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Besluitenlijst van de openbare gecombineerde vergadering van de commissie  

MENS EN MAATSCHAPPIJ EN RUIMTE & ECONOMIE  

 

Op:  6 juni 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 

  L.C.M. Baselier     lid 

  D. Abresch     lid 

  G.G. de Neve     lid 

  J.J. Ooms     lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

C.A.M. Aarts     lid 

 M.H.H.I. Remery    lid 

                            P.W.A. Lepolder    lid 

W.A.M. Baartmans    lid 

J.H.F. Weerdenburg    lid 

  V. van den Bosch    lid 

  W.J. van den Berge    lid 

 

C.J.M. Van Geel    wethouder 

S.C.C.M. Bolten    portefeuillehouder 

A.M.C. Van Kesteren    wethouder 

J.T.T.M. Termeer    wethouder 

L.C.M. Heijmans     wethouder 

 

E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig: A. van Pelt     lid  

M.J.E. van der Blom    lid 

C.A.M. Korst     lid 

R. van Zundert      lid 

 

Pers: 4 

Omroep: 0 

Publieke tribune:  15 

 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststelling agenda.  
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Geen opmerkingen. 

 

3. Spreekrecht burgers. 

Mevrouw Zaat geeft aan dat er gesproken is over de bezuinigingen. Er zijn diverse redenen waarom 

subsidies in stand moeten blijven. De buitenruimte ziet er ook goed uit. Pas op voor kapot 

bezuinigen.  

De heer Tampoebolon geeft aan dat sport belangrijk is. Het zwembad in Dinteloord vervult een 

belangrijke rol alsmede de bibliotheek. Samenwerking biedt mogelijkheden en besparingen.    

De heer De Neve geeft aan dat hij niet de bibliotheek in Dinteloord wil sluiten.  

 

4. Vaststelling besluitenlijst. 

Niet van toepassing. 

 

5. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Niemand wil hierover het woord voeren.  

 

6. Bezuinigingen. 

De heer Weerdenburg geeft aan niet te bezuinigen op alle onderdelen. Wel kan er bezuinigd worden 

op bijvoorbeeld hondenpoepzakjes, onderhoud openbaar groen etc. Meer inzet van vrijwilligers bij 

zwembaden. Hij geeft een toelichting op de bezuinigingen. Hij gaat in op de uitkomst van de mei 

circulaire. Er kan nu minder bezuinigd worden.  

De heer Zijlmans geeft aan het woord te voeren namens de nieuwe partij (GB/DLP en DOOR!). Hij 

geeft aan niet te besparen op sociale cohesie. Hij zet in op ‘Samen voor alles’. Hij heeft nog een 

aantal vragen onder andere met betrekking tot de REWIN. Hij geeft een onderbouwing van een 

aantal posten. Tegelijkertijd moeten we durven te investeren. Hij geeft aan niet te willen bezuinigen 

op zwembaden etc. hij ziet dit als sociale cohesie.  

Mevrouw Lepolder hoopt dat er consensus is bij de bezuinigingen. Kernpunten zijn geen OZB 

verhogen en zelfwerkzaamheid van burgers. Dit soort maatregelen zijn niet fijn om te moeten 

nemen. Zij kiest voor het invoeren van toeristenbelasting. Kostendekkende huren voor gemeentelijke 

accommodaties. Dorpshuizen op termijn privatiseren. Milieu heeft geen hoge prioriteit. Op 

inkoopniveau kan ook nog resultaat behaald worden. Zij geeft een toelichting op de overige 

bezuinigingen.  

De heer Ooms geeft een toelichting op de bezuinigingen. Subsidies worden minder. Meer inzet van 

vrijwilligers. Geen inkomenspolitiek. Iedereen moet in de toekomst mee blijven doen. Er is een 

nieuwe tijd waarbij ook in de toekomst de gemeente bruisend en gezond dient te zijn.  

De heer Van den Bosch geeft aan dat burgers aan de slag moeten waarbij de overheid kan 

faciliteren. Hij kiest voor verschillende scenario’s maar neigt meer naar decentraal en faciliteren. Hij 

laveert tussen scenario 3 en 4. Hij is voor investeren en ontwikkelen omdat economische 

vooruitgang helpt. We staan opnieuw voor fundamentele keuzes. Goede medewerking van het 

ambtelijk apparaat. Ook D66 kiest voor toeristenbelasting. Hij geeft een toelichting op de 

belangrijkste onderwerpen.  

De heer Van den Berge geeft aan dat Steenbergen de hand op de knip houdt. Hij complimenteert de  

ambtelijke inzet en inwoners die meegedacht hebben. De PvdA komt met een lijstje na de 

perspectiefnota. Hij wil anticyclisch investeren. Alle kernen hebben recht op een eerlijk deel.   

De heer De Neve geeft aan dat hij reeds een steen in de vijver heeft gegooid. Hij geeft aan 

verantwoordelijkheid te nemen.  

 

De voorzitter schorst de vergadering.  

 

Wethouder Termeer dankt de fracties voor de inbreng. Het is niet aan het college daar politiek op te 

reageren. Er wordt een breed gedragen besluit nagestreefd dat na de verkiezingen stand houdt. Zij 

vraagt om in de tweede termijn te komen tot het gewenste bedrag. 
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De insprekers hebben geen behoefte meer aan reactie.  

 

Mevrouw Baartmans  vraagt naar een antwoord op haar vraag met betrekking tot veiligheid. De 

burgemeester geeft aan dat er niet bezuinigd kan worden.  

 

De heer Weerdenburg acht de bezuinigingen op sport een lastige. Hij vraagt zich af of sporten nog 

voor iedereen betaalbaar blijft. Welke sociale gevolgen heeft de sluiting van het zwembad in 

Dinteloord. De heer Ooms geeft aan dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid dienen te nemen en 

dat er nu ongelijkheid bestaat tussen burgers. De heer Weerdenburg geeft aan dat er zaken 

onbetaalbaar worden. De heer Ooms mevrouw Lepolder geeft aan dat het nu onbetaalbaar is voor 

de gemeente. De heer Weerdenburg is van mening dat de sociale cohesie ook belangrijk is. De 

inbreng van de PvdA acht hij niet respectvol. De PvdA voegt niet de daad bij het woord. De heer Van 

den Bosch De heer Weerdenburg wil de sociale cohesie behouden. Fors bezuinigen helpt daar niet 

bij. De heer Zijlmans geeft aan dat er veel gemeenschappelijke zaken inzitten. Hij acht de bibliotheek 

heel belangrijk ten opzichte van de sociale cohesie. De heer Weerdenburg vraagt of de bibliotheek 

behouden moet worden in zijn huidige vorm. De heer Zijlmans geeft aan dat het aantal bezoekers 

gelijk is gebleven met een kleine fluctuatie. Er komen wel veranderingen. Mevrouw Lepolder vraagt 

of de heer Zijlmans de ontwikkeling rondom de Free Record shop heeft gevoerd. Zij wil vooruitkijken 

en niet vasthouden aan wat was. De heer Zijlmans geeft aan dat de bibliotheek een belangrijke 

sociale functie heeft. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er naar de functie gekeken dient te worden 

niet naar de vorm. De heer Zijlmans geeft aan dat er al behoorlijk aangepast is. Hij verwacht van het 

college dat zij voorstellen doen ten aanzien van de vrije reserve. De heer Ooms wil deze reserve niet 

inzetten om jaarlijks te subsidiëren. Wel door te investeren. De heer Zijlmans wil zo investeren dat 

het rendement oplevert. Met betrekking tot milieu geeft hij aan dat het hard nodig is hier wel in te 

investeren. Er zouden meer vrijwilligers op de zwembaden ingezet kunnen worden om de 

zwembaden wel open te houden. Hij vindt het jammer dat de PvdA geen duidelijkheid geeft. De heer 

Van den Berge wil een discussie voeren over wie en wat Steenbergen is. De heer Zijlmans geeft aan 

dat dit proces al gestart is. En de heer Van den Berge wil niet kiezen. De heer Zijlmans geeft aan dat 

de heer de Neve alleen maar aangeeft dat het mooie boekwerken zijn. De heer De Neve  geeft aan 

De heer Zijlmans vindt het terugdraaien van de raadsleden vergoeding symbool politiek. De heer de 

Neve acht dit een symbool voor het meedoen met de bezuinigingen.  

Mevrouw Lepolder: we richten de gemeentelijke financiën structureel anders in. De heer Zijlmans 

vraagt of mevrouw Lepolder inderdaad wil investeren. Mevrouw Lepolder geeft aan dat dit in eerste 

instantie misschien moet. De heer Van den Berge vraagt waar het rendement van een gemeentelijke 

investering uit bestaat. Mevrouw Lepolder geeft aan dat dit bijv. een bruidsschat kan zijn. De heer 

Van den Berge vraagt of dit moet blijken aan de wens van mensen om hier te wonen. Mevrouw 

Lepolder geeft aan dat de inflatiecorrectie op de OZB is toegepast. Zij vraagt welk bedrag de heer 

Zijlmans heeft meegenomen voor de verhoging. De heer Zijlmans: geen. Mevrouw Lepolder vindt dat 

er laatdunkend gedaan wordt over de burgerparticipatie. Mevrouw Baartmans geeft aan dat dit 

genuanceerd was. Mevrouw Lepolder mevrouw Baartmans Mevrouw Lepolder dankt de mensen die 

meegedacht hebben. Mevrouw Abresch geeft aan dat zij dit ook waarderen. Mevrouw Lepolder 

vraagt waarom de heer Van den Berge hier is komen wonen. De heer Van den Berge geeft aan dat 

hij is komen wonen in een gebied met een mooi toekomstperspectief. Dat is niet bewaarheid 

geworden. Mevrouw Lepolder is trots op wat er is. De raad is nu aan zet in haar kaderstellende rol. 

Sinterklaas bestaat niet, maar de eer De Neve haalt de bezuiniging niet. Daarmee bespaart De heer 

De Neve het minst van allemaal. De heer Ooms stelt voor de heer Van den Berge een cursus 

democratie te laten volgen. Hij is van mening dat er door partijen veel inspanningen is verricht om te 

komen tot bezuinigingen. Hij acht het beschamend dat de heer Van den Berge niets inlevert. Hij was 

zeer ingenomen met het feit dat er eerst met de burgers is gesproken. De heer Ooms is positief 

verrast over de opmerkingen van de heer Zijlmans met betrekking tot de investeringen. Het 

veranderen van subsidiestructuren is lastig daar is durf en visie voor nodig. Niet vasthouden aan de 

historie. Alle sporters gelijk faciliteren. De heer Van den Bosch geeft aan dat de visie al drie jaar 

geleden besloten is. De strategie is drie jaar geleden al neergelegd. We moeten niet voorbij gaan 
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aan het maatschappelijk rendement van bijvoorbeeld sport. Maar als het totaal uit elkaar loopt dan 

moeten er maatregelen komen. De heer Zijlmans vraagt of er verschil is tussen grote en kleine 

kernen. De heer Van den Bosch geeft aan dat hij niet voor centraal beleid is maar ook niet voor alles 

in alle kernen. Kernen moeten niet op slot. Hij ziet dat er diverse oplossingen zijn genoemd. Er zal 

uitgeruild moeten worden. Met visie regeren. De heer Van den Berge gaat zorgen voor een sluitende 

begroting. Mevrouw Lepolder geeft aan dat partijen keuzes maken. Zij acht dit slecht. De heer Van 

den Berge geeft aan dat het om de toekomst gaat. De heer Ooms geeft aan dat daar de discussie 

mee begonnen is met de burgers. De heer Van den Berge geeft aan dat hij daar wel was, maar later 

niet omdat het toen verengde. De echte discussie moet gaan over hoe je in Steenbergen prettig kunt 

wonen. De heer Ooms snapt niet van de heer Van den Berge. Mevrouw Lepolder vraagt waarom de 

heer Van den Berge nu zijn ideeën niet deelt. En geeft aan dat het gebakken lucht is. De heer Van 

den Berge geeft aan dat er nu ook kernen zonder zwembad zijn. Mevrouw Baartmans deelt de zorg 

van het CDA over het alsmaar duurder worden van sport. De heer De Neve geeft aan dat er in 

Steenbergen 4 zwembaden zijn. En dat er voldoende mogelijkheden zijn. Mevrouw Baartmans geeft 

aan dat het alleen maar over geld gaat en niet over sociaal maatschappelijk rendement. De heer De 

Neve geeft aan dat bezuinigen om geld gaat. De heer Ooms vraagt of het sociaal maatschappelijk 

rendement niet hoger wordt wanneer er zelfwerkzaamheid is. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er 

net een ‘rondje gemeenschapshuizen’ is gedaan er zit geen rek meer in. De heer Ooms geeft aan of 

er iets bij kan. Mevrouw Baartmans stelt een aantal vragen. Zij heeft informatie dat een buitenbad 

niet zonder subsidie kan draaien. Mevrouw Lepolder geeft aan dat het zwembad niet volledig 

zelfstandig kan zijn. Mevrouw Baartmans Mevrouw Lepolder geeft een reactie op de 

toeristenbelasting en de zwembaden. De grootste bezuiniging is maatschappelijk werk. Kleine 

subsidies heeft zij intact gehouden. Mevrouw Baartmans wil het rentmeesterschap doorgeven en dat 

er iets aan milieu gedaan mag worden. Er wordt niet meer gesproken over verdienen. Zij vraagt of 

erfpachtmogelijkheden het bouwen aantrekkelijker zou maken. Zonnepanelen op gemeentelijke 

daken. Dit zijn ideeën waar zij de toekomst mee wil ingaan.  

 

Wethouder Termeer hoort toenaderingen over investeringen. De heer Zijlmans geeft aan dat 

investeringen rendement op moet leveren. Sociaal en financieel. Het college gaat een besluit 

formuleren. Er moet niet in coalitie oppositie gedacht worden. 13 juni komt uiterlijk het besluit. Het 

besluit moet duurzaamheidswaarde hebben.  

           

 7. Rondvraag. 

- 

 

8. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:58 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie RUIMTE & ECONOMIE van 28 augustus 2013  

              

             Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


