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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad 

van Steenbergen van 26 april 2012. 
 

 

Op:  26 april 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

 

Aanwezig: de heer  J.J. Hoogendoorn          voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  W.A.M. Baartmans    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 

  L.M.N. Van Pelt    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 

  V.J. van den Bosch    lid 

  J.G. Ooms     lid 

 

  C.J.M. van Geel    wethouder 

  L.C.M. Heijmans    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  

  mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:         P.J.H.M. de Koning    wethouder 

 

Pers:         3  personen 

Omroep:         6  personen 

Publieke tribune:          35  personen 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Wethouder De Koning is afwezig in verband 

met ziekte.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Mevrouw Baartmans vraagt of het te behandelen initiatiefvoorstel wel op de agenda thuis hoort. De 

voorzitter geeft aan dat de raad altijd kan besluiten om het niet te behandelen. De heer Ooms geeft 

aan e.e.a. nog toe te lichten. De heer Boluijt geeft aan een motie in te dienen bij agendapunt 11. 

   

3. Spreekrecht voor burgers. 

De heer Vissers maakt gebruik van het spreekrecht aangaande agendapunt 7, (verordening 

speelautomatenhal Steenbergen). Tevens spreekt mevrouw den Oudsten in. Zij geeft aan hoe de 

communicatie met de gemeente verlopen is omtrent de door haar ingediende aanvraag betreffende 

de Westdam en verzoekt de raad dringend om met de Westdam als locatie in te stemmen.        

 

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

De heer Boluijt stelt een vraag met betrekking tot het initiatief van de provincie betreffende 

handhaving in het buitengebied. Is het college hiervan op de hoogte en doet Steenbergen hier aan 

mee. De voorzitter geeft aan dat deze vraag niet is aangemeld. Wethouder van Geel geeft aan hier 

niet aan mee te doen omdat er geen financiën voor zijn en dat dit project alleen om signalering gaat. 

De huidige BOA’s van de gemeente signaleren en handhaven. Er kan later nog aangesloten worden 

bij het project.   

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 1 maart en 29 maart 2012. 

De raad gaat akkoord met de besluitenlijst van 1 maart.  

Mevrouw Baselier verzoekt om toe te voegen aan de besluitenlijst van 29 maart dat zij heeft 

aangegeven bij de behandeling van ‘Duurzaam veilig buitengebied Dinteloord’ dat dat de 

maatregelen in het totale buitengebied uniform uitgevoerd moeten worden en dat burgemeester 

Hoogendoorn er de raad op wijst, geen rechtsongelijkheid in het buitengebied met duurzaam veilig, 

te laten ontstaan. De raad stemt hiermee in en de besluitenlijst van 29 maart wordt met 

inachtneming van deze opmerking de besluitenlijst vast te stellen.   

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Wethouder Heijmans geeft aan dat de behandeling van Duurzaam Veilig in het buitengebied van 

Dinteloord in verband met het voorwerk beter in de commissie van juni behandeld kan worden. De 

heer Zijlmans geeft aan de ingekomen brief van de Dorpshuizen op de agenda van de commissie 

mens en maatschappij te plaatsen. Mevrouw Korst heeft een vraag over de mededeling van 

Wethouder Heijmans. Zij vraagt of de wethouder wil wachten met de uitvoering. Wethouder Heijmans 

zegt dit toe.  

    

7. Vaststellen verordening speelautomatenhal Steenbergen.  

De heer Van den Berge is van mening dat dit een onvoldragen voorstel is waar diverse 

amendementen voor rouleren. Hij verzoekt het college dit voorstel terug te nemen om eerst overleg 

te plegen. Mevrouw Baartmans geeft aan dat DOOR! dit niet vindt passen in het plan StadHaven. Zij 

wil uitsluiten dat er een speelautomatenhal op de Markt gevestigd kan worden, maar wel op de 

Westdam en dient hiertoe mede namens GB/DLP een amendement in. De heer Van Zundert is 

steeds uitgegaan van een bestemmingsplan waarin een speelautomatenhal op de Westdam niet 

mogelijk is. Hij wil weten of dit klopt. Hij dient een amendement in (nr. 2) mede namens de fractie van 

Lijst Ger de Neve waarbij het mogelijk moet zijn om op de gehele Markt een speelautomatenhal te 

exploiteren. De heer Weerdenburg geeft namens de fractie van het CDA aan dat er ethische 
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bezwaren zijn en dat hij dit geen toevoeging vindt aan het plan StadHaven. De heer Remery geeft 

aan dat diverse onderwerpen nu goed onderbouwd zijn. Wel keurt hij de locatie af in verband met de 

ontwikkeling van StadHaven. Hij sluit zich aan bij het amendement van DOOR! Mevrouw Lepolder 

geeft aan geen tegenstander te zijn van de vestiging van een speelautomatenverordening. 

Bovendien is er een versterking van project StadHaven. Zij gaat mee met het amendement van 

StAn. De heer van den Bosch geeft aan dat de speelautomatenhal een aanjagend effect kan hebben. 

Het uitgaansgebied moet in het centrum versterkt worden. D66 is van mening dat de Markt de beste 

locatie is en dat hij kan instemmen met het amendement van StAn. De heer De Neve is van mening 

dat dit binnen het bestemmingsplan moet passen. Hij stemt in met het amendement van StAN. De 

heer Ooms verzoekt een schorsing van 10 minuten.  

 

 Schorsing.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat het bestemmingplan wel degelijk aangeeft dat avondhoreca 

zich op de Markt moet afspelen en dat in deze kwestie een zorgvuldige afweging is gemaakt. 

 

De heer Van den Berge geeft aan dat het collegevoorstel geen draagvlak heeft. Hij verzoekt de 

wethouder het voorstel terug te nemen. Mevrouw Baartmans sluit zich aan en verzoekt nog om uitleg 

(avondhoreca). De heer Remery geeft ook aan dat terugnemen van het voorstel een goede 

suggestie is. Mevrouw Lepolder vraagt tevens om terugname van het stuk en overleg met alle 

belanghebbenden. De heer Van den Bosch doet dit tevens en verzoekt om vergelijkbare informatie. 

De voorzitter verzoekt het college het stuk terug te nemen en concludeert dat dit via de commissie 

weer terug zal komen.           

 

8. Interpellatiedebat betreffende Sunclass aangevraagd door de fractie van de PvdA. 

De heer Van den Berge houdt zijn betoog betreffende Sunclass. De heren Van Kesteren en Van 

Geel geven antwoord namens het college. De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten.  

 

Schorsing. 

 

De heer Van den Bosch voert het woord namens de coalitiepartijen aangezien zijn betoog de mening 

is van de coalitiepartijen. De heer Remey acht het logisch dat de PvdA een interpellatiedebat 

aanvraagt. Mevrouw Baartmans geeft een opsomming van de beleidsstukken waar besluiten over 

genomen zijn die Sunclass als recreatiepark bekrachtigen. 

De heer van den Berge verzoekt om een schorsing. De voorzitter geeft aan dat dit niet nuttig is. De 

heer van den Berge voert zijn slotbetoog en geeft aan in de komende vergadering wellicht een motie 

in te dienen.     

 

9. Behandeling van het initiatiefvoorstel van StAn betreffende de woonplaatsontheffing van Wethouder 

Van Kesteren en behandeling van eventueel andere ingediende initiatiefvoorstellen.  

De heer Ooms geeft een toelichting. De heer De Neve is het niet eens met het initiatiefvoorstel. De 

heer Zijlmans  geeft aan dat GB/DLP hier tevens tegen is. Mevrouw Abresch geeft aan dat DOOR! 

tegen het voorstel is. De heer Van den Berge stemt niet in met het voorstel. De heer Ooms antwoord 

op de betogen van de fracties en stelt voor dit in stemming te brengen. De heer De Neve geeft aan 

dat hij dit voorstel niet steunt. Het initiatiefvoorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 8 

stemmen tegen. 

 

10. Opnieuw in stemming brengen van de motie betreffende het kinderpardon, ingediend door de fractie 

van DOOR! in de raadsvergadering van 29 maart 2012 staakten de stemmen. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat er steeds meer gemeenten (momenteel 159) zich aansluiten bij het 

kinderpardon. De motie wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen.  
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11. Eventueel behandeling van ingediende moties over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.  

De heer Boluijt geeft een toelichting op de motie die hij wil indienen met betrekking tot de 

watertappunten. De heer Van den Berge acht het een verrijking voor de markt. Mevoruw Abresch 

geeft aan dat zij hiermee in kan stemmen. De heer Ooms geeft aan dat de geschiedenis zich 

herhaalt. Hij acht dit een positief initiatief. De heer Aarts geeft aan dat bij succes dit tevens in de 

andere kernen toegepast zou kunnen worden. De heer van Pelt geeft aan dat hij ook misbruik wil 

kunnen constateren. De heer De Neve is van mening dat dit watertappunt concurrerend voor de 

horecaondernemers is. Hij steunt de motie niet. De motie word aangenomen met uitzondering van de 

fractie van Lijst Ger de Neve.   

   

12. Rondvraag. 

Er zijn geen rondvragen. 

  

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 31 mei. 

 

       Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


