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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  27 juni 2013 

Aanvang:  16:00 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 J.G. Ooms   lid 

    J.W. Huijbregts   lid 

  J.W. Boluijt   lid     

    J.H.F. Weerdenburg  lid  (vanaf: 17:35 uur) 

    V.J. van den Bosch  lid 

    L.M.N. van Pelt   lid 

   N.C.J. Broos   lid (vanaf: 19:00 uur)  

   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 (vanaf: 19:30 uur) 

 

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 G.G. de Neve   lid 

 

Pers: 2 

Omroep: 4 

Publieke tribune:  1 - 4 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering om  

 De heer Broos heeft laten weten dat hij waarschijnlijk na de schorsing aanwezig zal zijn.. 

 De heer Weerdenburg heeft laten weten dat hij later is.  
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2. Vaststelling agenda. 

De heer Van den Berge is niet aanwezig maar vraagt een rondvraag te mogen stellen ondanks dat 

deze niet op de agenda staat. 6 voor en 9 tegen. Er is geen rondvraag.   

   

3. Spreekrecht burgers. 

 Er zijn geen aanmeldingen. 

 

4. Behandeling perspectiefnota. 

4a. Eerste termijn algemene beschouwingen en indienen moties en amendementen. 

 De heer Boluijt voert het woord over de programma’s en stelt diverse vragen en doet een tweetal  

voorstellen. De heer Zijlmans voert het woord over de programma’s en stelt diverse vragen en geeft 

een toelichting op de in te dienen amendementen.  

Mevrouw Lepolder voert het woord over de programma’s en stelt diverse vragen. Zij dient een drietal 

moties in. De heer Ooms houdt zijn algemene beschouwingen. De heer Ooms refereert aan de door 

de VVD en door zijn partij ondersteunde moties en amendementen en geeft aan waarom hij een 

motie indient betreffende de griffie. De heer Van den Bosch geeft aan de bezuinigingen graag in het 

licht van de decentralisaties te willen zien. Hij doet een aantal voorstellen maar komt daarop terug.  

Mevrouw Abresch voert het woord en stelt een aantal vragen.          

 

4b. 17:30 uur / 19:00 uur schorsing. 

 De voorzitter doet het voorstel de schorsing na de beantwoording door het college te doen.  

 

4c. Beantwoording door college. 

Wethouder Termeer geeft antwoordt op de financieel technische zaken. Zij vraagt om een concrete 

opdracht met betrekking tot de sportfaciliteiten. Wethouder Van Geel hij geeft antwoord op gestelde 

vragen. En gaat in op diverse moties. Wethouder Heijmans  beantwoordt tevens gestelde vragen.  

Wethouder Van Kesteren gaat in op ingediende moties en amendementen en de wethouder 

beantwoordt gestelde vragen. Burgemeester Bolten geeft antwoord op de gestelde vragen.   

Wethouder Termeer geeft antwoord op de inhoudelijk gestelde vragen.    

 

4d. Tweede termijn  

Debat door de raad op basis van de ingediende en geclusterde moties en amendementen.  

De heer Boluijt gaat in op de moties en amendementen. Hij stelt een aantal aanvullende vragen. 

Mevrouw Abresh De heer Ooms De heer Zijlmans de heer Ooms Mevrouw Lepolder De heer Boluijt.  

De heer Zijlmans geeft aan veel opgestoken te hebben van het betoog van de VVD. Mevrouw 

Lepolder geeft aan dat dit algemeen geldend is. De heer Zijlmans geeft aan dat er zoveel mogelijk 

sterke schouders gecreëerd moeten worden. Hij geeft aan vooruit te willen kijken. De heer Ooms is 

het met hem eens. Je leert van het verleden. De heer Zijlmans De heer Ooms geeft aan geen 

persoonlijke belangen na te streven maar het algemeen belang. De heer Zijlmans De heer Van den 

Bosch De heer Zijlmans is blij met het toegezegde overzicht van het REWIN. Mevrouw Lepolder 

Mevrouw Abresch Mevrouw Lepolder Mevrouw Abresch Mevrouw Lepolder geeft aan dat er een 

grens is met betrekking tot wat je als gemeente wilt doen. De heer Boluijt Mevrouw Lepolder De heer 

Ooms heeft korte vragen. Waarom kost de kermis geld; waarom organiseren ambtenaren ‘De 

Uitmarkt’. De heer Van den Bosch geeft aan dat er een omslag moet komen. De heer Ooms De heer 

Van den Bosch geeft aan dat er niet alleen een klachtencommissie dichter bij de burger moet komen, 

maar de financiële toerekening ook anders is. Mevrouw Abresch geeft aan dat er geen motie ligt. De 

heer Van den Bosch wil graag een antwoord op zijn vraag van het college. Mevrouw Abresch geeft 

aan dat er een weloverwogen besluit m.b.t. Sunclass is. De heer Boluijt Mevrouw Abresch Mevrouw 

Lepolder Mevrouw Abresch De heer Ooms Mevrouw Abresch geeft aan dat er veel gedaan is in het 

kader vna het aandragen van bezuinigingen. De heer Ooms geeft aan dat het toch te weinig was. 

Mevrouw Abresch De heer Van den Bosch Mevrouw Abresch De heer Van den Bosch De heer Van 

Zundert. Mevrouw Abresch.  

 

Mevrouw Termeer geeft aan dat zij tussentijds zal rapporteren over het privatiseringsproces. 

Mevrouw Baartmans vraagt naar de kaders. Mevrouw Termeer De heer Ooms Mevrouw Termeer 
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heeft gevraagd naar een financieel kader. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er toch bedragen zijn 

vastgesteld. Mevrouw Termeer geeft aan dat zij om dit te realiseren een nader financieel kader zou 

willen hebben. De heer Zijlmans Mevrouw Baartmans De heer Boluijt mevrouw Termeer de heer 

Boluijt Mevrouw Termeer geeft aan dat het in het algemeen lastig is bedrijvigheid naar de regio te 

laten komen. De heer Van Zundert geeft aan dat de REWIN de leidende partij is. Mevrouw Termeer 

Mevrouw Abresch geeft aan dat het een onduidelijk voorstel is. Mevrouw Korst geeft aan niet alleen 

van REWIN afhankelijk te zijn. Mevrouw Termeer. Wethouder Van Geel geeft aan dat de 

zorgleveranciers regelmatig om tafel zitten. De heer Zijlmans vraagt of er integraal overleg tussen 

alle organisaties is. Wethouder Van Geel geeft aan dat dit niet het geval is. Dit zou wel eens kunnen. 

Bij het organiseren van een evenement als ‘De Uitmarkt’ moet ambtelijke ondersteuning zijn. 

Wethouder Heijmans geeft aan het initiatief te zullen nemen om die rotondes te laten adopteren. De 

zonnepanelen kunnen op diverse gemeentelijke gebouwen. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat 

hij bezig is met detailhandel Nederland over het nieuwe winkelen. De heer Zijlmans geeft aan dat er 

in tweede termijn een beter ander lag. Dat verbaast de heer Zijlmans. Wanneer is er meer 

duidelijkheid. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat het uit de stuurgroep komt. De heer Zijlmans is 

het eens met het tweede antwoord. De heer Ooms geeft aan dat hij vernomen had dat er geen 

besluit is genomen. Burgemeester Bolten geeft aan dat er geen toereikend raadsbudget is daarom is 

het meegenomen in de perspectiefnota. Er is geen dwangsom betaald. Op de ombudsfunctie heeft 

de burgemeester aangegeven dit uit te zoeken.  

 

Amendement A1. De heer Ooms gaat in op de dekking. De heer Zijlmans maakt zich zorgen over de 

financiering. Hij acht het ook lastig omdat we in deze periode zitten van bezuinigingen. De heer Van 

den Berge vraagt of er een andere dekking moet komen. De heer Boluijt is het eens met de 

uitbreiding maar wel met de dekking. De heer Zijlmans acht de financiering lastig. De heer Ooms 

vraagt waarom ambtelijke inzet extra geld kost. Hij krijgt daar geen antwoord op. Wethouder Van 

Kesteren geeft aan hoe het werkt met Waterpoort. Mevrouw Lepolder geeft aan wat er verder uit de 

dekking gefinancierd wordt. De heer Van den Berge heeft ook moeite met de dekking. Mevrouw 

Abresch geeft aan dat er al een bezuiniging vanuit bestuurssecretariaat ligt. De heer Ooms De heer 

Boluijt vraagt om de dekking bij de begroting aan te geven. De heer Ooms vraagt om het krediet voor 

de PSZ te dekken. Wethouder Van Geel kan dit niet zomaar dekken. De heer Ooms geeft aan dat de 

verplichting ergens anders vandaan zou kunnen komen. Hij vraagt om nader overleg over dit 

onderwerp tijdens de schorsing. Wethouder Termeer geeft aan dat er in het kader van de meerjaren 

prognose een oplossing gevonden zou kunnen worden.  

 

Amendement 2. Mevrouw Abresch geeft aan dat het onderwerp uit de perspectiefnota. Mevrouw 

Lepolder geeft aan waar het REWIN voor staat. De heer Ooms geeft aan dat er een 

bedrijvenmanager is. Kan er niet uit eigen informatie geput kan worden. Mevrouw Abresch geeft aan 

dat het gewoon niet duidelijk is en dat er een economisch bedrijfsplan is. Mevrouw Lepolder geeft 

aan dat er op meer paarden tegelijkertijd gewed dient te worden. De heer Van den Berge geeft dat 

het hier een goed vestigingsklimaat is. Mevrouw Lepolder geeft aan dat het REWIN extra middelen 

krijgt. De heer Boluijt geeft aan dat er toch mede voor Steenbergen aan de slag gegaan kan worden. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat zij het zinvol acht dat er eerst met het REWIN wordt gesproken.  

 

Amendement 3. Mevrouw Abresch vraagt of de burgers dit willen onderhouden. Dit zou een mooie 

pilot zijn. De heer Zijlmans geeft aan dat hij akkoord is met het amendement hij zou als toevoeging 

‘overleg met burgers’ willen. Mevrouw Abresch geeft aan dat dit voor ‘medebeheer’ geldt. De heer 

Ooms is dit uit het hart gegrepen. Maar je moet het wellicht niet opleggen van bovenaf. Mevrouw 

Abresch geeft aan dat dit niet voor niets een pilot is. De heer Ooms geeft aan dat het te ad hoc 

opgelegd wordt. Mevrouw Baartmans geeft aan dat dit vanwege de situatie is. De heer Ooms De 

heer Boluijt geeft aan dat dit wel erg snel gaat. Voorwaarden zijn 1. Concrete projecten weghalen en 

2. Één pilot toevoegen. Mevrouw Abresch heeft er geen moeite mee om het aan te passen. 

Misschien moet het de bewoners van deze straten wel gevraagd worden wat zij willen. De heer 

Ooms geeft aan dat er beleid is. Mevrouw Lepolder  De heer Remery er had eerder mee moeten 

beginnen omdat er een gewenningsproces is. Mevrouw Baselier Mevrouw Lepolder De heer Van den 



 

 4 

Berge geeft aan dat er op meerjaren perspectief geen bezuinigingsbesluit is genomen. Mevrouw 

Lepolder geeft aan dat er wel een besluit is genomen.   

 

Motie 1. Ouderenhuisvesting. De heer Zijlmans geeft aan goed geluisterd te hebben. Hij geeft een 

tweetal wijzigingen aan in de motie. De heer Ooms De heer Zijlmans De heer Ooms De heer Van 

den Bosch vindt dit overbodig. Mevrouw Lepolder sluit zich hierbij aan.  

  

Motie 2. Buurtpreventie. De heer Zijlmans geeft aan wijziging aan. De heer Boluijt. 

  

Motie 3. Sportaccommodaties. Mevrouw Lepolder (ook over motie 4 en 5). Het gaat om de 

haalbaarheid van het bedrag.  

Mevrouw Baartmans refereert aan de voorliggende nota. Mevrouw Lepolder geeft aan zoveel 

mogelijk. Mevrouw Baartmans vraagt of ze de bedragen loslaat. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er 

toch bezuinigd zou moeten worden. Dus er moet iets gebeuren. De heer Boluijt vraagt of dit het 

verlengde van de privatisering is. De heer Zijlmans geeft aan dat het college deze opdracht al heeft 

gehad. Mevrouw Lepolder De heer Zijlmans Mevrouw Lepolder wil anticiperen op de toekomst. De 

heer Ooms geeft aan dat er nog extra bezuinigd dient te worden. De heer Van den Berge geeft aan 

dat het om privatisering gaat. De heer Ooms De heer Van den Berge De heer Ooms De heer Van 

den Berge De heer Ooms. Mevrouw Lepolder De heer Van den Berge Mevrouw Lepolder de heer 

Ooms Mevrouw Abresch geeft aan dat er geen privatisering staat. Mevrouw Lepolder Mevrouw 

Abresch geeft aan dat overleg prima is. Mevrouw Lepolder doet een voorstel.      

   

Motie 4. Zie bij motie 3. 

  

Motie 5. Zie bij motie 3. 

 

Motie 6. Kostenbeheersing Fort Henricus. 

 Geen behoefte aan beraadslaging.  

 

Motie 7. Creatieve aanpak grondverkoop. Mevrouw Abresch geeft aan dat het gaat om grotere 

kavels; erfpacht constructies. De heer Boluijt geeft aan dat dit gebakken lucht is. Mevrouw Abresch 

noemt het een luchtballon. De heer Boluijt Mevrouw Baartmans geeft aan dat er voorbeelden 

gegeven zijn. Mevrouw Abresch De heer Boluijt Mevrouw Lepolder geeft aan dat dit een onderwerp 

is dat eerder aan de orde is gekomen. Zij zou dit in de woonvisie verwerkt willen hebben. De heer 

Van den Berge geeft aan dat dit ook oproept tot nadenken over een ander grondprijsbeleid. Mevrouw 

Lepolder De heer Zijlmans geeft aan dat er veel voorbeelden genoemd worden. De heer Zijlmans. 

De heer Ooms geeft aan dat dit bij de woonvisie komt. Hij wil over meerdere onderwerpen van 

gedachten wisselen. Mevrouw Korst Mevrouw Abresch Mevrouw Korst.     

  

Motie 8. Plaatsing zonnepanelen. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat het gaat om duurzaamheid. De heer Van Zundert acht de regionale 

inkoop al een extra duwtje. Mevrouw Abresch. 

  

Motie 9. Gladheidsbestrijding.           

Mevrouw Abresch trekt de motie in.  

De heer Zijlmans vraagt om schorsing.  

 

Geschorst tot 21:30 uur.            

 

4
e
. Korte reactie van college op debat. 

 

4f. Indien behoefte schorsing voor overleg fracties met elkaar. 

   

4g. Stemming + stemverklaringen amendementen, perspectiefnota en moties. 

 De heer Ooms geeft een wijziging aan. Mevrouw Abresch Mevrouw Lepolder  
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 Amendement 1.   Unaniem aangenomen. 

Amendement 2.   Unaniem aangenomen. 

Amendement 3.   Ingetrokken.  

Motie 1.   Verworpen. Voor GB/DLP – DOOR! – PvdA tegen CDA –VVD –StAn – D66 

Motie 2.   Unaniem aangenomen.  

Motie 3.   Unaniem aangenomen.  

Motie 4.   Unaniem aangenomen. 

Motie 5.   Unaniem aangenomen.  

Motie 6    Unaniem aangenomen.  

Motie 7    Verworpen. Voor GB/DLP – DOOR! – PvdA tegen CDA –VVD –StAn – D66  

Motie 8    Verworpen. Voor GB/DLP – DOOR! – PvdA tegen CDA –VVD –StAn – D66 

Motie 9    Ingetrokken. 

 

5.  Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.  

 

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

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


