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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  21 juni 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig:    

 de heer J.J. Hoogendoorn          voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  W.A.M Baartmans             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 

  J.W. Boluijt                     lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  J.G. Ooms      lid  

  M.H.H.I. Remery    lid 

  J.H.F. Weerdenburg   lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

  L.C.M. Baselier    lid 

   L.M.N. Van Pelt    lid 

  N.C.J. Broos    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:  de heer W.J. Van den Berge    lid     

             

  

Publieke tribune:  4  personen  

Omroep:   5 personen 

Pers:   2 en 3 personen 

 

 

 

 

 

 Opening.  
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De heer van den Berge is later (afgemeld in de loop van de vergadering). Er is een gewijzigd 

besluit op de perspectiefnota.  

 

 Vaststelling agenda. 

Akkoord.  

 

3. Behandeling perspectiefnota.  

a. 1
e
 termijn: alg. beschouwingen en indienen moties en amendementen.   

De algemene beschouwingen worden in de volgende volgorde gehouden: 

De heer Boluijt; kondigt tevens een aantal moties aan m.b.t. WIFI punten en legeskosten. 

De heer Zijlmans stelt een aantal vragen en kondigt een drietal moties aan met betrekking 

tot legeskosten; innovatief Steenbergen en bedrijventerreinen. Mevrouw Lepolder maakt 

een aantal opmerkingen en dient een aantal amendementen en moties in: met betrekking 

tot de woonvisie; HAVO/VWO onderwijs in Steenbergen; toekomstvisie ‘De Heen’; 
dementievriendelijke gemeente; uitbreiding griffie; onderzoek verslavingsproblematiek; De 

heer Ooms heeft zes amendementen. De heer Van den Bosch dient een motie in 

betreffende zonne-energie. Mevrouw Baartmans stelt een aantal vragen en dient geen 

moties of amendementen in. De heer De Neve geeft aan een drietal amendementen in te 

dienen.              

 

b. – 19:00 uur schorsing.  

De voorzitter schorst de vergadering om 17:30 uur tot 19:00 uur. De voorzitter heropent de 

vergadering. 

 

 ing college  

Wethouder Van Geel beantwoordt de gestelde vragen. Finbox wordt ingevoerd bij de 

samenvoeging van de belastingdienst. Culturele evenementen kunnen plaatsvinden, maar 

zonder extra financiële middelen. Er is momenteel overleg over de onderbouw HAVO. 

Gezamenlijke aanbesteding van leerlingen vervoer is niet praktisch. Jeugd en 

verslavingsproblematiek acht hij van belang omdat ouders ook meegenomen worden. Dit 

is tot stand gekomen vanuit signalen door o.a. de jongerenwerker. Evaluatie ISD eind 

2012, er wordt in 2013 over gesproken. Wethouder Heijmans geeft aan dat er alleen 

kosten doorberekend worden wanneer er iets gebracht moet worden naar de organisaties. 

Over de baatbelasting zijn intensieve gesprekken. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat 

leges kostendekkend moeten zijn. Landschap van allure wordt met de regio besproken. Op 

korte termijn moet een bidboek komen. Over bio-based geeft hij aan dat er hard gewerkt 

wordt. De voorzitter geeft antwoord op de gestelde vragen over de frictiekosten en de 

uitbreiding van de griffie. Met betrekking tot de bedrijfsvoering wordt aangegeven dat de 

raad hier niet over gaat maar wel over het budget. Met betrekking tot waterpoort geeft de 

voorzitter aan dat waterpoort een gebiedsontwikkelingsprogramma van de provincie is.                              

 

 
minuten per fractie incl. interrupties.  

De heer Boluijt geeft aan dat een aantal bedragen geen onderbouwing hadden. Hij heeft een 

aantal vestigingsfactoren genoemd. Daarnaast vraagt hij zich af of landschap van allure wel echt 

doorgaat. Hij steunt het ingediende amendement inzake dementie niet. De heer Zijlmans is van 

mening dat StAN het college wantrouwt. Hij kan met een aantal zaken instemmen, maar de 

situatie met Jip en Janneke acht hij onrechtvaardig. Hij is van mening dat met betrekking tot de 

leges het anders geregeld moet worden. De heer Boluijt geeft aan dat het bestuurlijk 

vernieuwingsproces vertraagt wanneer er geen extra ondersteuning voor de griffie komt. De heer 

Zijlmans wil aan de ambities vasthouden. Mevrouw Lepolder brengt nog een amendement in. Zij 

reageert op de woorden van de heer Zijlmans. De heer Zijlmans geeft aan dat dat niet aan de 

orde is. De heer Zijlmans reageert. De heer Boluijt geeft aan uit de uitbespaarde middelen dan 

de extra ondersteuning van de griffie betaald kan worden. Mevrouw Lepolder wil aan M2 een zin 

toevoegen. ‘En het resultaat mee te nemen in het vast te stellen subsidiebeleid’. De heer Ooms 
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geeft aan dat het nieuw in te zetten beleid lastig te combineren is met budgetdiscipline. De 

discussie over de bezuiniging op de gemeenschapshuizen loopt niet goed. Hij geeft aan dat de 

woorden van de heer Zijlmans niet correct zijn, De heer Zijlmans geeft aan dat hij bewust de 

opmerking over wantrouwen heeft gemaakt. De heer Ooms geeft aan dat dit een duale opstelling 

is. Daarnaast gaat hij in op de bezetting van de griffie. Hij adviseert mee te gaan in het voorstel 

voor tijdelijke ondersteuning. De heer Van Zundert gaat in op de woningbouw en de oostelijke 

ontsluiting van Dinteloord. Hiertoe zal nut en noodzaak aangetoond moeten worden. Hij vraagt 

om versnelling van het proces. Mevrouw Korst geeft aan dat er ook gewacht moet worden op de 

aanleg van de A4. De heer Van Zundert besluit zijn betoog. De heer Van den Bosch wil niet dat 

de discussie over de begroting verzandt in een discussie over de bezuiniging. De heer Boluijt 

dankt de heer Van den Bosch. De heer Van den Bosch gaat in op de amendementen en moties. 

De heer Ooms geeft uitleg over de ondersteuning van de griffie. Mevrouw Baartmans geeft aan 

dat er een tweetal onderzoeken lopen naar jeugdverslavingsproblematiek. Zij wil dat wat gepland 

is uitgevoerd moet worden. Zij gaat vervolgens in op de moties en amendementen.                                                      

De heer Ooms interrumpeert. Mevrouw Baartmans. De heer Ooms. Mevrouw Baartmans besluit 

haar betoog. De heer De Neve geeft aan welke moties en amendementen hij wel en niet steunt. 

Mevrouw Lepolder vraagt verduidelijking over het standpunt ten aanzien van een motie. De heer 

De Neve geeft aan wat het verschil is tussen de moties. Mevrouw Korst reageert. De heer Ooms. 

De heer De Neve. Mevrouw Baartmans reageert.          

   

 2 : korte reactie college. 

Wethouder Van Geel reageert nog kort. De heer Zijlmans vraagt om uitleg. Wethouder Van Geel 

reageert. De heer Ooms. Wethouder Van Geel. Wethouder Heijmans geeft aan dat eerst de A4 

klaar moet zijn om nut en noodzaak aan te tonen van de oostelijke ontsluiting Dinteloord. 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er in september een voorstel komt voor de jachthaven en 

geeft van de overige onderwerpen aan wat de stand van zaken is.        

 

 S orsing tot 21:50 uur. 

 

 Stemming + stemverklaringen; moties amendementen en perspectiefnota.  

Ingetrokken worden de volgende amendementen: A1, 2 en 3 en moties: M2, 3, 8, 9 en 10.  

Aangenomen zijn de amendementen 4 en 5 en de moties: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12 en 13.     

Verworpen zijn de amendement 6 en 7 en motie 14.  

 

 Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 

 

 

              Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 27 september 2012.  

              

              Griffier Voorzitter 

 

 

 

 

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


	Aanwezig:
	de heer J.J. Hoogendoorn          voorzitter

