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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  24 mei 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 

  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 

 

 

Afwezig: de heer W.J. Van den Berge    lid 

 

 

Pers:   2  

 

Publieke tribune:    3 

 

 

 Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en geeft aan dat de heer Van den 

Berge verhinderd is. De SLOS is helaas verhinderd vanavond een uitzending te verzorgen.  

 

 Spreekrecht burgers.  

Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekrecht.  
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 Behandeling van het jaarverslag.  

 

 Mondelinge reactie van de fracties op het verslag en indienen moties en amendementen. 

De heer Boluijt geeft aan dat hiermee het jaarverslag meer aandacht krijgt. Hij stelt diverse 

vragen. De heer Zijlmans stelt tevens diverse vragen. Mevrouw Lepolder geeft aan dat het goed 

is om ook te investeren. Zij is van mening dat het overzicht van het raadsprogramma in het 

jaarverslag een goede toevoeging is. De heer Ooms is tevreden over het jaarverslag. Hij vraagt 

zich af of er ook alternatieven zijn voor deze vorm van het jaarverslag. De heer Van den Bosch 

geeft een aantal positieve punten aan en een aantal zorgpunten. Mevrouw Baartmans vraagt 

naar de bezuinigingsopgave. Hoe eerder men weet waar men aan toe is kan er gestuurd 

worden. De heer De Neve vraagt tevens of het college op schema ligt met betrekking tot de 

bezuinigingsopgave.        

  

 Schorsing tot 20:30 uur. 

 

 Beantwoording door college. 

Wethouder De Koning bedankt de raad voor de lovende woorden. Hij beantwoordt en aantal 

vragen en zegt over een aantal vragen schriftelijke antwoorden toe.    

CDA 

!! Aantal ondernemers  

!!Dubieuze debiteuren 

GB/DLP 

De heer Van Geel beantwoordt tevens de gestelde vragen. De heer Van Kesteren geeft aan dat 

er momenteel geen risico’s gelopen worden met betrekking tot de grondexploitatie. Wethouder 

Heijmans geeft aan dat er een viertal vragen zijn gesteld en geeft een antwoord. De voorzitter 

geeft aan antwoord op de vraag betreffende het vertrek van de wethouder.       

 

 Debat door de raad met een reactie op de eerste termijn van het college en de fracties. 

De heer Boluijt vindt dit een moment als start voor de perspectiefnota. De heer Boluijt geeft aan 

dat er nog een aantal onzekere zaken zijn genoemd. Hij steunt de koers van het college. 

De heer Zijlmans geeft aan dat een aantal vragen beantwoord zijn. Hij geeft aan over de 

baatbelasting dat er niet echt snelheid in lijkt te zitten. Hij verzoekt de heer Van den Bosch om 

een nadere toelichting over zijn bijdrage met betrekking tot de cultuur in de raad. Mevrouw 

Lepolder geeft een toelichting op een gestelde vraag. Tevens geeft zij aan dat het hier gaat om 

2011. De heer Ooms is tevreden over het aanbod om de kerntakendiscussie te herijken. De heer 

De Neve geeft aan dat het het vorige college was dat de kerntakendiscussie is gestart. De heer 

Ooms  geeft hier een toelichting op. De heer Zijlmans interrumpeert. De heer Ooms maakt zijn 

betoog af en de heer Van Zundert vult hem aan. De heer Van den Bosch heeft voor het college 

verder geen vragen. Hij geeft een reactie op de opmerkingen van de heer Zijlmans.  Mevrouw 

Baartmans interrumpeert en vraagt of dit te maken heeft met jaarrekening. De heer Van den 

Bosch  geeft aan waarom hij dit zo aanpakt. De heer De Neve interrumpeert. De heer Van den 

Bosch reageert hierop. Mevrouw Baartmans is blij met de nieuwe kerntakendiscussie. Zij 

reageert op de heer Boluijt. De heer Ooms interrumpeert en de heer Boluijt interrumpeert. De 

heer De Neve reageert kort.   

    

           

 Korte reactie college. 

       Wethouder De Koning geeft nog een aantal korte reacties.  

!!!!!  geschillenambtenaar schriftelijk 

Wethouder Van Geel geeft antwoord over de prestatieafspraken. Mevrouw Baartmans geeft aan 

dat de woningbouw op gang moet komen in Dinteloord. De heer Zijlmans geeft aan dat er ook 

hand in eigen boezem gestoken moet worden. De heer Van Geel geeft aan dat het bij de WSD 
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ligt.  Mevrouw Baartmans vraagt waarom de wethouder dit zegt. Wethouder van Geel De heer 

De Neve is van mening dat de toon belangrijk is en dat eruit gekomen kan worden door een 

goed gesprek. De heer Van Geel geeft aan dat de kosten van de WMO bij ongewijzigd beleid 

niet berekend zijn. Er wordt nu anders geïndiceerd, dit is de basis van het nieuwe beleid. 

Wethouder Heijmans geeft aan dat er in het najaar een 0-meting plaatsvindt. De heer Zijlmans 

geeft aan dat hij dit laat acht. Wordt dit gehaald? De heer Van Zundert geeft aan dat dit wel laat 

is. Wethouder Heijmans duidt op het raadsbesluit dat genomen moet worden. De heer Zijlmans 

interrumpeert. De heer Heijmans sluit af.   

 

 

 Indien behoefte: schorsing voor overleg fracties 10 minuten.  

Hier is geen behoefte aan.  

 

 Stemming + stemverklaringen; moties amendementen en jaarverslag 2011. 

De raad gaat unaniem akkoord. 

  

 Sluiting. 

       De voorzitter sluit de vergadering om 22:07 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 3 juli 2012 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 3 juli te Steenbergen 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


