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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Gemeenteraad 

 

Op:  26 september 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 

 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: mevrouw  L.C.M. Baselier    lid 

 

Pers: 3 

Omroep: 5 

Publieke tribune:  10 

 

 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Baselier komt later.  
 
2. Vaststelling agenda. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Opening-
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De heer Aarts geeft aan dat hij graag iets meedelen over agendapunt 11. Hij heeft zich aangemeld bij het 

buurtpreventieteam en dus rechtstreeks betrokken bij het onderwerp (gemeentewet artikel 28 lid 1. A). Hij 

onthoudt zich van stemming bij dit agendapunt, ondanks het feit dat hij aanwezig is in de vergadering 

(gemeentewet artikel 32 lid 2.).  

Mevrouw Baartmans wil graag meedelen dat zij een motie niet wil indienen omtrent de geluidsmetingen 

m.b.t. de A4. Zij wil Rijkswaterstaat graag eerst horen.  

De heer Van Pelt wil graag agendapunt 8 naar de bespreekpunten.  

3. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw De Jonge (Kruisland) heeft zich aangemeld. Het betreft agendapunt 8. Zij geeft aan dat zij overlast 

heeft van steentjes, takken en anderen zaken die tegen haar raam aan gegooid worden. Zij verzoekt het bord 

niet weg te halen en het juist te verplaatsen.    

 

Agendapunt 8 Onttrekking van parkeerterrein aan de openbaarheid ongedaan maken. 

De heer Boluijt zit dit agendapunt voor. De heer Van Pelt geeft aan dat de indruk bestond dat er geen 

overlast meer was. Er blijkt wel overlast te zijn. Hoe gaat de portefeuillehouder hier mee om. De heer Van 

Zundert geeft aan dat er klachten bij de politie zijn ingediend die niet bij de portefeuillehouder bekend zijn. 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat dit iets veranderd aan de besluitvorming en sluit zich aan bij de vraag van 

de heer Van Pelt. De heer Van den Berge vraagt wat het gevolg is wanneer het bord verderop gezet wordt. 

De heer De Neve geeft aan dat het een groot goed is dat burgers kunnen inspreken. Hij sluit zich aan bij de 

gestelde vragen. De heer Zijlmans wacht tevens op de antwoorden van de portefeuillehouder. De heer Van 

den Bosch geeft aan dat hij zich hierbij aansluit. De heer Weerdenburg doet dit ook.  

Burgemeester Bolten geeft aan dat het pestgedrag aangepakt wordt en dat de politie op de hoogte is. Het 

begint om 17:00 uur en het bordje geldt vanaf 23:00 uur. De politie komt direct, maar treft dan geen jongeren 

meer aan. De politie neemt het serieus. Er wordt gekeken of het pestgedrag voorkomen kan worden. De 

bewoners is gevraagd om informatie over de jongens. Het gaat om het verdwijnen van het pestgedrag. Het 

bordje verschuiven geeft andere problemen; een nieuw verkeersbesluit en het besloten verklaren van 

openbare weg. 

De heer Van Pelt heeft er vertrouwen in dat er met de politie naar een oplossing wordt gezocht. De heer Van 

Zundert vraagt of de bordjes een toegevoegde waarde hebben. Mevrouw Baartmans krijgt de indruk dat de 

bordjes helpen. De heer Van den Berge geeft aan dat de overlast met het bordje niet verholpen wordt. De 

heer De Neve geeft aan dat het bordje nog even kan blijven hangen, maar hoe lang is dat? De heer 

Weerdenburg geeft aan dat het bordje niet het probleem oplost.  

Mevrouw Bolten geeft aan dat het bordje wat langer zou kunnen blijven staan. Zij heeft hier met het 

buurtpreventieteam over gesproken daar is ook de situatie duidelijk. De heer De Neve. 

 

De voorzitter concludeert dat een mondeling amendement ingediend kan worden om de locatie uit het besluit 

te schrappen, het geamendeerde besluit en het raadsbesluit worden unaniem aangenomen.  

 

Agendapunt 11 Buurtpreventie. 

De heer Weerdenburg juicht het voorstel toe. De heer Van Zundert vraagt aandacht voor de communicatie 

hierover. Mevrouw Abresch geeft aan dat zij het van belang acht dat er een cursus komt voor de leden van 

het buurtpreventieteam. Zij geeft een toelichting op het amendement en leest het voor. De heer Van den 

Berge adviseert het voorbeeld van Woensdrecht te volgen. De heer De Neve steunt het voorstel en 

amendement. De heer Van den Bosch wijst op het belang van de cursus. De heer Van Pelt wijst op het feit 

dat er vrijwilligers deel uit gaan maken van een professionele dienst. De heer Zijlmans refereert aan de motie 

die is aangenomen. Hij vraagt of iedereen de cursus gevolgd moet hebben. 

Burgemeester Bolten geeft aan dat wellicht niet iedereen de cursus kan halen, maar wel volgen. Er is een 

communicatieprobleem geweest. Dat komt omdat het als particulier initiatief begonnen is met informatie uit 

andere gemeenten. Er is toegezegd dat alle middelen ingezet worden om het zo goed mogelijk te 

implementeren. Wat gemeld wordt door het team wordt opgepakt door de gemeente tenzij het niet kan, maar 

dan wordt het teruggemeld aan het team.           

  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
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5. Vragenhalfuur.       

De heer Ooms wil de volgende vragen stellen over Steenbergen Doet.  

1. Doen onze ambtenaren dit vrijwilligerswerk gedurende hun betaald dienstverband? 

2. Bij een nee-antwoord, vervalt de vraag: Als dat wel zo is, hoe financiert u de dekking van hun 

salariskosten? 

3. Hoe heeft u ons als raad hierover geïnformeerd? 
Burgemeester Bolten de ambtenaren verrichten het werk tijdens het dienstverband. De raad heeft gekozen 

voor een meer faciliterende rol. Er is zo meer kennis van organisaties in het sociale domein.  

De heer Ooms dankt voor het antwoord.  
 

4. Besluitenlijsten van 20 juni 2013, 24 juni 2013 en 27 juni 2013. 

De besluitenlijsten worden vastgesteld.    

 

5. Vragenhalfuur.  

De heer Weerdenburg over de carnavalsoptocht in de Kaaistraat. Hij refereert aan de proefoptocht. Er is 

gebleken dat er enkele obstakels zijn. Waarom is hier vooraf geen aandacht aan gegeven. Had dit 

voorkomen kunnen worden en welke kosten brengt dit met zich mee? Wethouder Van Kesteren geeft aan dat 

er geen signalen vooraf zijn geweest. Hij wil graag eerst overleg voeren.  

Mevrouw Baartmans vraagt of de reactieve aanwijzing wel door het college besloten kan worden. De heer 

Van Kesteren geeft aan dat het college dit heeft besloten. Hij kijkt naar de handelswijze.  

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Wethouder Termeer geeft aan dat er een nieuw bedrijf op het AFC komt dat direct toelaatbaar is. Zodra er 

meer nieuws is informeert zij de raad. Daarnaast is er een gesprek met het bestuur van Siemburg geweest 

en zal zij binnenkort met het bestuur in de openbaarheid treden om nadere informatie.  

Wethouder Heijmans geeft aan dat het voetpad bij het Couveringe park in dit najaar wordt aangelegd.   

 

7. Onttrekken weg aan de openbaarheid. 

Hamerstuk Aangenomen.  

 

8. Onttrekking van parkeerterrein aan de openbaarheid ongedaan maken. 

Besproken bij 5.   

 

9. Visiedocument: transitie sociaal domein. 

Hamerstuk. Aangenomen. 

 

10. Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. 

Hamerstuk. Aangenomen.  

 

11. Buurtpreventie. 

Na agendapunt 8 besproken.  

 

12. Moties vreemd aan de orde van de vergadering. 

 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:23 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2013. 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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