
Besluitenlijst :  van de openbare vergadering van de RAAD  

datum :  op donderdag 10 november 2011 

tijd :  om 19.30 uur 

plaats :  in de raadszaal, Buiten de Veste 1 

___________________________________________________________________________ 

 
Aanwezig:  de heer J.J. Hoogendoorn          voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  W.A.M Baartmans             lid 

        L.C.M. Baselier    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

   

 de heren C.A.M. Aarts    lid 

  J.W. Boluijt                    lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  J.G. Ooms      lid 

  L.M.N. Van Pelt    lid 

  N.C.J. Broos    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  M.H.H.I. Remery    lid 

  J.H.F. Weerdenburg   lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

    

  C.J.M. van Geel    wethouder 

  L.C.M. Heijmans    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  P.J.H.M. de Koning    wethouder 

       

 mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier   

 

Ambtelijke vertegenwoordigers:                 10 personen (w.o. MT en alg. directeur)  

Publieke tribune:  6 personen  

Omroep:   4 personen 

Pers:   2 personen 

 

 

AGENDA 
 
1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

 

 

 

gemeente Steenbergen 

gemeenteraad 
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3. Behandeling begroting.  

De heer Boluijt voert zijn betoog en spreekt over een aantal punten zijn zorg uit. Hij stelt tevens een aantal 

vragen. Er worden twee moties ingediend: 1- bijzondere bijstand en 2 - fietspad N259 Steenbergen 

Noord/Fransseweg.  

 

De heer Zijlmans krijgt het woord en vraagt zich af of de unaniem aangenomen motie over promotie bij de 

perspectiefnota voldoende vertaald is in de begroting. Voorts gaat hij in op de overige moties die ingediend 

zijn tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Hij dient een tweetal moties in. 3 - promotie gemeente 

Steenbergen en 4 - herbestraten.   

 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat de algemene lastenstijging iets afneemt.  

 

De heer Ooms gaat in op drie speerpunten: bezuinigingen, investeringen en het sociale gezicht van de 

gemeente. Tevens refereert hij aan het feit dat er geen lastenverhoging is, wat positief is voor de inwoners.  

 

De heer Van den Bosch geeft aan dat er veel onbehagen is in de samenleving en dat het verder ontwikkelen 

van Steenbergen belangrijk is.  

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat deze begroting niet die van haar is, zij dient een 1 - amendement in over 

duurzaamheidleningen. 

 

De heer Van den Berge  geeft aan dat het tekort op de begroting ongewenst is. Tevens acht hij de begroting 

a-sociaal en kil. Hij dient geen amendement(en) in aangezien hij van mening is dat er geen rede is aan te 

nemen dat dit het zou gaan halen, maar stemt tegen de begroting.      

 

De heer de Neve houdt zijn betoog. Hij is het niet met alle onderdelen eens, maar zal niet tegen stemmen.          

 

      De voorzitter schorst de vergadering tot 21:00 uur.  

 

      Reactie college:  

       

       Wethouder  Van Geel geeft antwoord op de gestelde vragen. Een aantal onderwerpen komen binnenkort op 

       de agenda, over een aantal andere onderwerpen wil het college eerst met de raad van gedachten wisselen. 

 

       Wethouder van Kesteren reageert tevens op de fracties.  

 

       Wethouder Heijmans geeft aan de ontwikkelingen op het gebied van afvalwater kritisch te volgen. 

       De evaluatie verlichting komt in 2
e
 kwartaal 2012. De motie met betrekking tot het fietspad acht hij       

       te vroeg. Het betrekking tot de motie herbestrating heeft hij andere signalen vanuit de bevolking.  

       Er is momenteel geen nieuws over de windmolens.      

 

       Wethouder De Koning refereert aan de Europese situatie op economisch gebied.  

       Het college hecht aan bezuinigingsdiscipline en daar zal de raad ook regelmatig mee 

       geconfronteerd worden.  

       De heer Boluijt  reageert op de betogen van de collega fracties en de reactie van het college. 

       Hij kan niet oordelen over de motie met betrekking tot herbestrating.  

       De heer Zijlmans geeft de heer Van den Berge een compliment en sluit zich aan bij zijn woorden. Hij  

       reageert tevens op het CDA. Interrupties van de heer Boluijt. 

       Mevrouw Lepolder geeft aan dat er niet alleen hulpbehoevende mensen zijn in Steenbergen. Twee maal  

       Interruptie van   de heer Van den Berge. Het amendement van DOOR! Acht men sympathiek.  

 

       De heer Ooms geeft aan dat er veel steun lijkt te zijn voor de begroting gezien het aantal amendementen. 

       Interruptie van de heer Zijlmans. De heer Ooms hervat zijn betoog.      
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De heer Van den Bosch geeft zijn visie en geeft aan dat hij alle belangen afweegt. Tevens reageert hij op   

de ingediende moties en het amendement. Interruptie van de heer Zijlmans. Interruptie van De heer Van 

den Berge. Interruptie van Mevrouw Baartmans.  

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij het onbegrijpelijk vindt dat er voor zo’n klein bedrag zoveel 

moeilijkheden zijn. De heer Boluijt geeft aan dat wanneer er structureel geld is dit structureel gemaakt kan 

worden. Mevrouw Baartmans geeft aan dat beide moties van het CDA reeds in de begroting staan. De heer 

Boluijt geeft aan de voorstellen van het college af te wachten over de bezuinigingen. Mevrouw Baartmans is 

van mening dat dit leidt tot een onevenwichtige begroting.  

 

De heer Van den Berge handhaaft zijn standpunten uit de eerste termijn. Interruptie de heer Ooms vraagt 

zich af waarom er geen amendementen liggen. De heer Van den Berge geeft dit aan, De heer Ooms blijft 

zich verbazen over de kleine groep die de heer Van den Berge vertegenwoordigt. De heer Van den Berge 

legt nog eens uit hoe hij hier tegenaan kijkt. Interruptie van De heer Boluijt. De heer Van den Berge geeft 

aan dat hij het amendement van DOOR! wil steunen en roept anderen hier tevens toe op. Hij reageert 

tevens op de moties.  

 

De heer De Neve reageert op het college. Mevrouw Baartmans interrumpeert. De heer de Neve geeft een 

toelichting op de moties en het amendement. De heer Boluijt interrumpeert. Hij steunt het amendement van 

DOOR!  

 

Korte reactie van de heer Van Geel. De heer Zijlmans interrumpeert op de wethouder. Wethouder Van Geel 

reageert. De heer Zijlmans interrumpeert. Interruptie van De heer Van den Berge. Wethouder De Koning 

geeft aan dat het bedrag in de motie van het CDA éénmalig is. De heer Van den Berge reageert. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten. 

  

De voorzitter vraagt of alle moties en het amendement gehandhaafd blijven. De heer Boluijt stelt een vraag 
aan wethouder Van Geel. De heer Boluijt geeft aan dat hij zijn motie over het fietspad (2) handhaaft. De 
heer Zijlmans handhaaft zijn moties en (3 + 4) mevrouw Baartmans het amendement (1).  
 

Vervolgens wordt er gestemd over: 

het amendement van DOOR! (1) het amendement wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 7 stemmen 

tegen. 

 

Daarna vindt stemming plaats over de begroting. De begroting wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 

7 stemmen tegen.  

 

De stemming over: 

Motie 2 van het CDA (fietspad) wordt verworpen met 9 stemmen voor en 10 tegen. 

Motie 3 van GB/DLP (promotie) wordt verworpen met 7 stemmen voor en 12 tegen. 

Motie 4 van GB/DLP (herbestraten) wordt verworpen met 7 stemmen voor en 12 tegen.  

 

4. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering met het maken van een compliment aan de organisatie voor het 
samenstellen van de begroting.  
 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van  15 december 2011 

 

de  griffier,       de voorzitter, 

  

 

 

drs. E.P.M. van der Meer   J.J. Hoogendoorn 


