
 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van gemeenteraad van Steenbergen 

 

Op:    donderdag15 december 2011 

Aanvang:  18:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: de heer J.J. Hoogendoorn          voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

    

         L.C.M. Baselier    lid 

  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 

  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 (vanaf: 20:05 uur)     

  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 

 

  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:  de heer  V.J. van den Bosch    lid 

  W.A.M Baartmans             lid 

  J.G. Ooms      lid  

 

Publieke tribune:  5 personen  

Omroep:   3 personen 

Pers:   2 personen 

  

AGENDA 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Mevrouw Lepolder dient een motie in over decentralisatie. 

 

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

 

a. Beantwoording schriftelijke vragen. 

De fractie van DOOR! Heeft de volgende vragen schriftelijk ingediend en schriftelijk beantwoord 

gekregen met betrekking tot de inflatiecorrectie. Mevrouw Abresch stelt een aanvullende vraag. 

Wethouder De Koning geeft een toelichting op de toepassing van het inflatiepercentage.   

 

b. Beantwoording mondeling gestelde vragen. 

De heer De Neve: naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de vragen van de 

heer de Neve over puinstort stelt hij de volgende aanvullende vragen: wanneer is de procedure 

positief afgerond en wat en hoe verder als de procedure NIET positief afgerond gaat worden? 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de Provincie positief heeft geadviseerd.  

  

Mevrouw Lepolder: AFC: hoe loopt de betaling aan de grondeigenaren? Wethouder Van 

Kesteren geeft een reactie. Strategische agenda: kan dit in de commissie besproken worden. 

Mevrouw Korst geeft aan dat de zienswijzen beoordeeld dienen te worden en dat er om uitstel 

gevraagd dient te worden. Mevrouw Lepolder vraagt om behandeling van de reactie van de 

regio op de zienswijzen met betrekking tot de strategische visie te bespreken in de commissie.  

 

De heer Van den Berge vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot zijn verzoek in het 

kader van de WOB. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat dit dinsdag aanstaande in het 

college komt.    

  

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergaderingen van 27 oktober 2011 en 

10 november 2011. 

        De lijsten worden vastgesteld. 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

A-stukken voorbereid in de commissies 

 

7. Herziene begroting WVS BM11001295. 

Akkoord 

 

8. Begroting 2012 ISD Brabantse Wal BM1101452. 

Akkoord 

 

9. Najaarsnota 2011 BM 1101374. 

Akkoord 

 

10. Verordening marktgeld 2012, verordening forensenbelasting 2012,verordening hondenbelasting 

2012, verordening brandweerrechten 2012, verordening lijkbezorgingsrechten 2012 en de 

Legesverordening 2012 met de daarbij behorende tarieventabel BM1101439. 

Akkoord 
 

11. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012, Verordening belastingen 
op roerende woon-en bedruimten 2012, Verordening afvalstoffenheffing en Verordening rioolheffing 
2012 BM1101443. 

Akkoord 

 

B-stukken voorbereid in de commissies 

 

12. Peuterspeelzaalwerk nieuwe stijl BM1101404. 
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De heer Broos stelt een vraag over de gestelde bezuiniging en hoe deze gerealiseerd wordt. De 

heer Aarts vraagt om een onderzoek naar het verschil tussen Jip en Janneke en de andere 

peuterspeelzalen. Hij dient een amendement in (A1). De heer Boluijt is van mening dat het 

college de opdracht goed uitgevoerd heeft. Hij verzoekt de LEA goed uit te laten voeren. De 

heer Van Zundert is akkoord. Mevrouw Abresch voorziet het eind van het peuterspeelzaalwerk 

in 2014. Zij dient een tweetal amendementen in (A2 en A3). De heer Van den Berge geeft aan 

dat de begrenzing van het aantal kinderen al soepel benaderd wordt. Dit wordt gezien als een 

belangrijke toezegging. Hij geeft aan over de betaalbaarheid een amendement in te dienen. 

Daarnaast geeft hij aan dat de gemeente hierover eigen beleid mag voeren. Hij dient een 

amendement in (A4) met betrekking tot de eigen bijdrage van ouders aan de peuterspeelzaal.   

Wethouder Van Geel geeft aan waarom er financiële verschillen zitten tussen Jip en Janneke 

en de overige peuterspeelzaalinstellingen. Vervolgens geeft hij aan waarom voor deze 

aantallen kinderen is gekozen.  

Er zal veel overleg zijn met de peuterspeelzalen, zodat problemen vroegtijdig ondervangen 

kunnen worden.  

De wethouder ontkent dat dit het einde is van het peuterspeelzaalwerk.    

   

Tweede termijn: 

De heer Broos dankt voor het duidelijke antwoord. De heer Aarts betoogt dat hij niet heeft 

gezegd dat de wethouder de waarheid niet zou spreken. Hij blijft zich verbazen over de 

verschillen. De heer Van Zundert geeft aan waarom hij de amendementen niet steunt. Hij acht 

de beantwoording van de wethouder adequaat.   

Mevrouw Abresch geeft aan dat niet alleen zij van mening is, maar ook de peuterspeelzalen dat 

er in de toekomst geen peuterspeelzaalwerk meer is. De heer Van den Berge is van mening dat 

de doelgroep bereikt dient te worden. De heer Broos plaatst een interruptie. De heer Van den 

Berge reageert.  

 

Mevrouw Baselier geeft een reactie op de amendementen. De heer Van den Berge 

interrumpeert. Mevrouw Baselier vervolgd en wordt vervolgens geïnterrumpeerd door de heer 

Van den Berge. De heer De Neve geeft aan akkoord te zijn met het voorstel en niet met de 

amendementen in te stemmen.  

 

Wethouder Van Geel reageert op de tweede termijn. Mevrouw Abresch reageert hierop. De 

wethouder rond zijn beantwoording af.  

 

Mevrouw Abresch trekt amendement 2 in. De amendementen worden verworpen met 6 

stemmen voor en 10 stemmen tegen.  

 

De raad gaat akkoord met het voorstel. Met uitzondering van de fracties van GB/DLP de PvdA 

en DOOR!          

  

13. Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang BM1101380. 

De heer Van den Berge dient een amendement in (A5) met betrekking tot de ouderbijdrage. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat zij zich afvraagt of dit de juiste bezuiniging is. De heer Van 

Zundert geeft aan dit besproken te hebben in de fractie en dat dit niet inkomensafhankelijk moet 

zijn. De heer Boluijt geeft aan dat dit voorgezet dient te worden en dat zijn fractie akkoord is met 

het voorstel. De heer Aarts geeft aan dat akkoord is met het amendement.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de gebruikers bewust gemaakt worden door de regeling. Hij 

reageert kort op de fracties. 

 

Tweede termijn: 
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 De heer Van den Berge geeft aan dat het voorstel dat hij indient zorgt voor het realiseren van 

de begrotingsdoelstelling. Hij begrijpt daarom niet waarom dit voorstel niet gesteund wordt. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat er een verkeerde vergelijking wordt gemaakt. De heer Aarts 

geeft aan dat er geen rekening gehouden moet worden met mensen die net boven de 

armoedegrens zitten. Mevrouw Baselier geeft aan dat er een foutje zit in de tabel. De heer Van 

den Berge geeft aan dat dat inderdaad zo is. ‘Peuterspeelzaalwerk’ dient in ‘sociaal medische 

kinderopvang’ gewijzigd te worden veranderd.   

 

Het amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor en 10 tegen.   

 

Het voorstel wordt aangenomen.  

 

14. Wijziging diverse verordeningen i.v.m. de aanscherping van de WWB (en intrekking WIJ) 

BM1101446. 

Mevrouw Van der Blom is geen voorstanden van de wijziging van de bedragen. Zij vraagt de 

wethouder om de reden van de aanpassing van de bedragen. Mevrouw Abresch vraagt 

waarom dit nu doorgevoerd wordt.  Wethouder van Geel geeft aan dat de verordening er moet 

komen omdat dit een wettelijke verplichting is.  

 

Tweede termijn: 

Mevrouw Van der Blom gaat het om het bedrag. De heer Van den Berge interrumpeert. Hij 

vraagt naar de gevolgen. Mevrouw Van der Blom  

Wethouder Van Geel geeft aan dat iedereen iets anders doet met het bedrag. De heer Van den 

Berge vraagt wat het doel is van het beleid. De heer Van Geel geeft getalsmatig aan wat het 

gevolg is. 

 

De raad gaat akkoord met het voorstel.   

 

15. Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen rolbrug Benedensas BM1101416 

De heer Van Pelt geeft aan dat het voor Steenbergen belangrijk is. Dat het veilig moet zijn. Het 

moet authentiek blijven. De heer Remery sluit zich aan bij de heer Van Pelt, maar hij vraagt zich 

af waarom dit voorstel nu komt. Vanaf 1 januari wat dit vanuit de begroting mogelijk geweest. 

Mevrouw Korst geeft aan dat dit nu sneller kan en dat het belangrijk is. De heer Van Zundert 

geeft aan dat veiligheid voor alles gaat. Mevrouw Baselier geeft aan dat dit juist de goede weg 

is. Zij vraagt naar het overleg met het Waterschap.  

Wethouder Heijmans is tevreden over de steun voor dit voorstel.    

 

16. Reclamebelasting BM1101444 

 

17. Er worden geen initiatiefvoorstellen ingediend.  

 

18. Mevrouw Lepolder dient een motie (M1) in met betrekking tot de decentralisatie van (Rijks)taken.  

 

19. Rondvraag. 

 

20. Sluiting.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 26 januari 2012, 

 

 

 

griffier      voorzitter 

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


