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Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van van de openbare vergadering van van de openbare vergadering van van de openbare vergadering van     31 mei 2012 van 31 mei 2012 van 31 mei 2012 van 31 mei 2012 van de gemeenteraadde gemeenteraadde gemeenteraadde gemeenteraad    van van van van 

SteenbergenSteenbergenSteenbergenSteenbergen        

 

Op:  31 mei 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig: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      

   

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

  J.G. Ooms     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:Afwezig:Afwezig:Afwezig:    de heren      M.H.H.I. Remery    lid     

           V.J. van den Bosch   lid 

 

 

Pers:  2 personen 

  

Omroep:  5 personen 

  

Publieke tribune:   25 personen 

 

 

 

    



 

 2 

1.1.1.1. Opening.Opening.Opening.Opening.    

De heren Remery en Van den Bosch hebben zich afgemeld. 

  

2.2.2.2. Vaststelling agenda.Vaststelling agenda.Vaststelling agenda.Vaststelling agenda.    

De agenda wordt met toevoeging van een motie in te dienen door de heer Van den Berge 

vastgesteld. 

  

3.3.3.3. Spreekrecht voor burgers. Spreekrecht voor burgers. Spreekrecht voor burgers. Spreekrecht voor burgers.     

Mevrouw Van Zuuren spreekt in over de structuurvisie en met name over het gebied Westland met 

betrekking tot de kassenbouw, Vervolgens spreekt de heer Geluk in over hetzelfde onderwerp. Ook 

de heer De Kievit spreekt hier over in en mevrouw Antonissen. Zij houden allen een pleidooi om 

geen kassenbouw toe te staan in het Westland en spreken namens een aantal bewoners.    

 

4.4.4.4. VragenrVragenrVragenrVragenronde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. onde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. onde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. onde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders.     

Geen aanmeldingen. 

 

5.5.5.5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 april 2012.Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 april 2012.Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 april 2012.Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 april 2012.    

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.  

 

6.6.6.6. Ingekomen stukken en mededelingen. Ingekomen stukken en mededelingen. Ingekomen stukken en mededelingen. Ingekomen stukken en mededelingen.     

De heer Van den Berge stelt een vraag over de ingekomen brief van het CNV. Hij vraagt de 

wethouder of de Steenbergse situatie rondom de WMO. Deze brief komt in september op de agenda 

van de vergadering van de commissie mens en maatschappij.   

 

7.7.7.7. Vaststelling vanVaststelling vanVaststelling vanVaststelling van    de verordening de verordening de verordening de verordening cliëntenparticipatiecliëntenparticipatiecliëntenparticipatiecliëntenparticipatie    ISD Brabantse Wal.ISD Brabantse Wal.ISD Brabantse Wal.ISD Brabantse Wal.    

De raad gaat akkoord.  

 

8.8.8.8. Vaststelling verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen. Vaststelling verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen. Vaststelling verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen. Vaststelling verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen.     

De raad gaat akkoord.  

 

9.9.9.9. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen.     

De raad gaat akkoord. 

 

10.10.10.10. Nota Nota Nota Nota duurzaamheidduurzaamheidduurzaamheidduurzaamheid....    

Mevrouw Baselier geeft aan dat dit een helder stuk is met een passende maatregelen voor een 

gemeente op de schaal van Steenbergen. De heer Van Pelt acht dit een heldere nota en dient 

amendement 1 in. De heer Aarts geeft aan dat hij graag onderzocht zou willen zien of het GFT via 

biovergisting rendabel gemaakt zou kunnen worden waarmee een duurzaamheidsfonds ingericht 

zou kunnen worden. De heer Van Zundert vindt dit een weloverwogen nota en StAn kan instemmen 

met het voorstel en met het amendement van de VVD. Mevrouw Baartmans is van mening dat er een 

aantal goede mogelijkheden zijn en zou graag van zonne-energie prioriteit 1 maken. Zij steunt het 

amendement van de VVD niet. De heer Van den Berge steunt de uitgangspunten. Hij is van mening 

dat er te weinig stimulering van particulieren m.b.t. zonne-energie is. Hij dient een amendement (2) in 

en steunt niet het amendement van de VVD. Mevrouw Korst steunt het amendement van de VVD 

niet dat van de PvdA.  

 

Wethouder Heijmans reageert. 

Mevrouw Baselier De heer Van Pelt stelt een vraag aan de heer Van den Berge. De heer Aarts  geeft 

aan dat het woordje ‘nog’ er niet voor niets staat. De heer Van Zundert geeft aan dat DOOR! een 

vergelijking maakt die niet opgaat. Mevrouw Baartmans  herhaalt een aantal vragen en gaat in op het 

standpunt van D66. De heer Van Pelt  geeft een toelichting op de nota. Mevrouw Baartmans herhaalt 

het standpunt. De heer Van Pelt reageert. Mevrouw Baartmans gaat in op het standpunt van StAN. 

De heer Ooms geeft aan dat hier een misvatting bestaat. Mevrouw Baartmans vervolgd haar termijn. 
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De heer Van den Berge geeft aan dat de overheid gewenst beleid kan stimuleren. De heer Van Pelt 

geeft aan dat afschrijven en terugverdienen twee verschillende zaken zijn. De heer Van den Berge 

geeft een toelichting. De heer Van Pelt geeft tevens een toelichting. De heer Van den Berge rond zijn 

betoog af. Mevrouw Korst geeft aan dat zij het detailniveau van het amendement van de PvdA te 

hoog vindt. Mevrouw Baartmans geeft aan dat een kleine tekstwijziging grote gevolgen kan hebben. 

Mevrouw Korst geeft aan dat de wethouder al een antwoord heeft gegeven. De heer Van Zundert  

 

Wethouder Heijmans geeft nog een toelichting op een aantal zaken.  

 

De nota wordt aangenomen met amendement. 

   

11.11.11.11. Tweede fase herinrichting centrum Steenbergen (StadHaven).Tweede fase herinrichting centrum Steenbergen (StadHaven).Tweede fase herinrichting centrum Steenbergen (StadHaven).Tweede fase herinrichting centrum Steenbergen (StadHaven).    

De heer Van den Berge heeft moeite met dit voorstel. Mevrouw Baartmans wil graag een aantal 

vragen stellen over de financiën. Het herstel van de goten kost extra geld. Is de herinrichting van de 

markt als meegerekend? De heer Ooms is van mening dat investeren en ontwikkelen aangepakt 

moet worden. De herinrichting komt zeker tot zijn recht. Hij complimenteert het college met de 

aanpak. De heer Weerdenburg voegt zijn complimenten toe aan die van de heer Ooms. De heer 

Zijlmans is van mening dat ontwikkeling belangrijk is. Hij vraagt zich af of er niet eerst gekeken kan 

worden naar de eerste fase en de volgende fase rustiger uit te voeren. Mevrouw Lepolder geeft aan 

dat er nu een goede invulling van de markt kan komen. Mevrouw Baselier is van mening dat ook de 

ondernemers hun afspraken zijn nagekomen. Zij kan dus instemmen.  

De heer De Neve heeft hier nooit iets in gezien. Hij is ook tegen de dekking.  

 

Wethouder Van Kesteren  geeft aan dat er niet gegraaid wordt. Hij geeft antwoord op diverse 

gestelde vragen en geeft kort aan hoe e.e.a. gegaan is.  

 

De heer Van den Berge geeft aan dat er veel aanvullend bezuinigd moet worden. Hij vraagt zich af of 

hier nu in geïnvesteerd moet worden. De heer Ooms vraagt of dit per amendement behandeld wordt. 

De heer Ooms Mevrouw Baartmans geeft aan dat er een nieuwe kerntaken keuze discussie gevoerd 

moet worden. Daartoe zou zij deze investering willen uitstellen. De heer Weerdenburg is van mening 

dat er juist direct uitgevoerd dient te worden. Hij vraagt naar het drinkwatertappunt. De heer Zijlmans 

is van mening dat er niet naar zijn reactie geluisterd is. Mevrouw Lepolder geeft aan dat juist het 

stoppen met investeren slecht zou zijn. De heer Zijlmans geeft aan dat hij nooit heeft gezegd dat er 

gestopt moet worden. Mevrouw Lepolder geeft aan dat werk de beste sociale zekerheid is.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er een breed gedragen plan  ligt voor StadHaven. Mevrouw 

Baartmans bestrijdt de betrouwbare overheid en geeft aan dat de wereld veranderd is sinds 2007.    

 

PvdA / DOOR! / GB / DLP en de Lijst Ger De Neve worden geacht tegen dit voorstel te zijn. . 

 

Het voorstel wordt aangenomen.  

 

12.12.12.12. Vaststelling structuurvisie. Vaststelling structuurvisie. Vaststelling structuurvisie. Vaststelling structuurvisie.     

Mevrouw Baartmans dient amendement 3 in. Zij geeft aan dat provinciale beleidsregels tegen deze 

visie in gaan. Zij biedt amendement 4 in. Amendement 5 met betrekking tot het Westland. Voorts 

dient zij een amendement in met betrekking tot Nieuw Vossemeer als recreatieve poort. De heer Van 

den Berge kondigt een aantal amendementen aan. De heer Van Zundert geeft aan dat deze visie 

niet grote verrassingen kan leiden. Mevrouw Korst geeft aan dat uitbreiding voor rekening van de 

initiatiefnemers moet komen. Zij vraagt of de structuurvisie strookt met de ruimtelijke structuurvisie 

van de provincie. De heer Zijlmans ziet het belang van het AFC. Hij acht de passage over Sunclass 

tegenstrijdig. Hij wil meer aandacht voor seniorenwoningen en roept op om niet alles vol te bouwen.          

Mevrouw Lepolder geeft aan dat er een amendement is gemaakt. Mevrouw Baselier  
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De heer De Neve geeft aan met name voor Dinteloord (ook voor de ontsluiting) een oplossing moet 

komen.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft aan het gaat om een beleidsnota. Wethouder Van Geel geeft 

nogmaals aan hoe de situatie met de WSD is. Wethouder De Koning geeft aan waarom er diverse 

snelheden zijn op dezelfde weg. De voorzitter geeft vervolgens een toelichting op de vraag van 

mevrouw Korst met betrekking tot het uitvoeringsprogramma van de Zuidwestelijke Delta. De 

staatssecretaris zal daar over communiceren.    

 

De voorzitter schorst voor 10 minuten.  

 

Mevrouw Baartmans reageert op het CDA en geeft aan dat Sunclass een tegenstelling is. Waarom 

zijn andere zienswijzen behalve die van de ZLTO niet meegenomen? Zij dient verder geen 

amendement in. De heer van den Berge ziet een zeer gesloten coalitie bij de behandeling van dit 

soort onderwerpen. Mevrouw Lepolder interrumpeert. De heer Van den Berge vervolgd zijn betoog.  

De heer Van Zundert geeft aan dat de waarheid geweld aangedaan wordt. De heer Van den Berge 

vervolgd zijn betoog. De heer Ooms interrumpeert. De heer Van den Berge geeft aan dat er op een 

aantal amendementen is gereageerd door het college. Ook ziet hij dat er een aantal zaken gewijzigd 

worden. Hij acht dat niet correct. De heer Van Zundert stemt niet in met A3 mevrouw Baartmans 

geeft aan dat wonen ook onderdeel van de structuurvisie is. Hij reageert op de andere 

amendementen waarbij hij A11 wel kan steunen.  

Mevrouw Korst stelt een vraag aan de wethouder. Zij geeft aan hoe haar fractie tegenover de 

ingediende amendementen staat.  Mevrouw Baartmans herhaald haar vraag. Mevrouw Korst geeft 

een antwoord. De heer Zijlmans vraagt de wethouder dringend met de WSD in gesprek te gaan. De 

heer Ooms geeft aan dat het college in gesprek is.          

Mevrouw Lepolder is van mening dat Sunclass genuanceerd gezien moet worden.  

De heer Van den Berge geeft aan dat er nu iets veranderd ten opzichte van de vorige situatie met 

Sunclass. Mevrouw Baselier is tevreden over de omschrijving in de nota. Zij steunt alleen A11. De 

heer De Neve geeft een toelichting op de amendementen.  

 

Wethouder Van Kesteren beantwoord de gestelde vragen. 

Mevrouw Baartmans herhaalt nogmaals haar vraag over de provincie. De heer Van Kesteren geeft 

aan dat dat wel benoemd is. De heer Van Geel gaat in op de plannen Dinteloord Noord-Oost. 

Daarmee is amendement 3 overbodig. De heer Zijlmans interrumpeert en geeft aan dat de 

wethouder ook contact op kan nemen met de woningcorporatie. De heer Van Geel geeft aan dat er 

onderzoek gedaan wordt door meerdere partijen waar een woonvisie uit voort zal komen.     

  

DOOR! PvdA en GB DLP stemmen tegen de structuurvisie.  

 

13.13.13.13. Extra subsExtra subsExtra subsExtra subsidieverzoek 20idieverzoek 20idieverzoek 20idieverzoek 2012 van Traverse.12 van Traverse.12 van Traverse.12 van Traverse.    

De heer Ooms geeft aan dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden. Maar dat er ook 

gekeken dient te worden naar de financiering en de mogelijkheden. Mevrouw Abresh geeft aan dat in 

2009 ook al een extra bijdrage werd gevraagd en dit jaarlijks terugkerend is. Zij vraagt de wethouder 

naar zijn mening. De heer van den Berge vraagt zich af of dit ook onvermijdelijk is, hij vindt dit 

onduidelijk in het stuk. De heer De Neve heeft moeite met de aanvraag en de dekking. Mevrouw 

Baselier heeft één vraag betreffende de terugkerende aanvraag. De heer Broos gaat in op de 

aanvraag van Traverse. Hij heeft moeite met de financiering. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat 

het inderdaad een herhaling is en vraagt zich af waar het geld vandaan moet komen in het licht van 

de toekomst. Is er een andere dekking mogelijk? Kunnen er kosten beperkt worden? De heer Boluijt 

geeft aan dat er een maatschappelijke verantwoording ligt, maar dat dit niet tot in de lengte der 

dagen kan doorgaan maar dat hij wel akkoord is.    

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de prijs van Traverse reëel is. Hij ziet geen financieel overschot 

op dit moment binnen zijn portefeuille. Een eventueel overschot gaat weer naar de post onvoorzien. 
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Vandaar dat hij uit de reserve wil putten. De wachttijd zal niet minder worden als er geen eenmalige 

aanvulling gegeven wordt. Hij gaat ervan uit dat dit in de toekomst kan voor het bedrag van de 

subsidie. Het is niet de bedoeling dat er volgend jaar weer een aanvraag komt. De financiering kan 

alleen uit de reserves komen.  

 

Mevrouw Abresh is van mening dat Traverse er makkelijk afkomt. Zij kan niet instemmen met het 

voorstel. De heer Van den Berge vindt dit een gemakzuchtig voorstel in verband met de dekking. 

Mevrouw Baselier geeft nogmaals aan dat zij er graag nog eens op terug wil komen.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan met Traverse in gesprek te zijn. Mevrouw Abresh wil dit niet op deze 

manier financieren. Wethouder Van Geel De heer Van den Berge geeft nogmaals aan dat het wel 

ingekocht kan worden maar niet met deze dekking. De heer Van den Berge. Wethouder Van Geel.  

 

De voorzitter schorst de vergadering.  

 

Er wordt een amendement ingediend door de heer Broos. Wethouder Van Geel  

 

GB/DLP geeft een stemverklaring en stemt in met het voorstel en tegen het amendement. Het CDA 

acht dit uiterst ongewoon en precedentscheppend. Het amendement kunnen zij niet steunen.  

 

Het voorstel wordt met amendement aangenomen.        

 

14.14.14.14. Ontslag mevrouw De Jong.Ontslag mevrouw De Jong.Ontslag mevrouw De Jong.Ontslag mevrouw De Jong.    

De raad gaat akkoord.  

 

15.15.15.15. Eventueel behandeling initiatiefvoorstellen. Eventueel behandeling initiatiefvoorstellen. Eventueel behandeling initiatiefvoorstellen. Eventueel behandeling initiatiefvoorstellen.     

Er zijn geen initiatiefvoorstellen ingediend.  

 

16.16.16.16. Eventueel behandeling ingediende moties.Eventueel behandeling ingediende moties.Eventueel behandeling ingediende moties.Eventueel behandeling ingediende moties.    

De heer Van den Berge dient mede namens DOOR! en GB/DLP een motie in. De heer Ooms vraagt 

waarom nu de motie wordt ingediend. De heer Boluijt neemt afstand van deze motie. Hij geeft aan 

dat het dossier in het verleden vooruit is geschoven. Mevrouw Lepolder neemt afstand van de motie. 

De heer De Neve steunt de motie niet.  

 

De heer Van den Berge geeft aan dat het debat niet correct gevoerd is. Mevrouw Lepolder geeft aan 

dat dat niet aan de orde is. De heer Van den Berge/De heer Ooms geeft aan dat partijen die 

samenwerken met één mond kunnen spreken. Het gaat de heer Van den Berge niet aan wie het 

woord voert. De heer Van den Berge acht dat de democratie niet gediend is met één spreker. 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat dit moment gekozen is omdat vorige maand de mogelijkheid niet 

geboden is. Het college heeft niet gehandeld volgens de democratie kaders. De heer Boluijt geeft 

aan hier niet inhoudelijk op in te willen gaan. Mevrouw Baartmans vindt dat iedereen zich zorgen 

moet maken. De heer Ooms maakt zich daar geen zorgen over. Mevrouw Baartmans besluit haar 

betoog. De heer Zijlmans geeft aan dat de belofte van het college niet is nagekomen. De heer Ooms 

geeft aan dat duidelijkheid geboden is en dat gemeld wordt welk jaar afgesproken is. De heer 

Zijlmans besluit zijn betoog. Mevrouw Baselier geeft aan zich te distantiëren van de motie. Mevrouw 

Baartmans vraagt wat er niet klopt. Mevrouw Baselier geeft aan dat ze niet op de inhoud in wil gaan. 

De heer Van den Berge heeft niet eerder reacties gekregen op de inhoud van het stuk. Mevrouw 

Baselier vraagt de heer Van den Berge een opmerking terug te nemen. Mevrouw Baartmans is van 

mening dat het aangetoond moet worden.        

 

De motie wordt verworpen.  

 

17.17.17.17. Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.    

Er worden geen rondvragen gesteld.  
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18.18.18.18. Sluiting. Sluiting. Sluiting. Sluiting.     

De voorzitter sluit de vergadering om 00:19 uur.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 3 juli 2012, 

 

Griffier voorzitter  

 

 

 

 

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

 


