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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  20 december 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: mevrouw  S.C.C.M. Bolten    voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

 de heren C.A.M. Aarts    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  J.W. Boluijt                    lid 

  N.C.J. Broos    lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  M.H.H.I. Remery    lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

  J.G. Ooms     lid 

 

 mevrouw M.H.H. Termeer    wethouder 

 de heren  L.C.M. Heijmans    wethouder 

 C.J.M. van Geel    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  

 mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

 

 

Afwezig:  W.A.M. Baartmans    lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

  L.M.N. Van Pelt    lid      

 

 

Pers: 3  

Omroep: 4 

Publieke tribune:  16 

 

 

1. Opening. 

Bericht van verhindering van mevrouw Baartmans, de heren Van den Bosch en Van Pelt.  

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Opening.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Opening.
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2. Vaststelling agenda. 

De heer Ooms geeft aan een tweetal amendementen (agendapunt 20) en een initiatiefvoorstel in te 

dienen.   

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Den Oudsten spreekt in over agendapunt 20.  

De voorzitter stelt voor om agendapunt 20 naar voor te halen. 

De heer Ooms geeft aan dat hij wel degelijk heeft gediscussieerd hierover.   

20. Speelautomatenhal. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat het CDA tegen een verordening is. De heer Remery geeft aan dat 

het dossier van het begin af aan niet goed gedaan is en dat er teveel verassingen zijn. Hij zou het gebied 

graag willen verbreden. Hij geeft aan wat zijn fractie in het amendement verwoord heeft. Mevrouw 

Lepolder geeft aan niet tegen de vestiging van een speelautomatenhal te zijn. Zij geeft aan dat het wel 

op ruimere locaties mag dan op De Markt. De heer Ooms geeft aan dat het een vervuilde discussie is. Hij 

heeft geen discussie gevoerd over verslavingen. Hij acht het jammer dat er één locatie wordt besproken. 

Hij geeft aan ondernemers uit te willen nodigen om mee te investeren. Toch lukt het niet om hierover een 

besluit te nemen. Hij dient een tweetal amendementen in. Mevrouw Baselier geeft aan dat horeca op De 

Markt prima is om overlast te centraliseren. Zij acht dat er een individueel geval is. Maar er komen veel 

zaken bij om de hoek kijken. Zij acht het niet mogelijk op de Westdam. Zij kiest voor De Markt. Mevrouw 

Abresch is van mening dat het politie advies van belang is. Dat de politie aangeeft dat dit op De Markt 

moet plaatsvinden acht zij merkwaardig. De heer Van den Berge geeft aan dat er inderdaad een 

verkeerde discussie is gevoerd. Er dienen wel grenzen gesteld te worden. Hij is tegen een verordening. 

De heer De Neve is voor het voorstel zoals in scenario 2 genoemd.  

Burgemeester Bolten geeft aan dat scenario 2 het makkelijkste vanuit het bestemmingsplan te bepalen 

is. Zij gaat in op de adviezen van de politie.  

De voorzitter schorst op verzoek van mevrouw Abresch voor 10 minuten.  

Mevrouw Abresch geeft aan dat de schorsing i.v.m. het politieadvies was. 

De heer Remery geeft aan dat er veel gediscussieerd is. Hij blijft bij het amendement. Hij vindt de hele 

binnenstad te groot. Het assenkruis met de Westdam is een open gebied en dit kan volgens de 

correspondentie met de advocaten. Mevrouw Lepolder stelt een vraag aan het college over het 

bestemmingsplan en de nadelige bijeffecten. De heer Ooms geeft aan dat een verordening een algeheel 

beleidsstuk is. Alle burgers dienen gelijk behandeld te worden. Hij geeft aan dat het oprekken het meest 

eerlijke is aan alle kanten. Aan één kant oprekken acht hij ongewenst. De heer Zijlmans geeft aan dat hij 

wil weten wat de binnenstad is. De heer Ooms geeft hier een toelichting op. De heer Zijlmans De heer 

Ooms handhaaft zijn amendement. Mevrouw Baselier geeft aan dat de bijeffecten van vestiging in een 

woonstraat negatief zijn. Mevrouw Abresch geeft aan dat zij tevreden is over het antwoord maar zij mist 

de argumenten achter het politie advies. Zij geeft aan dat zij het amendement van GB/DLP blijft 

ondersteunen. De heer Ooms Mevrouw Abresch De heer Ooms De heer Van Zundert geeft aan dat de 

discussie nu door mevrouw Abresch wordt vervuild. De heer Zijlmans geeft aan dat er een verkeerde 

start gemaakt is. Mevrouw Abresch beaamt dit. Zij kan de volledige binnenstad als gebied niet steunen. 

Mevrouw Lepolder vraagt of mevrouw Abresch zich de gevolgen van de Westdam als gebied aanwijzen 

kan voorstellen. Mevrouw Abresch geeft aan dat hier ook een college verantwoordelijkheid ligt. De heer 

Van den Berge geeft aan dat het lijkt uit te lopen op geen besluit. De heer De Neve geeft aan dat hij 

gesterkt is in zijn mening voor scenario 2.  

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Vaststelling-agenda.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Vaststelling-agenda.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Spreekrecht-burgers.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Spreekrecht-burgers.
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Burgemeester Bolten geeft aan waarom De Markt de voorkeurlocatie is. Zij geeft aan hoe de procedures 

voor een verruiming van het gebied lopen. De heer Remery Burgemeester Bolten geeft aan dat overal 

een speelautomatenhal de zwaarste categorie is. Mevrouw Abresch Burgemeester Bolten geeft aan een 

advies te vragen aan de politie en dit als zodanig te bekijken.  

De heer Ooms verzoekt om een schorsing van 10 minuten. 

De heer Ooms geeft aan men een gezamenlijk resultaat wenst. Helaas is dat niet bereikt.   

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 25 oktober (2) en 8   november 2012. 

De drie besluitenlijsten worden goedgekeurd.  

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

Ingediende vraag van het CDA mevrouw Korst: Heeft het gemeentebestuur al antwoord gekregen op de 

oproep aan Minister Schultz om de A4 sneller te openen. Wethouder Heijmans geeft aan begin 2013 

contact op te nemen met het ministerie.  

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen opmerkingen 

7. Handhaving en maatregelenverordeningen 2013. Hamerstuk.  

Akkoord. 

8. Inkoop producten van de Stichting Samen Werken. Hamerstuk.  

Akkoord. 

9. Concept begroting 2013 WVS groep. Hamerstuk.  

Akkoord. 

10. Havenverordening en havengeldverordening. Hamerstuk.  

Akkoord. 

11. Achtste evaluatie welstandsbeleid. Hamerstuk.  

Akkoord. 

12. Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Hamerstuk . 

Akkoord. 

13. Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen I. Hamerstuk.  

Akkoord. 

14. Verordening gemeentelijke belastingen en heffingen II. Hamerstuk . 

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Vaststelling-van-de-besluitenlijsten-van-25-oktober-2-en-8-november-2012.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Vaststelling-van-de-besluitenlijsten-van-25-oktober-2-en-8-november-2012.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Vragenronde-voor-raadsleden-aan-het-college-van-burgemeester-en-wethouders.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Vragenronde-voor-raadsleden-aan-het-college-van-burgemeester-en-wethouders.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Handhaving-en-maatregelenverordeningen-2013.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Handhaving-en-maatregelenverordeningen-2013.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Inkoop-producten-van-de-Stichting-Samen-Werken.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Inkoop-producten-van-de-Stichting-Samen-Werken.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Concept-begroting-2013-WVS-groep.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Concept-begroting-2013-WVS-groep.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Havenverordening-en-havengeldverordening.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Havenverordening-en-havengeldverordening.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Achtste-evaluatie-welstandsbeleid.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Achtste-evaluatie-welstandsbeleid.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Gemeentelijk-kwijtscheldingsbeleid.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Gemeentelijk-kwijtscheldingsbeleid.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordeningen-gemeentelijke-bealstingen-en-heffingen-I.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordeningen-gemeentelijke-bealstingen-en-heffingen-I.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordening-gemeentelijke-belastingen-en-heffingen-II.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordening-gemeentelijke-belastingen-en-heffingen-II.
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Akkoord. 

15. Beleidsplan volksgezondheid / WMO 2013 - 2015. Hamerstuk.  

Akkoord. 

16. Welzijnssubsidiebeleid 2013 - 2016. Hamerstuk.  

Akkoord.  

17. Verordening op de commissievergaderingen en reglement van orde voor de 

raadsvergaderingen. Hamerstuk.  

Akkoord. 

18. Aanstelling medewerkster griffie. Hamerstuk.  

Akkoord.  

19. Wabo aanwijzing van categorieen van gevallen waarvoor een verklaring van geen 

bedenkingen niet is vereist. Hamerstuk. 

Akkoord. 

 Discussiestukken 20 tot en met 24: 

20. Speelautomaten hal.  

Na agendapunt drie behandelt.  

21. Peuterspeelzaal Pipi. Discussiestuk.  

Mevrouw Abresch geeft als stemverklaring dat haar fractie tegen is. Zij acht de alternatieven onvoldoende 

onderzocht. De heer Ooms is ingenomen met het raadsvoorstel. De heer Van den Berge geeft aan dat hij 

nog geen antwoord heeft op zijn vragen en is tegen het voorstel.  

Wethouder van Geel geeft aan dat er onvoldoende mogelijkheden zijn op de Welberg. Mevrouw Abresch 

geeft aan dat er oude onderzoeken gebruikt worden. Zij geeft aan dat het over iets anders gaat. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de directeur van PiusX e.e.a. geblokkeerd heeft.  

Het voorstel is aangenomen. 

22. Najaarsnota. Discussiestuk.  

De heer Aarts heeft geen verdere vragen. 

Het voorstel is aangenomen. 

23. Benoeming commissie functioneringsgesprekken burgemeester. Discussiestuk.  

Het presidium heeft zich akkoord verklaard met onderliggend voorstel. Vanwege het feit dat het om 

personen gaat, is dit als bespreekstuk op de agenda geplaatst. 

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Beleidsplan-volksgezondheid---WMO-2013---2015.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Beleidsplan-volksgezondheid---WMO-2013---2015.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Welzijnssubsidiebeleid-2013---2016.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Welzijnssubsidiebeleid-2013---2016.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordening-op-de-commissievergaderingen-en-reglement-van-orde-voor-de-raadsvergaderingen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordening-op-de-commissievergaderingen-en-reglement-van-orde-voor-de-raadsvergaderingen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Verordening-op-de-commissievergaderingen-en-reglement-van-orde-voor-de-raadsvergaderingen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Aanstelling-medewerkster-griffie.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Aanstelling-medewerkster-griffie.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Wabo-aanwijzing-van-categorieen-van-gevallen-waarvoor-een-verklaring-van-geen-bedenkingen-niet-is-vereist.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Wabo-aanwijzing-van-categorieen-van-gevallen-waarvoor-een-verklaring-van-geen-bedenkingen-niet-is-vereist.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Wabo-aanwijzing-van-categorieen-van-gevallen-waarvoor-een-verklaring-van-geen-bedenkingen-niet-is-vereist.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Speelautomaten-hal.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Speelautomaten-hal.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Peuterspeelzaal-Pipi.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Peuterspeelzaal-Pipi.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Najaarsnota.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Najaarsnota.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Benoeming-commissie-functioneringsgesprekken-burgemeester.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Benoeming-commissie-functioneringsgesprekken-burgemeester.
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Het voorstel is aangenomen. 

24. Behandeling van de motie van de VVD betreffende het kunst en cultuurbeleid. Discussiestuk.  

Stemmen staken en verworpen. 

    25. Behandeling van eventueel ingediende moties, vreemd van de agenda. Discussiestuk.  

De heer Van Zundert geeft een toelichting. Vrachtwagenparkeerplaats ingediend door de fractie van StAn. 

Dit is een motie. De heer Boluijt geeft aan dat dit niet alleen in Dinteloord is. Hij geeft aan hou hij de  

behandeling zou willen hebben. De heer Zijlmans vraagt om een bredere benadering. Mevrouw Lepolder wil 

graag aanvullende informatie. Mevrouw Baselier wil dit ook graag breder trekken. De heer De Neve wacht 

het antwoord van het college af. De heer Van den Berge geeft aan dat dit vragen oproept. Mevrouw Abresch 

geeft aan dat bij Dinteloord gestart zou kunnen worden.  

 

Wethouder Heijmans geeft aan budget te willen hebben.  

 

De heer Van Zundert geeft aan dat het breder moet. Hij snapt de opmerking over het budget.  

De heer De Neve geeft aan dat het college aangeeft dat het geld kost. Hij pleit voor agendering in de 

commissie. De heer Zijlmans geeft aan dat het financieel aspect meespeelt. Maar dat daar wellicht ook 

oplossingen voor zijn. De heer Boluijt sluit zich daarbij aan. Hij pleit voor een eigen onderzoek. De heer 

Zijlmans vraagt om een praatpapier. De heer Boluijt vraagt zich af of dit mogelijk is. De heer Van den Berge 

geeft aan dat er of een praatstuk komt, of dat partijen ook iets mogen bijdragen aan informatie.    

 

Wethouder Heijmans geeft aan toe te willen zeggen met een inschatting te willen komen.  

 

De heer Van Zundert zou een beperkte notitie willen.  

 

De motie wordt aangenomen.  

     26. Rondvraag.  

- 

     27. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie  van 31 januari 2013 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 31 januari 2013 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 

 

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Behandeling-van-de-motie-van-de-VVD-betreffende-het-kunst-en-cultuurbeleid.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Behandeling-van-de-motie-van-de-VVD-betreffende-het-kunst-en-cultuurbeleid.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Behandeling-van-eventueel-ingediende-moties--vreemd-van-de-agenda.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Behandeling-van-eventueel-ingediende-moties--vreemd-van-de-agenda.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Rondvraag.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Rondvraag.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Sluiting.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/20-december/19:30/Sluiting.

