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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Gemeenteraad 

 

Op:  7 november 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: mevrouw  S.C.C.M. Bolten    voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

   L.C.M. Baselier    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 

  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 

  J.G. Ooms     lid 

           V.J. van den Bosch   lid 

  L.M.N. Van Pelt    lid  

     

 mevrouw M.H.H. Termeer    wethouder 

 de heren  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:  

 

Pers: 3 

Omroep: 5 

Publieke tribune:  15 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering. 

 

2.  Vaststelling agenda.  

Bij de vaststelling van de agenda zal plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer Boluijt verzoeken 

agendapunt 2a toe te voegen aan de agenda. Ook vraagt de heer Boluijt om een mededeling te doen bij punt 

2b.    

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vaststelling-agenda-


 

BM1302811 

 2 

2a. Besluit geheimhouding rapport. 

Er worden een tweetal stemverklaringen gegeven. De heer De Neve geeft aan principieel tegen 

geheimhouding te zijn. De heer Van den Berge geeft aan een amendement in te willen dienen en 

leest dit voor.  

Het amendement wordt niet in stemming gebracht.   

 

2b.  Mededeling van de heer Boluijt. 

De heer Boluijt geeft aan waarom hij verdergaat als onafhankelijk raadslid. Hij geeft hier een aantal 

argumenten voor.  

 

3.  Spreekrecht burgers. 

 Niemand heeft zich aangemeld voor het agendapunt.  

  

4a.  Begroting en belastingverordeningen (de betogen van de fracties zijn voor  zover schriftelijk beschikbaar  op het 

raadsinformatiesysteem geplaatst als bijlage). 

Eerst termijn. De heer Zijlmans geeft aan dat er een andere coalitie komt maar dat er bezuinigd zal 

moeten worden. Hij geeft aan dat de bezuiniging op de burrieborrel en het sportgala eraf kan. Hij 

dient een motie en een amendement in. Mevrouw Lepolder geeft aan een motie in te dienen 

betreffende een ideeënmakelaar. Daarnaast dient zij een motie in met betrekking tot de ‘makelaar’. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat iedereen iets gaat merken van de bezuinigingen. Hij vindt het 

jammer dat de burrieborrel ten einde komt. Hij maakt zich zorgen over het verdwijnen van de 

bushaltes uit de kernen. De heer Ooms geeft aan dat iedereen gelijke kansen dient te hebben 

uitgaande van een grote verantwoordelijkheid. Hij dient een amendement in betreffende kaderstelling 

samenwerking. De heer Van den Bosch geeft aan dat het afschaffen van burrieborrel en sportgala 

erg cru overkomt. Mevrouw Baartmans geeft aan dat hoogwaardig wonen een speerpunt van beleid 

is. Zij stelt een aantal vragen en kondigt amendementen aan. De heer Van den Berge dient een 

aantal amendementen in. De heer de Neve stelt voor de geplande uitbreiding van de griffie te 

schrappen. Hij geeft aan waar hij mogelijkheden ziet. De heer Boluijt geeft aan waar voor hem de 

pijnpunten van de begroting zitten.  

 

 De voorzitter schorst voor 5 minuten.  

 

4b. Beantwoording door het college (totaal 30 minuten). 

 Wethouder Termeer geeft antwoord op de gestelde vragen. In zijn algemeenheid geeft zij aan dat 

dekking uit het overschot 2014 een meerjaren probleem geeft. Er is onvoldoende zicht op de 

financiële consequenties van de decentralisaties. Zij gaat voorst in op de inhoudelijkheid van de 

moties en amendementen. Zij raadt een aantal zaken af. Wethouder Van Geel geeft aan dat de 

bibliotheek zelf de bezuiniging in gaat vullen. Wethouder Heijmans Wethouder Van Kesteren 

Wethouder Termeer geeft aan dat burgemeester Bolten.  

 

 De voorzitter schorst de vergadering voor 25 minuten.  

     De voorzitter verlengt de schorsing met 15 minuten.  

  

4c. Debat door de raad met een reactie op de moties en amendementen. 

De heer Zijlmans gaat in op de formulering van de bibliotheekbezuiniging. Hij geeft aan dat hij niet 

trots is op de bezuinigingen en deze niet sociaal acht. Hij gaat in op de moties en amendementen. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat veel punten die in Dinteloord genoemd zijn nu aan de orde komen. 

Zij geeft aan het jammer te vinden dat de PvdA daar niet volop aan heeft meegedaan. De heer Van 

den Berge geeft aan dat hij voorstellen heeft gedaan in de bezuinigingscyclus. Mevrouw Lepolder 

gaat in op de moties en amendementen. Mevrouw Abresch geeft aan dat er geen constructief 

overleg is maar een hard kader. Mevrouw Lepolder geeft aan dat het niet strijdig. Mevrouw Abresch 

geeft aan dat er eerst gesproken moet worden. De heer Zijlmans Mevrouw Lepolder geeft aan dat er 

minderkosten en meer opbrengsten behaalt kunnen worden. De heer Zijlmans geeft aan dat hij nooit 

heeft gezegd dat er onwil is. Mevrouw Lepolder mevrouw Baartmans geeft aan dat er nu al een 

kader wordt gesteld in plaats van in 2014. Mevrouw Lepolder geeft aan dat de motie niet in strijd is 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Besluitenlijsten-van-20-juni-2013--24-juni-2013-en-27-juni-2013-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Besluitenlijsten-van-20-juni-2013--24-juni-2013-en-27-juni-2013-
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met de begroting. De heer Van den Berge Mevrouw Lepolder De heer Van den Berge Mevrouw 

Lepolder gaat in op de overige moties en amendementen. De heer Weerdenburg geeft aan blij te zijn 

met de beantwoording op de vragen over het Cromwiel. Hij wenst de burrieborrel enn het sportgala in 

dit huis plaats te laten vinden. De heer Zijlmans steunt dit. De heer Ooms geeft aan dat het moeilijk is 

afspraken na te komen. Hij accepteert het niet dat de afspraken niet nagekomen worden. Bij 

kaderstelling is het noemen van bedragen logisch. Mevrouw Abresch De heer Ooms geeft aan dat er 

sprake is van voortschrijdend inzicht. Mevrouw Abresch De heer Ooms De heer Van den Bosch is blij 

met de constructieve samenwerking.  Mevrouw Baartmans De heer Van den Berge gaat in op de 3 

miljoen. Hij zou hier nader over geïnformeerd willen worden.  

 

4d. Korte reactie college (totaal 10 minuten). 

  De heer Boluijt herhaalt een vraag waar hij geen antwoord op heeft gekregen. De heer Heijmans 

gaat hier kort op in. 

 

4
e
. Stemming over begroting 2014, amendementen en moties.  

 Amendementen: 

1. Burrieborrel en sportgala     Aangenomen.  

 2.  Economie (is motie 4 geworden).   - 

 3.  Hondenpoep.     Verworpen. 

 4.  Monumentenbeleid.      Aangenomen. 

 5.  Aanpassing grondslag riool (ingetrokken).  Ingetrokken. 

 6.  Herverdeling budget Stadhaven.    Verworpen. 

 7.  Herverdeling OZB.     Verworpen. 

 8.  Beschikbaar stellen extra middelen tbv  

  de sociale ombudsfunctie en handhaving.  Verworpen. 

 9.  Matiging bezuiniging sportvoorzieningen.   Verworpen. 

 10. Verbetering positie thuiszorg.    Ingetrokken. 

 11. Vervroeging inning niet-ingezetenenbelasting.  Verworpen.  

  

 Begroting 2014:  aangenomen.  

   

 Moties:  

1. Stimulering woningbouw.    Aangenomen. 

2. Ideeënmakelaar.     Aangenomen. 

3. Kaderstelling decentralisaties.   Aangenomen. 

4. Economie.      Aangenomen. 

5. Breedband.      Aangenomen. 

  

4f.  Stemming over belastingverordeningen,  

 Verordening afvalstoffenheffing 2014 

Verordening forensenbelasting 2014 

Verordening havengeld 

Verordening hondenbelasting 

Verordening lijkbezorgingsrechten 

Verordening reclamebelasting 

  

Alle verordeningen worden unaniem aangenomen.  

 

5. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur.  

Aldus besloten in de vergadering van de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

             Griffier  de voorzitter  

 

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

 

 

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Sluiting-

