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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  28 februari 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig:  

mevrouw  S.C.C.M. Bolten    voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    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: - 

Pers: 3 

Omroep: 5 

Publieke tribune:  17 

 

 

 

 

 

 

 Opening. 
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De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De algemeen directeur is 

wegens ziekte afwezig.  

 

 Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Door! wil graag een motie indienen bij 

agendapunt 16. De heer Van den Berge geeft aan tevens een motie in te willen dienen bij 

agendapunt 16.  

 

 Spreekrecht burgers. 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

 Vaststelling besluitenlijst van 31 januari 2013. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

 Vragenhalfuur. 

Geen vragen aangemeld.  

 

 Ingekomen stukken en mededelingen. 

Mededelingen: wethouder Termeer geeft aan dat er stukken toegevoegd zijn aan het 

agendapunt met betrekking tot de aanvraag voor kunstgras in de commissievergadering van 

maart. Tevens geeft zij aan met de pers gesproken te hebben over inkoopbeleid. Er komt op 

korte termijn een bestuurlijke reactie. Zij verwacht dit volgende week. In april komt een 

voorstel om aan sluiting te zoeken bij het inkoopbureau.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat er voor het heien geen ontheffing gegeven dient te worden. 

Er is voldaan aan alle bepalingen. Bij agendapunt 14 staat een overzichtje van de rente en 

aflossing van de afgelopen jaar.       

 

Agendapunten 7 t/m 12 zijn hamerstukken.  

 

 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 van de Stichting SOM.  

De raad gaat akkoord. 

 

 Eindadvies bezuinigingen gemeenschapshuizen  

De raad gaat akkoord. 

 

 Regionale visie op bibliotheekbeleid.  

De raad gaat akkoord. 

 

 Begroting 2013 van de GR omgevingsdienst Midden en West-Brabant (aangepast besluit)   

De raad gaat akkoord. 

 

 Regionaal beleidsplan politie 2013-2014.  

  De raad gaat akkoord. 

  

12. Werkgeverscommissie voor de griffie.  

      De raad gaat akkoord.  

 

Agendapunt 13 t/m 16 zijn discussiestukken.  

 

13. Beschikbaar stellen van een krediet ad. ご 1.187.000,-  voor de aankoop van grond ten behoeve van 

de uitbreiding van de uitbreiding van bedrijventerrein Reinierpolder I (4
e
 begrotingswijzinging 2013) 

BM130033.  

De heer Weerdenburg geeft aan dat hier zeker behoefte aan is. Hij zou graag een recht van eerste 

koop door de gemeente willen vestigen op de aanwezige woning. De heer Ooms is zeer tevreden.  

Mevrouw Baartmans geeft aan geen precedenten te willen scheppen. Wellicht dat de aanleg van 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Bestemmingsplan-De-Vossemeren-BM1202831.
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Wijzigingsvoorstel-wet-werk-en-bijstand.
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glasvezel hoogwaardige bedrijven aantrekt. De heer Van den Berge geeft aan dat de grondprijs. Hij 

vraagt om een visie op vestigingsbeleid. De heer Remery geeft aan dat ook hij de bedrijfswoning een 

kink in de kabel vindt. Hij adviseert stevige acquisitie. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de 

bedrijfswoning een onderhandelingsfactor was. Daarnaast geeft hij aan dat het recht van eerste koop 

niet aan de orde is geweest bij de onderhandelingen. Bovendien zou dat extra financiële middelen 

vergen. Hij neemt de opmerking over glasvezel mee en de raad kan daar straks iets over vinden.  

 

De heer Weerdenburg herhaalt de vraag over precedentwerking. Verder vraagt hij aan mevrouw 

Baartmans wat hoogwaardige bedrijven zijn. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de glasvezel 

toezegging hoogwaardigheid stimuleert. Is de ene bedrijfswoning juridisch houdbaar? De heer 

Waardenburg herhaalt zijn vraag. Mevrouw Baartmans verduidelijkt dit en herhaalt haar vraag over 

precedentwerking. De heer Van den Berge geeft aan dat het ook om aantallen werknemers gaat. 

Mevrouw Baartmans. De heer Van den Berge vraagt naar de tractoren. Hij vraagt de wethouder zijn 

visie te geven op de vergunbaarheid. De heer De Neve geeft aan dat het een goed voorstel is. De 

bedrijfswoning geeft geen problemen. Mevrouw Baartmans geeft aan dat woningen beperkingen 

geven. De heer De Neve maakt zich hier geen zorgen over. De heer Remery is van mening dat alles 

goed geregeld moet zijn. Kunnen er bezwaren gemaakt worden door latere bewoners? Hij vraagt om 

correcte inkadering.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de bedrijfswoning in het bestemmingsplan geregeld wordt 

dat door de raad vastgesteld wordt en dat er geen precedent werking is. De heer Van den Berge 

geeft aan dat de wethouder om het probleem heen praat. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat het 

geen invloed heeft. De heer Van den Berge geeft aan dat de bedrijfswoning al een voorwaarde is en 

dus nu aan de orde is. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat het een onderhandelingsresultaat is. 

De heer Zijlmans vraagt of er nog een mogelijkheid is om het huis weg te bestemmen op termijn. De 

heer Van Kesteren geeft aan dat dat kan, maar als dat nu al duidelijk is dat het een planschade 

verhaal wordt. Er komt een schriftelijk antwoord op het tractorenbedrijf. De heer Van den Berge wil 

van gedachten wisselen  met de fractievoorzitters. Schorsing van 10 minuten. De heer Van den 

Berge geeft aan dat er geen sprake blijkt te zijn van hinder.  

 

Unaniem akkoord.   

 

14. Startersleningen.  

      De heer Zijlmans geeft aan dat het een goed voorstel is. Hij vraagt om goede communicatie. Mogen 

       oudere starters er ook gebruik van gemaakt worden? Mevrouw Lepolder is hier een warm  

       voorstander van. Goede communicatie is van belang. De heer Van den Bosch geeft aan dat hij dit    

       steunt, evenals de heer De Neve de heer Van den Berge steunt dit ook voor niet ingezetenen. De  

       heer Ooms geeft aan het een fantastisch voorstel te vinden. De heer Weerdenburg sluit zich hierbij 

 aan. Wethouder Van Geel geeft aan dat de woningen voor iedereen is. Niet gebonden aan leeftijd.  

Alle banken en makelaars zijn geïnformeerd evenals de nog actieve projectontwikkelaars.    

   

 Unaniem akkoord.  

 

15. Milieujaarprogramma.  

De heer Van Zundert geeft aan dat hij kan instemmen met het jaarprogramma. Mevrouw Baartmans 

geeft aan dat zij een onderdeel mist met betrekking tot de duurzaamheidslening. De heer Van den 

Berge geeft aan dat het milieuprogramma niet zo ambitieus is. De heer Aarts wil graag de voorgang 

in beeld krijgen. Tevens wil hij kijken of er elders op het gebied van verlichting bijvoorbeeld voordeel 

behaald kan worden. Hij wijst op het rekenmodel van de VNG. En adviseert het college hier eerst zelf 

mee aan de slag te gaan. Hij verzoekt het jaarplan 2014 in november of december te presenteren.  

Wethouder Heijmans geeft aan dat er een verordening komt voor de duurzaamheidslening. Er wordt 

getracht het milieujaarprogramma eerder aan te bieden. Duurzaamheid/milieuaspecten kan 

meegenomen worden bij de financiële cyclus.  Mevrouw Baartmans.  De heer Aarts vraagt opnieuw 

naar lichtbezuinigingen. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat hier naar gekeken wordt.  

Mevrouw Baartmans trekt de motie in.  
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Unaniem akkoord.    

 

16. Moties vreemd aan de orde van de agenda. 

Motie van DOOR! betreffende het inkoopbeleid.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat het college zo snel reageert. Zij mist alleen de 

bezuinigingsdoelstelling. Mevrouw Termeer geeft aan dat er al een toezeggin gedaan was. Het 

bedrag dat door de RKC aangegeven is lijkt overspannen. Zij komt daar op terug. Mevrouw 

Baartmans geeft aan zij geen bedrag in haar hoofd heeft. Er moet door inkoop meegedaan worden 

aan de bezuinigingsopgave. Wethouder Termeer geeft aan dat zij alles op alles zet om te 

bezuinigen. Maar zij wil de verwachtingen temperen. 

De motie wordt ingetrokken.    

 

Motie van de PvdA betreffende huisvesting arbeidsmigranten. 

De heer Van den Berge geeft aan dat deze motie enigszins laat is ingediend. Hij geeft aan waarom 

hij  deze motie indient en leest de motie voor. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat hij de raad de motie ontraadt. Hij geeft aan dat niet de locatie 

maar de investeerder leidend is. Het aanbieden van locaties biedt geen voortgang in het proces.   

 De heer Remery geeft aan dat deze werknemers hard nodig zijn en dat goede huisvesting ontbreekt.  

Er moet een voorbereiding zijn op de ontwikkelingen. De huisvestingnota kan op basis van deze 

motie verder uitgebouwd worden. Mevrouw Lepolder geeft aan vlak voor de raadsvergadering 

verrast te zijn met de motie. Zij ziet de motie als de omgekeerde wereld en zij zou graag de 

toezegging te willen hebben dat het college meedenkt met initiatieven. De heer Van den Bosch geeft 

aan dat er meerdere nota’s zijn die hiermee te maken hebben. Hij wil dit eerst in dit verband zien 
voor hij een besluit neemt. De heer De Neve geeft aan dat het college een prima antwoord heeft 

gegeven en dat hij de motie niet steunt. Mevrouw Baartmans vraagt zich af waarom de wethouder dit 

ontraadt. De nota geeft aan te faciliteren. Zij ziet vele voordelen van de uitwerking van deze motie. 

De heer Ooms wil niet iedere keer op onderdelen over beleid spreken. De heer Boluijt geeft diverse 

argumenten waarom hij niet voor de motie zal stemmen. De heer Van den Berge geeft aan zich het 

meest in de reactie van de VVD te herkennen. Hij ziet geen meerderheid voor deze motie. 

Steenbergen zou het goede voorbeeld in de regio kunnen geven bij deze materie. De heer Boluijt 

vraagt of dit een oproep is als alle EU werknemers. De heer Van den Berge Mevrouw Baselier vraagt 

of de heer Van den Berge weet wat er speelt rondom deze werknemers. De heer Van den Berge 

geeft aan dat dit moet gaan over hoe het wel kan. De heer Van Pelt De heer Van den Berge De heer 

Van Pelt De heer Ooms geeft aan dat het niet lang geleden is dat het college gemeld heeft met 

ondernemers te praten over een oplossing. De heer Van den Berge wilde dit in het verleden niet 

steunen. De heer Van den Berge geeft aan dat het beter kan. De heer Ooms geeft aan dat de 

huidige ontwikkelingen gestagneerd lijken te worden. De heer Van den Berge wil praten over hoe 

wel. Hij trekt de motie in. Mevrouw Korst.      

 

17. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering 21:11 uur.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie  van 28 maart 2013 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Sluiting.

