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Besluitenlijst van de openbare gecombineerde vergadering van de commissie  

Mens & Maatschappij en Ruimte & Economie 

 

Op:  28 augustus 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: C.F. Zijlmans     voorzitter 

        

  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.A.M. Baartmans    lid 

  W.J. van den Berge    lid 

 A. van Pelt     lid  

M.J.E. van der Blom    lid 

C.A.M. Korst     lid 

J.L. van Eijk     lid 

  A.F.C. Theuns     lid 

  C. Aarts     lid 

  R. van Zundert     lid 

 

C.J.M. Van Geel    wethouder 

S.C.C.M. Bolten    portefeuillehouder 

A.M.C. Van Kesteren    wethouder 

L.C.M. Heijmans     wethouder 

 

E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig: J.H.F. Weerdenburg    lid 

 C.M. Baselier     lid 

 V. van den Bosch lid 

  

 

Pers: 3 

Omroep: 0 

Publieke tribune:  5 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de gecombineerde commissievergadering. 

De heer Weerdenburg is verhinderd. 

Ook mevrouw Baselier en de heer Van den Bosch zijn verhinderd, mevrouw Van Eijk en de 

heer Theuns zullen de fractie vertegenwoordigen. 
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2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt vastgesteld zonder opmerkingen. 

 

3. Spreekrecht burgers. 
Namens de ZLTO heeft de heer Lorenz Brooijmans zich aangemeld om in te spreken over de 

verkeerskwestie Molendijk. Hij geeft aan waarom hij geen voorstander is van het 

eenrichtingsverkeer. Hij geeft aan dat er geen ongelukken zijn en dus dat aanpassing niet 

nodig lijkt. Ook acht hij dat er weinig is gecommuniceerd. Mevrouw Korst  geeft aan dat dit met 

de derde inspreker gekoppeld kan worden.  

 

De heer Van Nieuwenhuyzen wil graag inspreken over de A4. Hij reageert op de artikel 40 

vragen die beantwoord zijn. Hij vraagt de commissie hier een oordeel over te geven.    

 

Mevrouw Dingemans wil graag inspreken over de Molendijk. Zij geeft aan dat zij niet heeft 

kunnen meepraten over de infrastructuur (inspraak is als bijlage aan de agenda toegevoegd  

op het raadsinformatiesysteem).   

Mevrouw Korst vraagt naar de parallelweg. Mevrouw Dingemans geeft aan dat hier niet 

gepasseerd kan worden en dat de Molendijk hier een bijdrage aan levert. Mevrouw Korst geeft 

aan dat het alternatief dus gevaar is. Zou daar een oplossing voor zijn? Mevrouw Dingemans 

geeft hier een toelichting op. Mevrouw Korst geeft aan dat de veiligheid in het geding is en 

vraagt of er iets aan gedaan is om de veiligheid te verhogen. Mevrouw Dingemans geeft aan 

dat er niets gedaan is. De heer Theuns vraagt of het probleem niet erg klein is. De heer 

Dingemans geeft aan dat er meer gebruik gemaakt wordt van de Molendijk. Mevrouw 

Dingemans geeft een toelichting.  

 

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 3 juni 2013, 5 juni 2013, 6 juni 2013 en 12 juni 2013  

De heer Broos hij geeft aan over de besluitenlijst van M&M 3 juni 2013 dat hij aan wethouder 

Termeer heeft gevraagd wat de huur de buitensportaccommodaties aan de gemeente betalen 

in percentage is van de ‘werkelijke kosten’ en waar het op uit komt na de doorvoering van de 

afgestemde bezuiniging. Daar is door de Wethouder op gereageerd dat dit nu 3% is en gaat 

naar 5/6%.  

 

Met deze opmerkingen worden de besluitenlijsten goedgekeurd.  

 
5. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

De heer Remery  

1.  Vraag betreft antwoorden over de artikel 29 vragen betreffende de Stoofdijk in verband 

 met A4. Hij vraagt of er geen onafhankelijke deskundige aangesteld kan worden om eens  

     objectief te kijken naar het proces. Wethouder Heijmans vraagt of er meer raadsleden zijn 

 die hier vragen over hebben. De voorzitter geeft aan dat dit niet zo is. Wethouder Heijmans  

geeft een toelichting op de bemiddelende rol. Hij acht uit zijn bemiddelende rol te raken 

wanneer er een objectief bureau aangesteld worden. Het recht valt bij de Raad van State te 

halen. Hij refereert aan de nadeelcommissie. De heer Remery pleit voor een onafhankelijke 

expert en is van mening dat de wethouder dan gewoon in zijn bemiddelende rol kan blijven. 

Wethouder Heijmans geeft aan dat de gemeente geen rol heeft. Mevrouw Korst Mevrouw 

Korst De heer Remery geeft aan dat het een agendapunt kan worden voor de volgende 

keer.  

    

  2. Vraag over ingekomen stukken nummers 23 en 41 betreffende de Molendijk te Dinteloord.  

  De heer Remery vraagt naar de verkeersveiligheid. Mevrouw Lepolder stelt een aantal 

aanvullende vragen. De heer Heijmans geeft aan dat bewoners geen probleem hebben met 

tractoren door het centrum en hij heeft metingen gedaan die de bevindingen ondersteunen. 

Hij heeft advies van een verkeerstechnisch bureau. Hij geeft aan dat er voldoende over is 

gecommuniceerd.    
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De heer van Zundert heeft een vraag over de evaluatie LED-verlichting. Uit enquête blijkt 

tevredenheid van inwoners, waardering 7,2. Energiegebruik is vele malen lager dan traditionele 

verlichting. Waarom is dit niet met metingen aangetoond? Wethouder Heijmans geeft aan dat 

bij alle herinrichtingsplannen de openbare verlichting wordt meegenomen. Het gaat over 

aannames. De heer Van Zundert geeft aan dat bij een proef een meting gedaan had kunnen 

worden. De heer Heijmans legt de meting ter inzage.  

 

De heer Van Zundert over het duurzaamheidsverslag AFC: bij infrastructuur” De aanleg van 

deze nieuwe infrastructuur is ook een kans voor de verbeterde ontsluiting van bedrijventerrein 

Dintelmond.” In hoeverre is deze kans nog reëel gezien de tellingen van het vracht en 

landbouw verkeer? De wethouder geeft aan dat dit Molenkreek/Dinteloord moet zijn.  

 

De heer Van Zundert  Kortdurende contacten toegenomen met verdubbeling door verhuizing 

naar het gebouw van de Rabobank. Lijkt ons niet echt geloofwaardig gezien de bekendheid van 

de locatie aan de Molenweg. Hoe is dit vastgesteld? De heer Van Geel geeft aan dat dit 

werkelijk zo is.  

Mevrouw Baartmans  over Schaliegas (ingekomen stuk 43). Hoe denkt de gemeente hierover: 

Brabant schaliegas vrij? Wethouder Heijmans geeft aan dat het college geen mening heeft. Mevrouw 

Baartmans vraagt of het college zich aansluit bij de provincie.  

Over de aanwijzing ex art 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening bestemmingsplan Buitengebied vraagt 

mevrouw Baartmans over de teeltondersteunende kassen dat er meer belangengroeperingen zijn 

dan de ZLTO. Gaat het college ook met de natuur en milieubeweging in gesprek? De heer Van 

Kesteren geeft aan dat het belangrijk is om te kijken of er agrariërs met belangen zijn en hij zegt toe 

met de natuur en milieubeweging in gesprek te gaan. 

Met betrekking tot gemeentelijk monument Kaaistraat vraagt zij het college coulance te 

betrachten. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er een groot aantal mogelijkheden zijn. Hij 

wacht de reactie van de eigenaren af en er is een communicatief traject. Mevrouw Baartmans 

vraagt of de brief nog geldig is. Wethouder Van Kesteren Mevrouw Baartmans Wethouder Van 

Kesteren.  

 

Mevrouw Lepolder vraagt of er in het audit gesproken kan worden over de analyse voordelig saldo 

De commissie beaamt dit. Met betrekking tot de samenwerking van schoolbesturen en verdeling type 

onderwijs vraagt zij of er afspraken gemaakt worden met busvervoerders. Wethouder Van Geel geeft 

aan dat het in Bergen op Zoom gebruikelijk is dat er gesproken wordt met busvervoerders. Er kan 

gekeken worden of er iets aan de dienstregeling gedaan kan worden. Mevrouw Lepolder vraagt om 

een proactieve houding en schetst de problemen. De wethouder zegt toe bij scholen te informeren 

en overleggen.  
  

De heer Van Pelt vraagt naar de rapportage brandveiligheid en of het nu in orde is. Mevrouw Bolten 

geeft aan dat er fouten gemaakt zijn en dat het wel in orde is. Het is een rapport van het ministerie. 

De heer Van Pelt vraagt om een gedateerd en ondertekend rapport. Mevrouw Bolten verwijst naar de 

raadsmededeling.  

De heer Broos vraagt naar het MFA Kruisland en de gemaakte afspraken. Hij vraagt waarom het in 

handen gesteld wordt van het college voor nader advies.  

De heer Broos vraagt naar het initiatief van de zondagsopenstelling. Wethouder Van Geel geeft aan 

dat er over gesproken is en heeft het college geen behoefte om er anders mee om te gaan en dat er 

geen behoefte is bij de ondernemers. Het college hanteert het bestaande beleid. Het initiatief komt 

van de markt. De heer Broos Wethouder Van Geel.  

 

De heer De Neve vraagt tevens naar ingekomen stuk 5. Hij zou willen dat naar de geest van de wet 

geleefd wordt. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de raad de kaders stelt.    
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Mevrouw Baartmans vraagt naar het voetpad Couveringhe park op de toezeggingenlijst. Wethouder 

Heijmans geeft aan dat er dit najaar een voetpad wordt aangelegd. Mevrouw Baartmans vraagt naar 

het informatiebord bij de Gummarskerk. wethouder Heijmans geeft een schriftelijk antwoord.    

 

Wethouder Heijmans geeft aan dat er geen passeerstroken aangelegd worden. Er wordt wel 

aandacht gegeven aan de bermen.  
 

6. Presentatie transitie jeugdzorg. 
Presentatie door mevrouw van Vliet met betrekking tot de stand van zaken over de transitie 

jeugdzorg (presentatie toegevoegd aan de vergaderstukken op het RIS) . 
De heer Aarts vraagt of er minder mensen in de zware zorg komen en hoe de omvorming 

geleidelijk gaat. Mevrouw Van Vliet geeft aan dat er inderdaad een geleidelijke omvorming is 

en dit geldt ook voor de soort zorg. De heer Ooms geeft een compliment voor de presentatie 

en geeft aan dat het de verantwoording van de raad is dat het dadelijk voortgezet kan worden. 

De heer Remery maakt zich zorgen over de transitie van zorgvorm. De heer Van Pelt sluit zich 

daarbij aan en pleit voor regionale samenwerking.    

 
7. Onttrekken weg aan de openbaarheid. 

Geen opmerkingen. 

 

8. Rondvraag. 

Mevrouw Baartmans vraagt of er voor de openstelling van de A4 een monitoring (0-meting) 

van de luchtkwaliteit gedaan kan worden.   
Wethouder Heijmans neemt de vraag mee en koppelt zo snel mogelijk terug. 

De heer De Neve gaat in op een brief die hij ontvangen heeft en in tegenstrijd is met de 

beantwoording van de wethouder. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat hij helaas 

verhinderd was en dat er een nieuwe afspraak komt.  

  

9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gecombineerde commissie Mens & Maatschappij en Ruimte en 

Economie van 11 september 2013.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


