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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen
Op:
Aanvang:
Locatie:

8 november 2012
19:30 uur
de raadszaal van het gemeentehuis
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mevrouw

S.C.C.M. Bolten

voorzitter

de dames
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P.W.A. Lepolder
W.A.M. Baartmans
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W.J. Van den Berge
J.W. Boluijt
N.C.J. Broos
J.W. Huijbregts
L.M.N. Van Pelt
M.H.H.I. Remery
C.F. Zijlmans
G.G. de Neve
M.J.M. van Zundert
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mevrouw

M.H.H. Termeer

wethouder

de heren

C.J.M. van Geel
A.M.C. Van Kesteren

wethouder
wethouder

mevrouw

E.P.M. van der Meer

griffier

de heer

L.C.M. Heijmans

wethouder

de heren

Afwezig:

Tevens aanwezig algemeen directeur en diverse management team leden.
Pers:
Omroep:
Publieke tribune:
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1. Opening.
Berichten van verhindering van Mevrouw Abresch en wethouder Heijmans.

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld zonder wijziging.
3. Behandeling begroting.
A. De voorzitter geeft het woord aan de volgende personen:
De heer Boluijt (CDA) De heer Zijlmans (GB/DLP) de heer Van Zundert (StAn) De heer van den
Bosch (D66) Mevrouw Baartmans (DOOR!) de heer Van den Berge (PvdA) de heer De Neve
(fractie lijst Ger de Neve).
De voorzitter schorst de vergadering voor 30 minuten.
B. Wethouder Termeer geeft een toelichting op de moties en amendementen. Zij geeft aan dat op
de verzelfstandiging van de gemeenschapshuizen binnenkort terugkomt. Zij zegt toe dat er met
het economisch beleidsplan in de toekomst een connectie moet zijn. Zij is van mening dat de
gemeente dient te faciliteren bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme maar niet op de stoel
van de ondernemer moet zitten. Het college is erg actief bij het binnenhalen van bedrijven.
Hierover dient wellicht beter gecommuniceerd te worden. Zij geeft aan waarom de eenmalige
zaken gefinancierd dienen te worden.
Met betrekking tot de zwembaden wil zij graag de suggestie van de VVD meenemen en zij zal
deze bespreken. Op de vraag van DOOR! over de samenwerking geeft zij aan dat er op dit
moment geen aanleiding is voor meer samenwerking. Op de lange termijn is hier wellicht weer
aanleiding toe. Zij geeft een toelichting op de werking van de OZB. Het risico van de uitvoering
van de vaststellingsovereenkomst Westland wordt zoals alle vorderingen meegenomen bij de
‘dubieuze debiteuren’. Zij geeft een toelichting op de motie en het amendement van de PvdA.
Met betrekking tot de kwijtscheldingsnorm geeft zij aan dat dit de bevoegdheid van de raad is om
de hoogte te bepalen.
Wethouder Van Geel geeft met betrekking tot hoogwaardig wonen aan dat dit betrekking heeft
op partijen als projectontwikkelaars. Het onderzoek naar de leefbaarheid van De Heen heeft
alles te maken met het dorpsontwikkelingsplan. Het aantal inwoners wordt gezien als leidend
voor de leefbaarheid en er is op dit moment geen animo voor bouwgrond in deze kern. De
kostprijs van de grond is nu hoger dan de marktwaarde. Met het onderwijs in brede zin zijn
thema’s benoemd om uit te werken in het kader van de lokale agenda. De brede school
mogelijkheden in iedere kern worden de komende jaren bekeken.
Extra middelen wil hij inzetten voor toeleiding naar zorg voor jongeren. Hij vraagt om een
werkgroep van de raad voor de drie decentralisaties. Voor het project ‘dementie vriendelijke
gemeente’ geeft hij aan wat de voordelen hiervan zijn. Hij wil de jeugd stimuleren om de
jeugdraad weer nieuw leven in te blazen. Hij verwacht in december een raadsmededeling over
de prestatieafspraken en de samenwerking met de woningcorporaties.
Wethouder Van Kesteren (tevens namens wethouder Heijmans)
Met betrekking tot planprocedures en burgerparticipatie geeft de wethouder aan dat hij toezegt
voor de raadsvergadering te overleggen met belanghebbenden. De democratische legitimiteit
van de dorpsraden gaat de colleges bespreken met de dorpsraden. De agenda van Steenbergen
en de promotie wordt geagendeerd voor half 2013. De oprichting van dorps en stadsraden zijn
niet de verantwoordelijkheid van het college. De knelpunten van het nummer 140167 zal hij laten
inventariseren. Met betrekking tot de speelautomatenhal geeft hij aan dat de verordening in
december aangeboden wordt aan de raad. Hij is van mening dat er voldoende aandacht is voor
duurzaamheid en dat serviceverlening aan burgers nog niet als speerpunt is afgehandeld. Hij
spreekt het vertrouwen uit in het project Stadhaven. Er staan momenteel 10 winkelpanden leeg.
Het aantal bezoekers van De Markt is niet vast te leggen. Er wordt in 2013 geïnvesteerd in
activiteiten, informatieborden en promotie. De dorpsontwikkelingsplannen worden jaarlijks via de
agenda leefbaarheid geactualiseerd met de dorpsraden. Er loopt een verkeersonderzoek met
betrekking tot Dinteloord, ook m.b.t. de inpassing A4. Het aanleggen van parkeerplaatsen voor
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vrachtwagens acht hij geen taak van de gemeente. De situatie rondom de A4 is besproken bij de
provincie. Provincie, de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen zetten in op de versnelling
van de aanleg. Met betrekking tot de ecologische verbindingszones worden de Kruislandse
kreken opgepakt in afgeslankte vorm, door het uitblijven van de totale subsidie van de provincie.
Er is een start gemaakt met de kwaliteitsimpuls openbaar groen en er komen passende bomen
terug. Met betrekking tot de Kaaistraat heeft de raad besloten deze aan te pakken.
Burgemeester Bolten
De juridische controller en de ambtenaar veiligheid voorkomen het risico dat er geen continuïteit
is van werkzaamheden op dit moment en dat ons dat kwetsbaar maakt. Het invullen van de
vacatures verhelpt dat.
Mevrouw Lepolder dient een amendement in met betrekking tot kunst en cultuurbeleid.
Mevrouw Baartmans heeft geen antwoord op haar vragen over de openbare aanbesteding van
kermissen.
De heer Ooms geeft aan dat hij de moties en amendementen handhaaft.
De voorzitter schorst de vergadering voor 30 minuten.
C. De heer Boluijt (CDA) geeft aan dat hij wil praten over de niet ingezetenenbelasting op langere
termijn. Ook geeft hij aan in commissieverband te willen overleggen over het uitgeven van
bouwgrond op een andere manier. Hij wil de notitie over de inzameling van afval en papier
afwachten voor hierover besluiten te nemen. De motie m.b.t. de A4 acht hij niet reëel. Met een
tekstuele aanpassing is hij bereid hier nog eens naar te kijken. De heer Zijlmans vraagt welke
suggestie de heer Boluijt heeft. De heer Boluijt wil dit in de schorsing bekijken. De heer Ooms
vraagt om verheldering van de vraag. De heer Boluijt geeft een toelichting De heer Ooms acht
veiligheid het belangrijkste. De heer Ooms De heer Boluijt acht het initiatief van de VVD
sympathiek. De heer Boluijt rond zijn termijn af.
Wethouder Termeer geeft aan dat het college heeft besloten geen openbare aanbesteding te
doen met betrekking tot de kermis.
De heer Zijlmans (GB/DLP) gaat in op de ingediende motie met betrekking tot de A4 en geeft
hier een toelichting op. De heer Ooms geeft een wijziging aan. De heer Zijlmans geeft aan in te
kunnen stemmen met de motie. Hij is voor de motie van DOOR! met betrekking tot zorg. Hij stelt
en wijziging voor op de papier motie. Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij een zin toevoegt aan
de overweging. De heer Zijlmans gaat in op de amendementen. De heer Boluijt geeft aan hoe hij
tegenover de dorpsraden staat. De heer Boluijt herhaalt zijn standpunt. Mevrouw Lepolder geeft
aan de motie over de A4 te willen steunen indien deze aangepast wordt. Zij geeft een toelichting
op haar visie op het Sunclass dossier. De heer Zijlmans geeft aan dat dit vanuit de tekst in de
begroting komt. Mevrouw Lepolder gaat het om de kwalificatie van de heer Zijlmans over de
Sunclass stukken. Mevrouw Baartmans geeft aan wat er in het economisch beleid staat.
Mevrouw Lepolder stelt een BOB vergadering voor over de zorg. Tevens acht zij het dualisme
goed tot stand komen.
De heer Ooms (StAn) geeft een toelichting op de amendementen en moties. Hij dankt partijen
voor het ondertekenen van het amendement.
De heer van den Bosch (D66) geeft een toelichting op de ingediende moties en amendementen.
Hij verbaast zich over de formulering van de heer Van den Berge met betrekking tot de
wegenbelasting voor agrarische voertuigen.
Mevrouw Baartmans (DOOR!) acht het jammer dat er geen animo is voor de motie met
betrekking tot de papier inzameling. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er een proef loopt.
Mevrouw Baartmans herhaalt haar standpunt. De heer Ooms herhaalt dat van hem. Mevrouw
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Baartmans geeft aan dat de zorgmotie ingestoken is vanuit de economie. Zij is tevreden over
een aantal antwoorden en gaat nog in op de speelautomatenhal. Zij steunt de gedachte voor een
BOB vergadering.
De heer Van den Berge (PvdA) geeft een toelichting en hij gaat in op de wegenbelasting van de
landbouwvoertuigen. Hij geeft een toelichting op de overige zaken. Het eerlijk verdelen van de
afvalstoffenheffing acht hij geen inkomenspolitiek. Hij geeft aan dat hij het voorstel van de heer
De Neve niet kan steunen en dat hij het cultuurbeleid wel wil evalueren en wil discussiëren
hierover. Mevrouw Lepolder wil niet op hold zetten maar het huidige beleid wil continueren en
tijd scheppen voor andere zaken en dit beleid prima functioneert. De heer Van den Berge geeft
aan dat alles benut moet worden om aan het bouwen te komen.
De heer De Neve (fractie lijst Ger de Neve) geeft aan welke moties en amendementen hij steunt.
Mevrouw Baartmans vraagt een toelichting op de armoedeval. De heer Ooms vraagt de heer De
Neve om een verduidelijking. De heer de Neve geeft aan dat het om de prikkeling gaat. Mevrouw
Lepolder vraagt om een interruptie en geeft aan dat zij voor werk is maar niets ziet in het voorstel
van de heer De Neve. De heer Zijlmans geeft aan behoefte te hebben aan een schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering tot 23:10 uur. De heer Zijlmans. De heer Van Geel geeft
aan dat er een raadsmededeling over de woningbouw komt. Dat hij gen reactie op zijn vraag
over een werkgroep gehad heeft. De heer Boluijt geeft aan dat er te weinig tijd was. De heer Van
Geel geeft aan het kunst en cultuurbeleid te willen actualiseren en het college ontraadt de motie.
De voorzitter schorst tot 23:15 uur.
D. Stemming + stemverklaringen; moties, amendementen en begroting 2013.
Aangenomen wordt het amendement A1. Verworpen worden A2, A3 en A4. De begroting wordt
unaniem aangenomen. De moties 1, 6 en 7 worden verworpen en motie 2, 3, 4, 5 aangenomen.
4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:35 uur.

Aldus besloten in de vergadering van de raad commissie van 20 december 2012.

Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

drs. S.C.C.M. Bolten.
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