
Besluitenlijst :  van de openbare vergadering van de RAAD  

datum :  op donderdag 27 oktober 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           

  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  

  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 

 

Afwezig:  mevrouw L.C.M. Baselier    lid 

 de heren  L.M.N. Van Pelt    lid 

  N.C.J. Broos    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  

Publieke tribune:  4 personen  

Omroep:   6 personen 

Pers:   2 personen 

 

 

AGENDA 
 
1. Opening.  

Er zijn afmeldingen binnengekomen van de dames Baartmans en Baselier en de heren Van den Berge en 

Broos. De voorzitter feliciteert mevrouw Korst met de geboorte van haar eerste kleinkind.  

 

 

 

gemeente Steenbergen 

gemeenteraad 
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2. Vaststelling agenda. 

De heer de Neve heeft het verzoek ingediend om agendapunt 9 (uitvoeringsprogramma Stadhaven) van de 

afhamer stukkenlijst naar de bespreek stukkenlijst te plaatsen.  

 
Bij punt 14 wordt een motie ingediend door het CDA, de zgn. „treinmotie‟. 

 
3. Spreekrecht voor burgers. 

- 

 

4. Vragenronde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

a. Beantwoording schriftelijke vragen. 

(vragen dienen minimaal 24 uur voor het begin van de raadsvergadering te worden ingediend bij de 

voorzitter). 

b. Beantwoording mondeling gestelde vragen. 

(vragen dienen uiterlijk voor het begin van de raadsvergadering, met vermelding van het onderwerp, te 

worden gemeld bij de griffier). 

Mevrouw Korst stelt een vraag over de raadsmededeling windenergie. Zij wil weten of er al een reactie 

van de provincie is over het bod van de regio. Wethouder Heijmans geeft aan dat er nog geen reactie 

van de provincie is.    

 

De heer de Neve geeft aan dat hij nog geen antwoord heeft op zijn vagen van vorige maand. Hij vraagt 

zich af wanneer hij deze antwoorden krijgt. Wethouder Van Kesteren geeft vanavond mondeling de 

antwoorden op de vragen van de heer De Neve die aangeeft dat dit gegeven antwoord slechts het 

antwoord is op de vierde vraag. Wethouder Van Kesteren geeft antwoord op de overige vragen. De heer 

De Neve geeft aan dat de beantwoording voor dit moment voldoende is.      

 

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergaderingen van 29 september 2011 en 10 

oktober 2011. 

De raad gaat akkoord met beide lijsten.  

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

- 

 

A-stukken voorbereid in de commissies 

 
7. Zevende evaluatie welstandsbeleidsplan 

De raad gaat akkoord. 
 

8. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 

De raad gaat akkoord. 
 

9. Uitvoeringsprogramma Stadhaven 

Wordt besproken na agendapunt 10. 

De heer de Neve geeft aan waarom zijn fractie hier tegen is. Hij is tegen de reclamebelasting als 

dekkingsmiddel voor dit project. Hij heeft beloftes gedaan bij de verkiezingen en is van plan deze gestand te 

doen. Hij is van mening dat de ondernemers niet voldoende vertegenwoordigd worden door de 

ondernemersvereniging omdat niet iedereen hier lid van is. De heer Van den Bosch is van mening dat het 

dekken van het project middels deze heffing met name de „free riders‟ geen kans meer geeft. Mevrouw 

Lepolder geeft aan dat hier sprake is van het profijtbeginsel en dat het van belang is dat er gewinkeld kan 

worden in de toekomst en niet alleen boodschappen gedaan. Mevrouw Abresch geeft aan dat zij niet direct 

een voorstander is van de reclamebelasting maar wel een aantal voordelen erkent. De heer Remery geeft 

tevens een toelichting op het standpunt.  

 

Er wordt hoofdelijk gestemd 14 stemmen voor en 1 tegen.        
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10. Regionaal informatie en communicatiemodel 

De raad gaat akkoord. 

 
B-stukken voorbereid in de commissies 
 

11. Combinatiefuncties 

De heer Zijlmans stelt een aantal vragen. Is er met alle basisscholen over gesproken? Is er met de 

stichting sportadvies gesproken? De heer De Neve ziet nog te veel nadelen. Wethouder De 

Koning geeft aan dat er objectief gekeken is naar de organisaties op basis van professionaliteit en 

werkgeverschap. Er is met de basisscholen gesproken. 

 

Tweede termijn: 

De heer ZIjlmans vraagt naar de activiteiten van de stichtingen en of de activiteiten blijven. 

Wethouder De Koning geeft aan dat de huidige activiteiten voortgezet worden. 

  

De heer De Neve is tegen.    

 
12. Ontslag de heer de Groot 

De raad stemt in met zijn ontslag.  

 
13. Eventueel behandeling van een initiatiefvoorstel als op voorstel van een raadslid is besloten dat 

behandeling zal plaats vinden in dezelfde vergadering als waarin dit initiatiefvoorstel is ingediend. 

- 

 

14. Eventueel behandeling van tijdens de vergadering ingediende moties over niet op de agenda 

opgenomen onderwerpen. 

Er wordt een motie “de treinmotie” ingediend door de fractie van het CDA. De heer Weerdenburg geeft aan 

waarom de motie wordt ingediend. De heer Aarts zou de motie graag breder willen zien. Hij zou zich voor 

kunnen stellen dat er een aantal betrokken gemeenten gevraagd zou kunnen worden om de motie te 

ondersteunen. Bovendien zou hij het college willen vragen om dit in de richting van de minister te 

communiceren. De heer Van Pelt geeft aan dat dit in de regio aangekaart dient te worden. De heer Van den 

Bosch wijst ook op de verbinding met Brussel. De heer De Neve wil graag dat het ook in de richting van de 

andere gemeenten kan om een front te vormen. Mevrouw Abresch steunt de motie en pleit tevens voor een 

goede busverbinding. De voorzitter wijst op de reeds ingezette acties. De heer Weerdenburg dankt iedereen 

voor de steun. Hij is van mening dat de raad nu zijn eigen stem laat horen in de regio. De heer Aarts 

interrumpeert dat hij naast de regio ook de andere gemeenten zou willen benaderen. De heer Weerdenburg 

stelt voor dit door het college mee te laten nemen.  

 

De raad stemt unaniem in met de motie.      

 

15. Rondvraag. 

De heer Van Pelt stelt een vraag aan mevrouw Abresch over het stimuleren van het openbaar 

vervoer. Mevrouw Abresch geeft aan niet laaiend enthousiast te zijn over de A4. 

 

16. Sluiting.  

 
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 


