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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  23 mei 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

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

 

 De dames L.C.M. Baselier lid 

  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 W. J. v.d. Berge  lid 

  G.G. de Neve lid  

  J.W. Huijbregts lid 

  C.F. Zijlmans lid 

  J.W. Boluijt lid 

  M.H.H.I. Remery lid 

  R. van Zundert  lid 

  J.H.F. Weerdenburg lid 

   A. van Pelt lid 

  C.A.M. Aarts lid 

 

Wethouders C.J.M. van Geel 

 J.T.T.M. Termeer  

 L.C.M. Heijmans 

 A.M.C. van Kesteren 

  

Mevrouw E.P.M. van der Meer griffier 

   

Afwezig: De heer V. van den Bosch lid 

          J.G. Ooms      lid 

  N.C.J. Broos lid 

 

Pers: 1  

Omroep: 4 

Publieke tribune:  3 

 

 

 

 

 

1. Opening. 



 

 2 

De voorzitter opent de vergadering met melding van de afwezigheid van de heren Broos, Van den 

Bosch en Ooms.  

 

2. Spreekrecht burgers. 

Niemand heeft zich aangemeld.  

 

3. Behandeling jaarverslag 2012. 

De heer Weerdenburg stelt een aantal vragen. Wanneer kan de agenda van Steenbergen verwacht 

worden? IN hoeverre moeten leden stoppen met sportbeoefening in verband met verhogingen van 

contributies.  Is het krediet voor de school aan Buiten de Veste voldoende. Ook vraagt hij naar het 

overschot op jeugd en de evaluatie van de LED verlichting.  

De heer Zijlmans geeft aan dat er vooral gekeken is naar de gemaakte afspraken. Wellicht dient er 

voorzichtiger begroot te worden. Hij vraagt onder andere naar inhuur. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat er een tweetal zaken opvallen. De uitzendkrachten is er één van en 

de andere is het advies over de fraudecommissie.  

De heer Van Zundert geeft aan dat de jaarstukken betrouwbaar zijn en dat een compliment op zijn 

plaats is. Hij ziet een enorm overschot en hij zou hier graag een analyse van krijgen. Verder zou hij 

graag ook het frauderisico serieus willen nemen.  

Mevrouw Baselier geeft aan dat er een reëel jaaroverzicht ligt. Er zijn goede ontwikkelingen. De 

voorzitter vraagt naar de ketens bij de uitvoering Wmo. Heeft de afwezigheid van de 

beleidsmedewerker invloed gehad? In het derde en vierde kwartaal is de stand aan 

uitkeringsgerechtigden gedaald. Woningbouw heeft gelukkig geen grote gevolgen. D66 is van 

mening dat er aan de groenkwaliteit niet getornd mag worden.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat de gemeente geen bank is. Maar dat burgers iets terug willen 

zien van hun belasting. Zij geeft een aantal programma’s aan die vertraging oplopen. Zij geeft een 

aantal zaken aan die niet gerealiseerd zijn. Ook op het programma onderwijs zitten overschotten. De 

JOB in Dinteloord is nog steeds niet gerealiseerd. Diverse onderhoudswerkzaamheden zijn 

doorgeschoven. Veel beleidsdoelstellingen worden niet gehaald. Er zit een enorme luchtbel in de 

begroting. Van het doorschuiven vraagt zij zich af of dit realistisch is.  Er is geld over maar er gebeurt 

niets en zij pleit voor haalbare doelstellingen.   

De heer Van den Berge geeft aan dat er achterom gekeken wordt. Het overschot kan op twee wijzen 

worden uitgelegd. Wat is het perspectief op het behalen van de bezuinigingen. De problemen 

worden vooruitgeschoven. Het eerste dat gedaan moet worden in de bezuinigingsdiscussie is dat er 

terug gekeken moet worden. Sunclass duurt veel te lang.  

De heer De Neve m.b.t. de Westdam vraagt hij naar de afkoopsom.  

 

De voorzitter schorst voor 15 minuten.  

 

Wethouder Termeer is van mening dat er wel realistisch begroot wordt en dat men niet kan 

ontkomen aan de bezuinigingen. Zij neemt de suggestie over om een nadere analyse te maken van 

wat in de najaarsnota al duidelijk had kunnen zijn aan financiële resultaten zodat daar eerder op 

gestuurd kan worden. Het lastig is om wanbetalers te dwingen tot betaling. Dwangbevelen en andere 

middelen kunnen ingezet worden. Er zijn zorgen over het behalen van de bezuinigingen. Dit is iets 

van de perspectiefnota. 90 tot 95% van de reeds voorgenomen bezuinigingen worden gehaald. De 

risicoparagraaf bevat geen staatje zoals in het verleden. De wethouder zegt dit toe.    

 

Wethouder van Geel maakt zich geen zorgen over de bouw van de Maria Regina. De middelen voor 

jeugd- en gezin waren meer dan de doeluitkering en daar zijn ook andere toegestane zaken van 

gerealiseerd (consultatiebureau). De invulling van de beleidsambtenaar heeft tot gevolg gehad dat 

andere medewerkers zijn ingevallen. Het geld is over omdat daar een rede voor is. Steenbergen is 

een voorbeeldgemeente met betrekking tot arbeidsmigranten. De JOB in Dinteloord is in 

voorbereiding. De plaatsing is in het derde kwartaal.  

 

Wethouder Heijmans geeft aan dat in 2013 de erfgoedkaart komt. De LED evaluatie laat op zich 

wachten door ander projecten, maar zit dinsdag in het college.  
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Wethouder Van Kesteren  de vertraging op de bestemmingsplannen komt met name door de MER.  

 

Wethouder Termeer geeft aan dat de privatisering van de tennisparken moeizaam verloopt. Dat geldt 

ook voor de overkoepelende stichting. Dit is erg lastig en een proces van jaren. Achterstanden 

renovaties in overleg met gebruikers. Op de vraag over het aantal arbeidsplaatsen kan zij geen 

antwoord geven. Zij wacht op het antwoord. Met betrekking tot de Westdam is het formeel 

afgewikkeld.  

 

Burgemeester Bolten geeft aan dat de raad met 2020 bezig is en dat dit in december op de agenda 

komt. Het ziekteverzuim is 6,1 Fte. Er dient ook vanwege het ziekteverzuim ingehuurd te worden.     

Met betrekking tot het frauderisico geeft zij aan dat er in Steenbergen geen speciale rede is. Zij stelt 

voor dit in de integriteitdiscussie mee te nemen.  

 

De heer Weerdenburg sluit zich aan bij de idee over het fraudeonderzoek. Hij vraagt naar de termijn 

van afronding van bezuinigingsopgaven. Hij vraagt naar het hotel-restaurant A4.  

 

De heer Zijlmans geeft aan in te kunnen stemmen met de wijze van aanpak van de 

fraudecommissie. Hij constateert een aantal achterstanden in diverse bezuinigingen. De heer Van 

Zundert De heer Zijlmans De heer Van Zundert   

 

De heer Zijlmans wil graag onderbouwd hebben waarom we voortrekker zijn m.b.t. EU werknemers.  

 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat ook het college aan de slag moet met fraude. Welke dingen kunnen 

van het overschot gerealiseerd worden. De heer Zijlmans Mevrouw Lepolder geeft aan dat het zonde 

is dat er in het Westland geld verloren is gegaan. Maar dat ze blij is dat het afgewikkeld is. De heer 

Van den Berge geeft aan dat met geld vele dossiers gesloten kunnen worden. Mevrouw Lepolder De 

heer Van den Berge geeft aan dat je het zo niet zou moeten beëindigen. Mevrouw Lepolder geeft 

aan dat dit aan de voorkant had gemoeten. Maar zij is toch blij dat het afgewikkeld is. De heer Van 

Zundert acht het vanuit de controlerende functie goed dat het risico verkleind wordt. De analyse ziet 

hij graag voor de perspectiefnota tegemoet. Mevrouw Baartmans geeft aan dat het structureel lijkt 

dat er teveel doorbelaste uren zijn. Met betrekking tot het Westland hoeft het niet altijd onmogelijk te 

zijn. Zij wil graag nog een verklaring over het openbaar groen en duurzaamheid. Doorgeschoven 

onderhoud is meer dan de voetbalvelden. De fraudecommissie heeft voor haar geen prioriteit.  

 

De heer Van den Berge geeft aan dat het voorkomen van fraude anders is dan integriteit. Daar moet 

aandacht voor zijn. Er zou scherper begroot kunnen worden. Er komen vast bezuinigingsposten die 

niet gerealiseerd kunnen worden. Hij geeft aan dat Sunclass park zo spoedig mogelijk een 

recreatiepark moet worden. De heer De Neve is het eens met fraudebestrijding voor de hele 

organisatie.  

 

Wethouder Termeer geeft aan dat de uren in een reservepakket zitten. Reëel begroten is haar 

insteek en de analyse komt voor de perspectiefnota.  

De heer Van Geel geeft aan dat binnenkort bij de regio een rapport uitkomt over dat ingevoerd moet 

worden. Steenbergen voldoet aan zijn evenredig deel. Wethouder Heijmans geeft aan waar de 

overschotten vandaan komen. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat het hotel/restaurant A4 gaat 

om gesprekken met geïnteresseerden. De gemeente is niet gegroeid de cijfers zijn aangeleverd door 

het CBS. Wethouder Termeer geeft aan de privatisering van de tennisparken in het derde kwartaal af 

te ronden. De heer Zijlmans Wethouder Termeer De heer Van Zundert.  

 

Wethouder Termeer geeft aan dat onderhoud bekeken wordt.   

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

4. Sluiting. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.  

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 20 juni 2013. 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

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

 


