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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen
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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een toelichting op de ambtsketen en het aangepaste wapen
hierop.
2. Vaststelling agenda.
Akkoord.

3. Spreekrecht voor burgers.
Mevrouw Vos geeft aan dat zij bezwaren heeft tegen het plan voor duurzaam veilig in het
buitengebied van Dinteloord. Zij geeft aan waarom dit is: minder efficiënt, machines slijten meer,
fysiek belastend. Zij trekt de vergelijking met andere kernen. In Dinteloord is geen sluipverkeer.
4. Vragenronde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders.
De fractie van DOOR!: Mevrouw Baartmans stelt vragen over het kappen van bomen aan het
Doornedijkje. Wethouder Heijmans geeft aan dat alles volgens de regels is verlopen. Mevrouw
Baartmans stelt vragen over de speelautomatenhal aan de markt. Wethouder Van Kesteren geeft aan
dat een eerder voorstel is teruggenomen. Het klopt dat er een verordening vastgesteld dient te
worden daarin moet de locatie aangegeven worden. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er commotie
is over de drempels in het buitengebied. Dit zou de raad zo besloten hebben. Wethouder Heijmans
geeft aan dat de raad dit echt zo heeft besloten en dat hij dit uitvoert. Mevrouw Baartmans hoopt op
maatwerk.
Mevrouw Korst geeft aan dat duurzaam veilig uitvoeren op onlogische locaties niet nuttig is. Wanneer
mogen de bewoners iets verwachten: zij verzoekt om een debat in de commissie.
De heer Zijlmans stelt aanvullende vragen over dit onderwerp en ondersteund het debat. De heer Van
Pelt geeft aan dat er een andere weg ingeslagen dient te worden. Hij vraagt of de wethouder weet
dat er veel schade aangericht wordt door duurzaam veilig maatregel en stelt een aantal aanvullende
vragen met betrekking tot dit onderwerp. Wethouder Heijmans geeft antwoord. De heer Zijlmans
vraagt of het is aanbesteed. Wethouder Heijmans geeft aan dat hij dit wil aanhouden tot na het debat.
Dit onderwerp komt in mei in de commissie. Mevrouw Baselier wil graag de inspraak van de
bewoners meenemen. De heer Van Pelt wil duurzaam veilige inrichting met wellicht andere
maatregelen.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 februari 2012 en 1 maart 2012.
2012.
29 Februari is akkoord. 1 Maart wordt aangehouden.
6. Ingekomen stukken en mededelingen.
Vraag van het CDA betreffende de Oostelijke ontsluiting Dinteloord. Mevrouw Korst vraagt hoe er
omgegaan wordt met het advies van de Grontmij. En hoe omgegaan wordt met de varianten.
Daarnaast wil zij weten hoe het contact met Moerdijk is.
Wethouder Heijmans geeft aan dat de reacties van de inloopavond meegenomen worden en dat de
contacten met Moerdijk goed zijn.
De heer Van den Berge geeft een toelichting op zijn aanvraag. Hij is van mening dat hij geen
volledige inzage in het dossier heeft gekregen. Daarnaast vindt hij dat het college draait zonder de
raad te informeren. Het op voorhand informeren van eigenaren (niet allemaal op hetzelfde tijdstip)
over een uit te voeren controle acht hij niet correct.
Mevrouw Korst geeft aan dat zij het debat niet uit de weg wil gaan maar wel op een later tijdstip bij het
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of wanneer er goede conclusies te trekken zijn.
De heer Ooms heeft hier geen behoefte aan. De heer Zijlmans is van mening dat dit vastgesteld
beleid is. Hij is van mening dat er nu een interpellatiedebat gehouden kan worden. Mevrouw Baselier
geeft aan dat er vastgesteld beleid is. Maar acht de voorbereiding te kort. Graag later. Mevrouw
Lepolder is van mening dat het debat niet nu gehouden moet worden. De heer De Neve geeft aan dat
hij voor een debat is, nu of later. Mevrouw Baartmans wil graag nu een debat.
De heer Van den Berge geeft een reactie.
Het interpellatiedebat wordt in april gevoerd.
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A-stukken voorbereid in de commissies.
7. Begroting 2012 en meerjarenbegroting Stichting SOM (BM1200303).
De raad stemt in met het voorstel.
8. Overheveling budgetten 2011 en overige mutaties in 2011 (BM1101771).
De raad stemt in met het voorstel.
9. Project Midoffice / zaakgericht en basisregistratie grootschalige topografie (BM12003140).
De raad stemt in met het voorstel.
10. Vaste aanstelling griffier
griffier en bevordering naar de functieschaal (BM1200252).
(BM1200252).
De raad stemt in met het voorstel.
B-stukken voorbereid in de commissies.
11. Herstructurering Wet Sociale werkvoorziening (BM1200248).
Mevrouw Abresch geeft aan dat er al veel over gesproken is in de commissie.
De heer Zijlmans geeft aan dat dit een enorme bezuiniging is en dat het jammer is dat dit besluit
genomen moet worden. Hij geeft aan noodgedwongen akkoord te gaan.
De heer De Neve geeft aan dat hij een andere financiering voor ogen had. Wethouder Van Geel
geeft nog een toelichting.
De raad stemt in met het voorstel.
12. Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie (BM1200514).
De raad stemt in met het voorstel.
13. Eventueel behandeling als op voorstel van een raadslid is besloten dat behandeling zal plaats vinden
in dezelfde vergadering als waarin dit initiatiefvoorstel is ingediend.
Er zijn geen initiatiefvoorstellen ingediend.
14. Behandeling van tijdens de vergadering ingediende moties over niet op de agenda opgenomen
onderwerpen.
Mevrouw Baartmans geeft een toelichting op de motie betreffende de stembureaus.
De motie wordt unaniem aangenomen.
Mevrouw Abresch dient een motie in met betrekking tot het kinderpardon.
De heer Boluijt vraagt zich af wat de meerwaarde is van lokale aandacht voor dit onderwerp. De heer
Zijlmans is van mening dat je er alles aan moet doen om te bereiken wat je wilt bereiken. Mevrouw
Lepolder geeft aan dat het pardon niet alleen voor het kind, maar ook voor de omgeving geldt. Zij is
van mening dat dit geen bijdrage levert aan de structurele oplossing van het probleem. Mevrouw
Abresch geeft aan dat het gaat om de rechten van het kind en dat het alleen bedoelt is voor het kind
niet voor de omgeving. 120 Gemeenten hebben zich tot nu toe aangesloten. Mevrouw Lepolder geeft
aan dat ook de raad van State een negatief advies heeft uitgebracht over deze wet. De VVD gaat niet
mee met deze motie. De heer Boluijt wil hier niet inhoudelijk op ingaan. Mevrouw Abresch geeft aan
dat het niet om 1.500 kinderen gaat, maar om 1.500 gezinnen. Mevrouw Lepeolder. De heer Boluijt
geeft aan dat hij het landelijk beleid van het CDA hierin steunt. De motie wordt aangehouden tot de
volgende vergadering wegens het staken van de stemmen.
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15. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.
16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 26 april 2012,
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

J.J. Hoogendoorn
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