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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Gemeenteraad 

 

Op:  24 juni 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  (19:40 uur) 

    M.J.E. van der Blom  lid 

    C.A.M. Korst-Dingemans lid 

    P.W.A. Lepolder  lid 

    

De heren J.G. Ooms   lid 

    J.W. Huijbregts   lid 

  J.W. Boluijt   lid     

    J.H.F. Weerdenburg  lid 

    L.M.N. van Pelt   lid 

   N.C.J. Broos   lid  

   C.A.M. Aarts   lid 

   M.J.M. van Zundert  lid 

    M.H.H.I. Remery  lid 

    C.F  Zijlmans   lid 

    W.J. van den Berge  lid 

 

Wethouders: C.J.M. van Geel 

M. H.H. Termeer       

  L.C.M. Heijmans 

  A.M.C. van Kesteren 

 

 Griffier       E.P.M. van der Meer 

 

Afwezig: De heer V.J. van den Bosch  lid  

    G.G. de Neve   lid 

Pers: 4 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  10 

 

1. Opening. 

Er is bericht van verhindering van de heren Van den Bosch en De Neve. 

 

Mevrouw Baartmans heeft laten weten dat zij iets later aanwezig zal zijn. 

 

2. Vaststelling agenda. 
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Wethouder van Kesteren geeft een toelichting op de subsidiering in het kader van Landschap van 

Allure. Er wordt meegedaan met de tweede tender.  

 

4. Spreekrecht burgers. 

De heer Verbeek maakt namens ZLTO Steenbergen – Bergen op Zoom gebruik van het spreekrecht.  

Hij geeft aan dat de agrarische sector één van de grootste peilers is en dat deze hard getroffen wordt 

door de bezuinigingen. Hij geeft aan dat belasting een algemeen dekkingsmiddel van de begroting 

wordt. Hij is hier geen voorstander van. Mevrouw Korst vraagt een indicatie van het aantal mensen 

waar het om gaat. De heer Verbeek gokt dat het om 2.000 persoenen gaat. De heer Tonissen geeft 

aan dat de invoer van toeristenbelasting zijn bedrijfsvoering in gevaar brengt.   

 

De heer Tonissen maakt gebruik van het spreekrecht en geeft zijn bezwaar aan met betrekking tot 

de invoering van de toeristenbelasting. 

 

5. Bezuinigingscenario’s. 

Wethouder Termeer geeft een toelichting op het proces en nodigt de raad uit om met elkaar te 

trachten de bezuinigingen rond te krijgen.   

 

De heer Boluijt geeft aan dat dit geen dankbare taak is, maar dat dit een solide bezuinigingsbeleid is. 

Versobering en efficiënt werken. Blijven investering en daarmee lagere exploitatielasten is een mooi 

gegeven. De huidige voorliggende bezuinigingen zijn onvoldoende. Er dienen besluiten voor na de 

verkiezingen genomen te worden. Het CDA kiest voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Met betrekking 

tot de toeristenbelasting is hij van mening dat dat nu moet gaan gebeuren. Wel moet er ook voor een 

deel ook middelen naar de sector vloeien. Hij wil stoppen met de schoolbegeleiding en een centrale 

bibliotheek realiseren. Verder geeft hij een opsomming van diverse mogelijkheden met betrekking tot 

bezuinigingen die hij mogelijk acht. Hij wil constructief een bijdrage leveren aan de bezuinigingen.  

De heer Zijlmans spreekt tevens namens de fractie van DOOR! Naar aanleiding van de ingediende 

voorstellen heeft het college een eenvoudige opsomming gemaakt. Gewoon Lokaal vindt dat het 

college zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Hij geeft aan dat zijn bezuiniging van 100.000 niet over 

een wethouder gaat maar over externe inhuur. De heer Zijlmans geeft tevens aan dat er een aantal 

zaken niet zijn meegenomen. Met betrekking tot de toeristenbelasting geeft hij aan dat er indirect 

middelen voor deze sector zijn.  

Mevrouw Lepolder geeft aan dat zij dit teleurstellend acht. Wel is zij van mening dat het prettig is dat 

maar één fractie de OZB wenst te verhogen. Zij geeft aan dat zij over de exploitatietekorten op 

diverse locaties een tussenoplossing heeft aangegeven. Met betrekking tot de toeristenbelasting 

geeft mevrouw Lepolder aan dat dit aan de sector ten goede moet komen. Al of niet bezuinigingen 

op een wethouder acht zij een gevolg van de coalitieonderhandelingen. 

De heer Ooms geeft de ambtelijke organisatie een compliment voor de werkzaamheden. Bovendien 

hebben alle burgers hierover mee kunnen praten. Er zou een pakket van 2 miljoen euro besproken 

worden. Hij wil graag overleggen en compromissen sluiten om tot 2 miljoen te komen.  

Mevrouw Baselier dankt het college en de organisatie. D66 was van mening dat er in de commissie 

een meerderheid lijkt af te tekenen. Die bleek er echter niet te zijn.  

De heer Van den Berge had de discussie willen voeren op basis van de perspectiefnota. Hij gaat in 

op de verhoging van de OZB. De PvdA streeft naar een begroting die sterk en sociaal is.         

  

Wethouder Termeer heeft geen behoefte aan schorsing, maar wellicht heeft de raad dit. 

De heer Boluijt geeft aan dat er een behandelingsvoorstel moet worden gedaan. De heer Ooms wil 

dit niet in achterkamertjes behandelen. De heer Zijlmans geeft aan dat hij een voorstel van het 

college had verwacht om de bezuiniging te realiseren. . Mevrouw Lepolder geeft aan dat de raad 

kaderstellend is. De heer Ooms is van mening dat er compromissen gemaakt moeten worden. De 
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heer Zijlmans geeft aan dat er een voorstel van het college had moeten liggen dat amendeerbaar is. 

de heer Boluijt wil graag dat er een ordevoorstel komt. De heer Ooms geeft aan dat er gewoon 2 

miljoen voorgesteld had moeten worden. De heer Boluijt geeft aan dat er respectvol mee omgegaan 

moet worden. De heer Ooms. De heer Zijlmans geeft aan behoefte aan een schorsing te hebben.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

 

De heer Zijlmans geeft aan dat er geen overeenstemming is. Hij stelt voor dit nu te schorsen. Een 

werkgroep in te richten en het voorstel aanstaande donderdag te behandelen. Mevrouw Lepolder wil 

nu afwikkelen alleen de OZB is onbespreekbaar. De heer Van den Berge geeft aan zich bij de heer 

Zijlmans aan te sluiten. De heer Ooms geeft aan dat er tijd genoeg is geweest. Hij wenst de 

vergadering voort te zetten. De heer Boluijt  geeft aan dat de schorsing niets heeft opgeleverd. 

Mevrouw Baselier geeft aan dat zij met een andere verwachting naar de raad is gekomen. Zij wil 

geen werkgroep. Mevrouw Lepolder wil de mening van de wethouder horen.  

Mevrouw Termeer heeft een prioriteit bij de begroting sluitend krijgen. Een sluitende 

meerjarenbegroting is essentieel.  

 

De heer Boluijt wil schorsing.  

 

De voorzitter schorst de vergadering tot 21:00 uur.  

 

De heer Boluijt geeft aan ook over andere voorstellen te willen spreken.  

De voorzitter De heer Boluijt vraagt de discussie te willen voeren over andere voorstellen. De heer 

Ooms geeft aan dat één persoon beslist welke procedure wordt gevolgd.  

De heer Boluijt gaat in op de toeristenbelasting, de schoolbegeleidingsdienst. De heer Ooms geeft 

aan dat de heer Boluijt zijn eigen voorstel bespreekt. De heer Boluijt geeft een aantal mogelijkheden 

aan boven het voorstel van het college. Mevrouw Lepolder stelt een vraag. De heer Boluijt wil de 

buitensportverenigingen ontzien en wellicht toewerken naar privatisering. Voor buitensport en 

zwembaden. De heer Zijlmans wil zich houden aan het voorstel van het college. Hij geeft aan waar 

hij het eens en oneens mee is. Hij wil geen voorschot nemen op de samenstelling van het college. 

Mevrouw Lepolder wil graag het verschil tussen a en b weten (wegenonderhoud). Zij gaat mee met 

korting op de wethouders. De heer Zijlmans  geeft aan dat er gekeken kan worden naar de 

mogelijkheden met betrekking tot de vrijwilligers bij zwembaden en buitensport. Zijn  uitgangspunt is 

‘open houden’. Wethouder Termeer wil graag aangeven dat het raadsvoorstel veranderd is door het 

schema van de PvdA. De heer Zijlmans. Mevrouw Lepolder vraagt zich af of een amendement 

meegenomen kan worden in de perspectiefnota. De heer Ooms geeft aan dat het besluit aan de orde 

is. Hij is akkoord met de toeristenbelasting. Hij pleit voor de benchmark ‘Waar staat je gemeente’. 

Mevrouw Baartmans vraagt of één keer per twee jaar akkoord kan zijn. Hij wil op langere termijn 

zorgen dat activiteiten onder verantwoordelijkheid van de gebruiker komt. Hij wenst een goede 

oplossing. Mevrouw Baselier geeft aan dat met betrekking tot de toeristenbelasting dat een procent 

of 40 terugstroomt naar de sector. De heer Zijlmans. Mevrouw Baselier geeft aan niet voor het 

sluiten van de zwembaden te zijn. Werken met vrijwilligers kan. Reclamebelasting en inkoop heeft zij 

nog vragen over. De heer Van den Berge geeft aan dat met betrekking tot het voorstel met 10 of 

meer hij de meeste voorstellen kan steunen. De ommetjes sneuvelen snel. De heer Boluijt geeft aan 

dat alleen het onderhoud op de ommetjes snel steunen.                  

 

De voorzitter vraagt amendementen op te stellen en wil hiertoe schorsen. De heer Zijlmans vraagt 

naar het voorstel betreffende de bibliotheek. De voorzitter schorst de vergadering 

 

De heer Boluijt – Ommetjes – omvang managementteam – bedrijfsvoering  145.000 –  

De heer Zijlmans – wegenonderhoud – wegen – inkoop verhogen – wethouders reductie en FTE’s  

Mevrouw Lepolder – GROGZ  - thuiszorg  - ISD – bestemmingsplannen – De benchmarks – 

toeristenbelasting – bibliotheek – reguliere onderhoud wegenfonds –  
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De heer Ooms geen opmerkingen 

Mevrouw Baselier geen opmerkingen 

Mevrouw Baartmans geen opmerkingen. 

 

Wethouder Termeer over A3. Alternatief op basis van het totaal te bezuinigen bedrag bepalen.  

Over A4 wordt ontraden. A12 verzoek om gedeelte 1c in te trekken en dan stemmen over A4.   

 

Stemming amendementen daar waar op de amendementen ‘Gewoon Lokaal’ is aangegeven dient dit 

gezien te worden als: de fracties van GB/DLP en DOOR! 

Amendement 1   onderhoud ommetjes aangenomen VVD en StAn   tegen 

Amendement 2  reorganisatie  aangenomen UNANIEM 

Amendement 3  bedrijfsvoering  ingetrokken - 

Amendement 4  onderhoud wegen aangenomen VVD /StAn /D66 /PvdA  tegen 

Amendement 5  herinrichting wegen aangenomen UNANIEM  

Amendement 6  inkoop   aangenomen VVD/ StAn   tegen 

Amendement 7  aantal wethouders aangenomen CDA /StAn /D66 /PvdA tegen 

Amendement 8  GROGZ + div.  aangenomen GB/DLP en DOOR! tegen  

Amendement 9  benchmark   aangenomen UNANIEM 

Amendement 10 toeristenbelasting aangenomen UNANIEM 

Amendement 11 Besparing bibliotheek aangenomen  GB/DLP en DOOR!  tegen 

Amendement 12 niet in stemming zie amendement 4. 

 

Wethouder Termeer. 

 

Stemming voorstel 

 

6. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2013 

 

             Griffier                    de voorzitter  

 

  

 

 

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

 


