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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  31 januari 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 heer  C.J.M. van Geel    wethouder  

    

 mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

 

Afwezig: de heren        L.C.M. Heijmans    wethouder  

            A.M.C. Van Kesteren    wethouder 

   

 

Pers: 3 

Omroep: 4 

Publieke tribune:  12 

 
1. Opening. 

Wethouder Heijmans is afwezig wegens de herdenking van de watersnoodramp. De heer Van 

Kesteren wegens familie omstandigheden. 

De heer De Neve legt een verklaring af over een verzonden e-mail.   

 

2. Vaststelling agenda. 

De heer Boluijt geeft aan een motie in te dienen bij agendapunt 17. 

De heer Ooms geeft aan een aangekondigde motie niet in te dienen.  
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De heer Van den Berge vraagt om het voorstel Sunclass gesplitst in stemming te willen 

brengen. Mevrouw Lepolder heeft een motie vreemd aan de agenda ingediend.    

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Pothof heeft zich aangemeld voor het spreekrecht met betrekking tot Steenbergen 

dementievriendelijke gemeente. Hij spreekt zijn teleurstelling uit over het dreigende besluit om 

hier niet aan deel te nemen. De heer Aarts vraagt naar de financiering. De heer Pothof  geeft 

aan nu ook middelen door middel van sponsoring binnen te willen binnen halen.    

 

4. Vaststelling besluitenlijst van 20 december 2012. 

      De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

 

5. Vragenhalfuur. 

Mevrouw Lepolder  bij de behandeling van de begroting in november 2012 heeft de VVD 

vragen gesteld over de gevolgen van het uitstel van de A4 voor Steenbergen. De VVD wil 

weten of dit overzicht nog actueel is. Kan dit overzicht uitgebreid worden met de financiële 

consequenties per gevolg? Wat is op dit moment de status van de door de raad van 

Steenbergen aangenomen motie over het bevriezen van de 3 miljoen bijdrage voor de A4?  Er 

staat de VVD bij dat alle relevante documenten m.b.t. de afspraken tussen Gemeente 

Steenbergen en de Provincie over deze bijdrage aan de raadsleden ter beschikking gesteld 

zouden worden. Wanneer kunnen wij deze tegemoet zien? Of indien nog niet gevraagd, 

mogen we deze ontvangen? De burgemeester geeft aan dat de stukken beschikbaar zijn 

gesteld. Zij stuurt binnenkort een link naar de stukken. Mevrouw Lepolder geeft aan het niet te 

kunnen vinden. De burgemeester geeft aan dat het overzicht beschikbaar is. Zij zegt met 

Bergen op Zoom op te trekken. Zij zet stappen met RWS. Het gesprek met de minister wordt 

georganiseerd door de provincie. De burgemeester zegt een memo toe. Mevrouw Lepolder 

vraagt naar het verslag met RWS. De burgemeester geeft aan dat er geen verslag is. Mevrouw 

Lepolder vraagt om een raadsmededeling met de strekking van het gesprek. De burgmeester 

geeft  aan de hobbels in een memo op te nemen maar niet in een verslag. Mevrouw Lepolder 

gaat akkoord.    

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

      Akkoord. 

 

7. Geheimhouding dossier Sunclass. 

Akkoord. 

 

8. Bestemmingsplan 'De Vossemeren' (BM1202831). 

Akkoord. 

 

9. 1e Herziening beeldkwaliteitplan (BKP) Westcreecke, Dinteloord (BM1202767) . 
Akkoord. 

 
10. Wijzigingsvoorstel wet werk en bijstand. 

Akkoord.  
 

11. Huisvesting consultatiebureau Steenbergen in pand Blauwstraat 30 . 
Akkoord. 

 

 

12. Project Sunclass (BM1203006). 

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/19:30/1e-Herziening-beeldkwaliteitplan-BKP-Westcreecke--Dinteloord-BM1202767.
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Wijzigingsvoorstel-wet-werk-en-bijstand.
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Huisvesting-consultatiebureau-Steenbergen-in-pand-Blauwstraat-30.
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De heer Van den Berge geeft aan hij een amendement heeft voorbereid om het besluit gesplitst 

in stemming te brengen. Mevrouw Korst geeft aan dit niet te steunen. Mevrouw Baartmans 

steunt het voorstel.  De heer de Neve geeft aan hiermee in te stemmen.  

Mevrouw Korst geeft aan het te betreuren dat er nu handhaving plaats moet vinden. De heer 

Remery geeft aan hij niet kan instemmen met het twee sporen beleid. Hij geeft aan dat 

huisvesting hier niet past en dat er onvoldoende steun is voor dit beleid. Hij vergelijkt dit met de 

discussie over De Heen. Handhaven op een prudente wijze. Hij ziet het belang van de 

agrarische sector. Hij vraagt zich af of het college bevoegd is de termijn van indiening te 

verlengen met een maand of dat de raad dat is. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er al langere 

tijd gevraagd wordt om handhaving. Het is goed te handhaven maar er moet ook een oplossing 

komen die legaal is. Een kans op een goede oplossing is wellicht verlenging. De heer Ooms 

geeft aan dat in de zaak Sunclass de overheid verantwoordelijkheden heeft. Hij steunt het twee 

sporenbeleid. De heer Van den Bosch geeft aan dat hij denkt dat het twee sporenbeleid het 

beste is. Het moet dan wat kosten en hij stemt hiermee in. Mevrouw Baartmans geeft aan dat het 

college voldoet aan de beleidsstukken, maar dat dit niet helder en eenduidig is. Zij geeft aan hoe 

de diverse partijen aankijken tegen deze situatie. Het schijnt dat de glastuinders werken aan een 

principeverzoek. Wat DOOR! betreft blijft Sunclass een recreatiepark. Zij vraagt om de resultaten 

van de eerdere handhavingsacties. De heer Van den Berge schetst de huidige situatie en geeft 

daarbij aan dat het bestemmingsplan gelaagd is, maar dat er geen permanente bewoning kan 

plaatsvinden. Hij wil dat burgers gelijk behandeld worden. En dat dit een risico is. De heer De 

Neve heeft moeite met de manier waarop de tuinders zich manifesteren. Hij is niet tegen het 

voorstel maar acht de financiering niet correct.  

Mevrouw Termeer antwoordt namens wethouder Van Kesteren. Zij acht het voorstel 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het planschade risico voor de gemeente is er niet. Door het 

principeverzoek ligt het risico bij de indieners ervan. Er is uitdrukkelijk aan de tuinders gevraagd 

om een verzoek in te dienen. Dat kan iedereen. De betiteling van de heer Remery werpt zij verre 

van zich. Mevrouw Bolten constateert dat er een grote meerderheid is voor de handhaving. 

Handhaving is een kwestie van lange adem. Zij geeft aan dat er een rapport is van het locatie 

bezoek. Dit kan overhandigt worden aan de raad.  

Tweede termijn.  

Mevrouw Korst geeft aan dat de twee besluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij acht 

dit een moedig besluit. Dit is een gevolg van fouten in het verleden. Handhaven is controle en 

geen drukmiddel. De heer Remery geeft aan dat de rode lijn zit in draagvlak. Hij geeft aan dat er 

geen draagvlak is. Er is geen keus, je wordt een kant opgedwongen. Mevrouw Korst vraagt of 

het proces al afgerond is. De heer Remery geeft aan dat er geen ruimte is m.b.t. alternatieven. 

Mevrouw Korst geeft aan dat er nu een proces is om de zaak op één lijn te krijgen.  De heer 

Remery geeft aan dat de uitkomst al bekend is. De motie geeft dit ook aan maar dit wordt niet 

waargemaakt. De heer Ooms acht het moedig dat er getracht wordt een oplossing te vinden die 

voor iedereen acceptabel is. De heer Remery geeft aan dat zijn woorden anders uitgelegd 

worden. De heer Ooms geeft aan dat het college werkt aan een oplossing voor zoveel mogelijk 

partijen. Mevrouw Baartmans geeft aan dat zij niet ziet dat er in twee richtingen wordt gedacht. 

Zij ziet geen draagvlak. Als de tuinders erom zaten te springen was het verzoek er toch al 

geweest? De heer Ooms geeft aan dat de raad een democratisch besluit neemt en hij leest dat 

het college met alle partijen om tafel zit. Mevrouw Baartmans leest in de krant dat het gaat in de 

richting van de tuinders. De heer Ooms geeft aan dat er een afspraak is dat het niet gaat om de 

informatie in de pers. Het gaat om de ambtelijke stukken. Mevrouw Baartmans had graag eerder 

van het college willen weten wat de uitslag was van het gesprek. Zij las het in de krant. De heer 

Van den Berge citeert uit het provinciaal beleid. De gemeente Steenbergen handelt volgens hem 

in strijd hiermee. Hij acht het tweesporenbeleid onmogelijk en niet eerlijk. De heer Van Pelt geeft 

aan dat er uitspraken zijn over het huisvesten van werknemers is vakantieparken. De heer Van 

den Berge Mevrouw Lepolder vraagt of dit echt verboden is. De heer Van den Berge heeft 
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navraag gedaan. Er komen kosten op de gemeente af. Mevrouw Korst geeft aan dat alle burgers 

beschermd moeten worden. Er dat er meerdere groepen zijn. De heer Van den Berge acht dit 

naar recht en redelijk.  

Mevrouw Termeer geeft aan dat vragen gesteld aan de VNG soms zo gesteld worden dat er 

geen goed antwoord mogelijk is.   

Mevrouw Bolten geeft aan er twee data van belang zijn. 15 februari komt er een stappenplan van 

de indieners van het principeverzoek. Tot 31 maart is het tweesporenbeleid. Met alle 

belanghebbenden is gesproken. De heer Van den Berge vraagt waarom het college heeft 

besloten te verlengen op basis van welk mandaat. Mevrouw Bolten geeft aan dat dit niet door de 

raad gezegd is. De heer Van den Berge geeft aan dat dit al twee jaar geleden is geweest. 

Mevrouw Bolten Mevrouw Baartmans Mevrouw Baartmans.  

Stemming amendement: aangenomen met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen.  

Het besluit deel I (handhaving + financiering) wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 1 

tegen. 

Het besluit deel II (tweesporenbeleid) wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 7 tegen.  

13. Permanente bewoning Jachthaven (BM1203028). 

De heer Ooms geeft aan dat er nu stappen gemaakt worden. Hij geeft aan dat er ruimte is voor 

wonen op boten. Mevrouw Baartmans geeft aan Stadhaven goed loopt. De gekozen optie is 

juridisch wankel. Zij zou optie 5 willen kiezen. De heer Van den Berge geeft aan dat er 

uiteindelijk hier ook onduidelijkheid was.  

Wethouder Termeer geeft aan dat het onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van het water 

ingezet is. De heer Ooms spreekt niet over Stadhaven. De heer Ooms snapt de woorden van 

mevrouw Baartmans niet. Hij sprak over Stadshaven. Mevrouw Baartmans geeft een compliment 

voor de voortvarendheid van de wethouder. 

Unaniem aangenomen.   

14. Eenmalige uitgaven (BM1203021). 

Raadsbesluit eenmalige uitgaven aanbesteding leerlingenvervoer BM1300182. 

Mevrouw Lepolder dient een amendement in. De heer Aarts kan niet instemmen, het college moet 

binnen budget blijven. Mevrouw Abresch geeft aan mee te zullen gaan met het alternatief. De heer 

Van den Berge geeft aan dat het binnen bestaand budget kan. De heer Boluijt geeft aan dat er geen 

budget is binnen de bestaande begroting en dus is hij voor het voorstel. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat het leerlingenvervoer een open eind regeling is.  

Mevrouw Lepolder geeft aan waarom het amendement nodig is. De heer Boluijt De heer Ooms  geeft 

aan dat er al een amendement aangenomen is. Mevrouw Abresch geeft aan dat wanneer het 

voorstel niet aangenomen is het op enig moment terug komt. Mevrouw Lepolder geeft aan dat het 

zekerheid geeft dit op zo’n manier te doen. Mevrouw Abresch leest het voorstel anders. De heer Van 

den Berge geeft ook aan dat dit zekerheid geeft. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat er niet zomaar geld uit het leerlingenvervoer zelf kan komen. Dan 

is er geen mogelijkheid voor leerlingenvervoer.  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./Raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-aanbesteding-leerlingenvervoer-BM1300182...pdf
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Unaniem aangenomen  

Raadsbesluit eenmalige uitgaven dementie vriendelijke gemeente BM1300183.  

De heer Aarts vraagt naar de financiële mogelijkheden De heer Broos geeft aan een amendement 

voorbereid te hebben. De heer Van den Berge sluit zich aan bij de vraag van de heer Aarts. Mevrouw 

Abresch sluit zich hierbij aan. De heer Ooms herhaalt zijn standpunt. Hij acht dit reeds duidelijk bij de 

begroting. De heer Boluijt geeft aan dat er inhoudelijk al over gesproken is en dat dit niet te bepalen 

inverdieneffecten heeft. Er komen moeilijke beslissingen. Steenbergen zet zich op de kaart en hierin 

moet men ook de moed hebben. 

Wethouder Van Geel geeft aan de middelen nodig zijn om te faciliteren. In het begintraject van de 

dementie komt er meer aandacht. Er zijn een tweetal voordelen. Het is een win win situatie.        

Wethouder Termeer geeft aan de systematiek in de eerstvolgende audit commissie aan de orde 

komt. Alle voorstellen zaten in de begroting. Zij gaat in op de systematiek. De budgetdiscipline wordt 

zeer serieus genomen.  

De heer Aarts gaat in op de brief van de adviesraad MO. Dit is een vierjarig project. De heer Broos 

geeft aan dat in november is aangegeven dat het geen prioriteit was. Het amendement wordt 

ingetrokken. De heer Van den Berge geeft aan dat er nu geld uitgetrokken kan worden omdat de 

samenleving erom vraagt. Mevrouw Abresch geeft aan dat er in eerste instantie te weinig informatie 

was. Zij geeft hier een voorbeeld van. De heer Boluijt geeft aan dat er door mevrouw Abresch een 

uitgebreide begroting gewenst wordt. Mevrouw Abresch is het hier niet mee eens. De derde keer een 

voorstel voor hebben liggen al evenzoveel keer om meer informatie gevraagd. De heer Ooms geeft 

aan dat de vraag zeer legitiem is naar de vier jaar. De heer Aarts De heer Ooms geeft aan dat het 

antwoord op vragen niet geheel gegeven is. Daarnaast geeft hij aan hoe hij tegenover de wijze van 

financiering staat. Mevrouw Baselier De heer Boluijt geeft aan dat de heer Boluijt kiest voor de 

mensen.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat hij nog niet weet hoe veel geld er volgend jaar nodig is. Het zal 

dan structureel in de begroting meegenomen worden.  

Raadsbesluit eenmalige uitgaven inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten BM1300188. 

De heer Zijlmans geeft aan dat hij voor het voorstel is. Mevouw Lepolder geeft aan dat er in 2014 wel 

voldoende uur is. Gaat dit naar handhaving waar hier net een budget voor beschikbaar gesteld is. De 

heer Van den Berge geeft aan dat er toeristenbelasting geheven zou moeten worden. Hij roept de 

raad hiertoe op. Hij is voor het voorstel. De heer Weerdenburg sluit zich aan bij de woorden van de 

heer Zijlmans. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat er veel druk is op de ambtenaren.  

Aangenomen met 16 stemmen voor en 3 tegen.      

Raadsbesluit eenmalige uitgaven inpassing A4 BM1300186.  

Mevrouw Lepolder dient hiertoe een amendement in. Mevrouw Korst is het eens met het voorstel. Zij 

acht de alternatieve financiering niet verantwoord. De heer Zijlmans steunt de CDA woorden.  

Wethouder Termeer geeft aan dat de bebording inderdaad nodig zou kunnen zijn.  

Mevrouw Lepolder 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./Raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-dementie-vriendelijke-gemeente-BM1300183...pdf
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./Raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-inpassing-A4-BM1300186...pdf
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De voorzitter schorst voor 10 minuten. 

Mevrouw Lepolder geeft een toelichting. Mevrouw Korst geeft aan dat het klopt. Maar dat de 

ontwikkelingen toch sneller zijn gegaan. Mevrouw Lepolder Mevrouw Korst De heer Zijlmans 

Aangenomen met 16 stemmen voor en 3 tegen. 

Raadsbesluit eenmalige uitgaven procesbeschrijvingen BM1300187. 

De heer Aarts vraagt zich af of er geen gemeente is waar de processen beschreven worden. 

Mevrouw Lepolder acht dit een aardige gedachte. De heer Van den Berge is van mening dat dit uit 

regulier budget moet kunnen. De heer Boluijt steunt de heer Van den Berge. 

Wethouder Termeer geeft aan dat dit organisatie specifiek is en een eenmalige uitgave.  

De heer Ooms geeft aan dat de raad moet kijken of het college doet wat de raad opdraagt. Hij geeft 

aan dat hij het niet eens met de wijze waarop de wethouder reageert. De heer Van den Berge geeft 

aan dat procesbeschrijvingen aan de orde zijn en niet dat het eenmalige uitgaven zijn. Beter 

begroten.    

Verworpen met 6 stemmen voor en 13 tegen.  

Raadsbesluit eenmalige uitgaven uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme BM1300185.  

De heer Ooms vraagt de wethouder de hoeveelste keer dit beleid met eenmalige zaken gedekt 

worden. De heer Weerdenburg dankt voor de toelichting. Hij pleit voor de inzet van scholen hierbij 

wanneer de mogelijkheid zich voordoet. De heer Van den Berge acht dat dit belangrijke onderwerp 

op een andere wijze gefinancierd had moeten worden. Hij pleit voor de toeristenbelasting. De heer 

Zijlmans geeft aan dat dit bewust uit elkaar gehaald is. Speerpunt is toerisme en recreatie. Het dient 

nu structureel in de begroting verankerd te worden.  

Wethouder Termeer geeft aan dat dit nu structureel in de begroting verwerkt dient te worden. Een 

win win situatie met scholen wordt ondersteund.  

Aangenomen met 16 stemmen voor en 3 tegen.         

Raadsbesluit eenmalige uitgaven verslaving- en jeugdproblematiek BM1300184.  

Mevrouw Abresch geeft aan dat er geen extra informatie is gekomen. Zij heeft een aantal gegevens. 

Zij heeft ook gisteravond op de avond over de toekomst van Steenbergen geen aanleiding gezien. 

De heer Van den Berge sluit zich daarbij aan. De heer Huijbregts geeft aan dat er wel 

verslavingsproblematiek is. Hij is voor het voorstel. De heer Aarts geeft aan dat dit niet met 

eenmalige middelen opgelost kan worden. Hij steunt dit en verwacht structurele dekking. De heer 

Van Pelt geeft aan dat er tientallen gevallen zijn. Hij pleit voor de preventie. Hij steunt het voorstel.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat dit wellicht structureel opgenomen wordt in de begroting. Er komt 

een rapportage naar de raad. Hij wil graag aan de slag.  

Mevrouw Abresch geeft aan dat er aanwijzingen zijn geweest in de commissie. Zij kent de 

rapportage en gegevens niet. De heer Van Pelt geeft aan dat er veel gereageerd is door burgers. Bij 

de VVD is dit bekend. Mevrouw Baselier Mevrouw Abresch heeft zich gebaseerd op rapportages 

door de GGD. Mevrouw Baselier geeft aan dat dit een project van twee jaar is. De heer Van Pelt 

geeft aan dat men hier niet mee te koop loopt. De heer Van den Berge geeft aan dat de heer Van 

Pelt zich baseert op ‘horen zeggen’. Hij vraagt bewijs hiervoor.  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./Raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-procesbeschrijvingen-BM1300187...pdf
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./Raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-uitvoeringsprogramma-recreatie-en-toerisme-BM1300185...pdf
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-verslavings-en-jeugdproblematiek-BM1300184...pdf
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Wethouder Van Geel geeft aan dat het rapport ook aangeeft dat er veel alcoholgebruik is. Mevrouw 

Bolten  geeft aan dat vanuit de drank en horecawet informatie is gegeven. Er zou degelijk een 

probleem zijn van extreme drinkers.  

De heer Aarts geeft aan dat GB/DLP dit niet steunt. Mevrouw Baartmans geeft aan dat dit de eerste 

bezuiniging moet zijn.  

Aangenomen met 13 stemmen voor en 6 tegen.   

Raadsbesluit eenmalige uitgaven verzelfstandigen gemeenschapshuizen BM1203020.  

Verworpen met 10 stemmen tegen en 9 stemmen voor.  

15. Motie van de gemeente Haaksbergen. 

De heer Van den Berge wil voortaan dat er eigen initiatief getoond dient te worden. Mevrouw 

Abresch acht de motie wel zinvol. Er dient wel actie ondernomen te worden. De heer Boluijt geeft 

aan dat dit in de commissievergadering bepaalt is. Hij is het niet met de heer Van den Berge eens. 

De heer Zijlmans acht dit tevens een sympathieke motie. Hij is ook van mening dat er een brief 

gestuurd zou moeten worden.  

16. Motie van de gemeente Son en Breughel. 

Mevrouw Baselier geeft aan hierover in de commissie te willen praten. Zij vraagt de motie in te 

trekken en eerst in de commissie van gedachten te wisselen. De voorzitter stelt dit orde voorstel.  

Mevrouw Korst steunt dit voorstel. De heer Van den Berge wil graag een initiatiefvoorstel. Mevrouw 

Lepolder geeft aan dat dit in de toekomstdiscussie thuis hoort.  

Motie ingetrokken.   

17. Behandeling van eventueel ingediende moties vreemd aan de orde van de vergadering. 

De heer Weerdenburg geeft een reactie op de motie van het CDA over het onderhandelaarsakkoord. 

De heer Zijlmans geeft aan dat hij dit graag verder wil uitzoeken. Mevrouw Abresch geeft aan dat de 

brief van het VNG op 31 januari beantwoord had moeten worden. De heer Ooms geeft aan dat 

hierover eerst gesproken dient te worden. De heer Van Pelt vraagt zich af of er tijd en ruimte is. En of 

de inhoud correct is.  

Wethouder Termeer geeft aan dat er een brief van de VNG ligt. Zij geeft aan dat het 

onderhandelingsakkoord op alle punten gunstiger is dan het regeerakkoord.  

De heer Boluijt geeft aan dat het goed is om dit signaal te geven omdat er nog geen besluitvorming 

is.  

Mevrouw Termeer geeft aan welke gemeenten voor en tegen zijn. Het beeld is niet duidelijk.  

Mevrouw Lepolder vraagt naar een onderdeel van de wet HOF. De heer Van Pelt is van mening dat 

de financiële autonomie aangetast wordt.  

Mevrouw Termeer geeft aan dat er iets verruiming is in het kader van de wet HOF. Zij herhaalt het 

standpunt. De heer Van Pelt geeft aan dat de VNG de belangen moet behartigen. Mevrouw Termeer 

geeft aan dat er een risico is wanneer het voorstel verworpen wordt. Het regeerakkoord is slechter. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Eenmalige-uitgaven-BM1203021./Raadsbesluit-eenmalige-uitgaven-verzelfstandigen-gemeenschapshuizen-BM1203020...pdf
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Motie-van-de-gemeente-Son-en-Breughel
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-januari/19:30/Behandeling-van-eventueel-ingediende-moties-vreemd-aan-de-orde-van-de-vergadering.
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De heer Van Pelt geeft aan dat niets doen geen optie is. Mevrouw Termeer geeft aan dat er een 

resultaat ligt.  

De heer Ooms geeft aan toelichting op de motie van de VVD en Steenbergen Anders over het 

parkeren op de markt, mede ondertekend door Fractie Lijst Ger de Neve.  

De heer Van den Bosch geeft aan dat er strengere handhaving is en dat er eind 2013 wordt 

geëvalueerd. Hij wil niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen. De heer Zijlmans geeft aan 

dat er een evaluatie komt. Hij is er geen voorstander van. Wel controle. Hij wacht de evaluatie af.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat er al conclusies getrokken worden. Waar wordt het geld vandaan 

gehaald? De heer Van den Berge geeft aan dat het beleid consequent doorgezet moet worden. We 

moeten zorgvuldiger omgaan met investeren. De heer Boluijt geeft aan onaangenaam verrast te zijn. 

Tussentijds zonder evaluatie wijzigen acht hij niet daadkrachtig. Hij zou nog weleens willen spreken 

over de Markt autovrij. Mevrouw Lepolder geeft aan dat de praktijk anders blijkt te zijn. De winkeliers 

moeten het van gemak hebben.  

Wethouder Termeer geeft aan dat er een uitgangspunt is om de auto minder dominant te laten zijn. 

Daarnaast is de motie stellig. Bovendien vraagt zij om budget.  

De heer Ooms geeft aan dat dit niet zo stellig is. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er al conclusies 

getrokken worden. De heer Ooms geeft aan dat dit niet zo is. De heer Boluijt vraagt naar het budget. 

De heer Ooms is van mening dat de wethouder budget kan zoeken. Mevrouw Baartmans vraagt 

nogmaals naar het budget. Mevrouw Ooms geeft aan dat dit uit budget StadHaven kan komen en 

lukt dit niet moet het niet uit de reserve komen.   

De motie wordt ingetrokken.       

 

18. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:50 uur.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 28 februari 2013 

      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.

