

 De heer Broos stelt tevens een vraag over de datum waarop de gevolgen merkbaar zullen zijn voor 

Siemburg.  

 

Wethouder Termeer geeft aan dat bijvoorbeeld het bestuur van de Siemburg/SWOS getroffen 

worden door de bezuinigingen en dat dit besluiten van de raad zijn. Het maatschappelijk middenveld 

komt hierdoor met elkaar in gesprek over geld. Het college praat met bijv. het bestuur van Siemburg 

voor een lange termijn oplossing. 

 

 Wethouder Van Geel dankt voor de complimenten en geeft aan dat er in december een tussenstand 

komt over de subsidie. De kosten van het ontslag zijn wel meegenomen in de jaarrekening.  

 

De heer Van den Bosch geeft aan dat hij alleen zijn verwondering heeft uitgesproken.   

 

6. Ingekomen stukken R&E, mededelingen en toezeggingenlijst. 
Wethouder Van Kesteren vraagt of er behoefte is aan een presentatie over het AFC in januari. 

Mevrouw Korst vraagt waar de presentatie over gaat. De heer Van Kesteren geeft aan dat het een 

stand van zaken is. De commissie gaat akkoord.  

  

Mevrouw Korst wil vragen stellen over de Molendijk in Dinteloord. Wat is er uit het overleg met de 

belanghebbenden gekomen, is er bezwaar gemaakt en komt de subsidie voor duurzaam/veilig in 

gevaar wanneer er geen eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. De heer Van Kesteren geeft aan dat 

er vier bezwaarschriften zijn. In oktober wordt hierover een besluit genomen.   

 

De heer Van den Bosch vraagt of er in bezwaar gegaan kan worden met betrekking tot Landschap 

van Allure. De heer Van Kesteren geeft aan dat er volgend jaar een nieuwe trance is.   

 

7. Besluitenlijst van de beeldvormende commissie kunstgras van 21 mei 2013.  

       Reeds besloten bij agendapunt 3. 

 

8. Visiedocument transitie sociaal domein. 

De heer Van den Berge is van mening dat hij geen moeite heeft bij wat er staat en sluit zich 

aan bij de kritiek van de WMO raad. Hij kan dit niet een visie noemen. De heer van den Bosch 

weet niet of dit een transitie document is. Het is natuurlijk ook een bezuiniging. De visie geeft 

geen richting aan. Dit biedt de kans om het anders te gaan doen. Voor de visie zou een 

beeldvormende vergadering gehouden moeten worden. Is dit wel het kader, het roept vele 

vragen op. De heer Broos geeft aan dat de VVD het eens is met de positief kr itische noot van 

de WMO adviesraad. De heer Remery geeft aan dat er weinig lijn inzit en hij acht de punten 

van adviesraad duidelijk. Dit moet punt voor punt uitgewerkt worden om richting te geven. De 

heer Huijbregts geeft aan dat er samengewerkt dient te worden. Er staan een aantal data in en 

hij vraagt of we nog op koers zitten. Bij het dossier Jeugdzorg wordt de raad meegenomen, dit 

zou het graag bij dit brede dossier zien. De heer Ooms geeft aan dat de raad soms te diep op 

de materie ingaat. Hij wenst alle betrokkenen succes. Mevrouw Abresch geeft aan waarom dit 

document precies aangeeft wat een visie vraagt. Zij geeft aan waarom de toekomst zorgelijk is 

en waarom er gewaakt dient te worden voor de toekomst. Zij is het met de WMO adviesraad 

eens met betrekking tot de gemaakte opmerkingen. Zij vraagt naar de samenwerking met 

Woensdrecht en welke organisatorische gevolgen dit wellicht heeft.  
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Wethouder Van Geel geeft aan hoe binnen de transities samengewerkt wordt. Dit is een brede 

visie. Bij de diverse transities wordt met verschillende gemeenten samengewerkt. Deze visie 

moest eerst door twee colleges goedgekeurd worden, daarna was het reces en vervolgens 

aangeboden aan de raad. Dit is niet het transitiedocument maar dat zijn de aparte documenten 

zoals voor jeugdzorg al gepresenteerd is. 

 

Mevrouw Abresch vindt het prettig wanneer er uitgelegd kan worden hoe de ontschotting 

plaats gaat vinden. Daar zou zij meer uitleg over willen hebben.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de wetgeving nog niet rond is en dus ook nog niet alles 

duidelijk is. Met de drie Brabantse Wal gemeenten is besproken dat voor maatwerk drie 

gemeenten goed zou moeten zijn. Wanneer er meer bekend is informeert hij de commissie.  

 

De commissie adviseert het presidium om dit als hamerstuk te agenderen.         

 

9. Buurpreventie. 

De heer Zijlmans geeft aan dat er een plan ligt. Hij waardeert dat dit zo snel gegaan is. Hij kan 

zich vinden in het voorstel. Andere gemeenten hebben dit al ingevoerd. Aspirant 

buurtpreventieleden moeten zich laten screenen in Steenbergen, dit gaat hem te ver. Waarom 

wijken wij af. De heer Weerdenburg sluit zich aan bij de gestelde vragen. Hij vraagt of er 

voldoende en goede (na)zorg is voor de leden. De heer Van Zundert geeft aan dat hij achter 

het voorstel staat. Hij vraagt of er een verzekering is. Mevrouw Abresch vraagt waarom er 

uitgegaan wordt van vier teams en niet van zes teams. Er dient wel kritisch gekeken te worden 

naar de kosten. Tevens vraagt zij of de cursus verplicht is. Zij acht dit wel belangrijk en vraagt 

of we ons daarbij aan kunnen sluiten bij andere gemeenten. De heer Van den Berge is geen 

tegenstander maar ziet dat Woensdrecht een uitstekende handleiding heeft. Hij raadt het 

bestuur aan deze handleiding te hanteren en iets degelijker te werk te gaan. De heer De Neve 

geeft aan dat er een unaniem aangenomen motie ligt en dat dit stuk een goede uitwerking is. 

De heer Theuns geeft aan dat het op termijn een belasting kan worden voor vrijwilligers en zou 

regelmatig een rapportage willen over hoe het gaat. De heer Van Pelt geeft aan dat over de 

verklaring omtrent gedrag door de burgemeester met een voorzitter van de dorpsraad contact 

zou zijn.  

 

Mevrouw Bolten geeft aan dat vier teams reëel lijkt te zijn. Het is particulier initiatief. Kernen 

wachten ook een beetje af. Het verschil met andere gemeenten is dat daar een ambtenaar 

beschikbaar is voor de coördinatie. Wij hebben dat niet waardoor we een andere werkwijze 

hebben. De verklaring van goed gedrag is een veiligheidsklep en moet nou eenmaal 

persoonlijk door mensen opgehaald worden. Nazorg en begeleiding kan voor gezorgd worden. 

De politie pleit voor verplichte cursussen. Er zijn toch een aantal mensen die daar problemen 

mee hebben omdat het 2 tot 3 avonden kost. De gemeentelijke verzekering dekt ook de 

buurtpreventieteams. Er is nog geen contact met de dorpraad geweest maar dat komt eraan.  

 

De heer Zijlmans geeft aan dat de ambtenaar niets te maken heeft met de verklaring van goed 

gedrag. De heer Van Zundert geeft aan dat wanneer meldkamers er rekening mee houden kan 

men er niet onderuit om een cursus te volgen. Mevrouw Abresch vraagt of wij de cursus 

verplicht kunnen stellen. Zij trekt de vergelijking met de verkeersregelaars en pleit ervoor het 

verplicht te stellen. De heer Van den Berge geeft aan dat ondanks het ontbreken van een 

coördinator er goede procedures afgesproken kunnen worden waardoor er toch voldoende 

mogelijkheden zijn. De heer Theuns pleit voor de cursussen. De heer Van Pelt geeft tevens 

aan dat de cursussen verplicht zouden moeten zijn. De verklaring omtrent gedrag zou geen 

probleem op moeten leveren.  

 

Mevrouw Bolten geeft aan dat zij werkt met particulieren. Aan wie moet de politie dat dan 

doorgeven. Zij wil de cursus graag verplicht stellen en kijken naar Woensdrecht.  
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De commissie adviseert dit als discussiestuk te willen agenderen.         

 

10. Onttrekking van parkeerterreinen aan de openbare bestemming ongedaan maken.  

De heer Van Zundert geeft aan dat het ongedaan gemaakt kan worden, maar dan niet over 

een jaar weer terug. Mevrouw Abresch vraagt naar de onderliggende problematiek. Is daar 

actie op ondernomen? De heer Van Pelt geeft aan dat je het snel moet opheffen. De heer 

Remery geeft aan dat een bordje niets oplost en waar zijn die jongeren gebleven?  

 

Mevrouw Bolten geeft aan dat er allerlei middelen zijn om de jongeren in beeld te houden. 

Deze locaties hebben nooit na 23:00 uur problemen opgeleverd. Wel ervoor. De politie geeft 

aan dat er gehandhaafd dient te worden en dit is geen prioriteit.  

 

De heer Ooms vraagt waarom de bordjes nu wegmoeten, wie heeft er last van?  

 

Mevrouw Bolten geeft aan dat de politie hier geen (toch al beperkte) capaciteit aan wil geven.    

 

De commissie adviseert het presidium dit als hamerstuk op de agenda van de raad te 

plaatsen. 

 

11. 1
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst. 

De heer Van Zundert vraagt de raad naar een eventuele procedure om de terugkoppeling te 

regelen. Mevrouw Korst geeft aan dat dit een gevolg is. Wethouder Van Kesteren geeft aan 

dat dit over een proces gaat. De heer Van Zundert geeft aan dat dit over verantwoording gaat. 

De heer Van den Berge geeft aan dat het om artikel 13 gaat. De heer Van Zundert geeft aan 

dat de leden van het artikel wel veranderen.   

 

De commissie adviseert het presidium dit als hamerstuk op de agenda van de raad te 

plaatsen. 

 

12. Rondvraag. 

De heer Veraart vraagt naar de behandeling van de Stoofdijk. Hij kondigt een motie aan om 

een expert te vragen de onderzoeken te beoordelen en daar een oordeel over te vellen.  

Voorts geeft hij aan dat er een onveilige situatie bij Klutsdorp is voor fietsers. Hij vraagt om op 

korte termijn een inschatting van de situatie te maken en vraagt of het college op korte termijn 

aan RWS om een oplossing te vinden en contact te leggen met de gemeente Bergen op Zoom 

voor overleg.   

  

 Mevrouw Abresch het eerste is een compliment richting wethouder Heijmans voor voortvarende 

aanpak Zeelandweg. Het tweede is een vraag aan wethouder Van Geel over het oude voetbalveld in 

Welberg. (Noot van de griffier: de Wethouder heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat de dorpsraad het beheer 

coördineert). 

 

Mevrouw Korst vraagt of bij de behandeling van de A4/Stoofdijk in oktober vooral ook aandacht naar 

de bemiddelende rol van de raad kan gaan.  

 

De heer Remery vraagt naar de jongeren in Vossemeer. Zijn deze in beeld?  

 

De heer Van Kesteren geeft aan dat er contacten zijn met Bergen op Zoom en Rijkswaterstaat. Hij 

geeft de complimenten door. Mevrouw Bolten geeft aan dat de jongeren in beeld zijn en er komt in 

oktober een avond met de ouders van de jongeren. Overlast dient gemeld te worden bij de politie.  

 

De heer Theuns vraagt tevens naar de verkeersveiligheid op de Molenweg.  

 

De heer Van Kesteren komt hier schriftelijk op terug.   
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13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.  

 

Aldus besloten voor de onderwerpen met betrekking tot mens en maatschappij in de vergadering van 

de commissie Mens & Maatschappij van 7 oktober 2013 voor wat betreft de onderwerpen met 

betrekking tot ruimte en economie in de vergadering van de commissie Ruimte & Economie van 9 

oktober 2013. 

 

              

             Griffier  de voorzitter   de voorzitter  

 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer C.F. Zijlmans  J.W. Boluijt 

 


