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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  15 mei 2014 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: De heer  J.A.M. Vos    voorzitter 

De dames:   W.A.M. Baartmans   lid 

C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

G.G. de Neve    lid 

N.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

N.C.J. Broos    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

 

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

  Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Pers: 3 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  50 

 

1. Opening. 

De heer Lambers sluit later aan.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Akkoord. 
 

3. Spreekrecht burgers. 

Over agendapunt 8: De heer van Nieuwenhuijzen en de heer Hornicek. 

De heer Van Nieuwenhuijzen geeft aan dat er contact met RWS is geweest. Het kastje voor de 

meting heeft geen inhoud. Er klopt dus iets niet. Hij heeft een nestkastje bij zich met een 

papagaai. Alleen ontbreekt de papagaai, een leeg nestkastje dus. Hij vraagt zich af waarom er 

overal geluidsschermen geplaatst worden bij de huizen van Rijkswaterstaat.  

 

De heer Hornicek geeft aan dat hij scheuren in zijn gevel heeft. Er zou in het kastje een 

trillingsmeter zitten. Dit weekend zou er data opgeleverd worden. Maar er zit geen apparatuur 
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in het kastje. Het zit niet bij de gemeente maar buiten. De gemeente is verantwoordelijk. Zijn 

vraag is hoe hij aan de financiële middelen komt. Wat gaat de gemeente voor hem doen.  

 

De heer Van den Berge vraagt of de raad formeel geïnformeerd kan worden. De heer De Neve 

vraagt RWS uit te nodigen. De heer Maas vraagt wat de gemeente kan doen.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het al langer speelt en dat hij er geli jk ingedoken is. Hij wil 

opkomen voor onze burgers. Hij gaat aan de slag en houdt de raad op de hoogte.        

4. Vragenhalfuur. 

Joey van Aken: Sunclass park 

De heer Van Aken vraagt naar de handhaving op het Sunclass-park in Nieuw-Vossemeer. Ook in de 

Steenberge Bode van 30 oktober 2013 geeft het College van B en W te kennen dat er ‘ na 1 april 
2014 fikse dwangsommen worden opgelegd. Bij iedere geconstateerde overtreding bedraagt de 

boete vijfduizend euro per dag, oplopend tot een maximum van vijftigduizend euro.’De datum 1 april 

staat niet op zichzelf. ‘De huiseigenaren hebben de tijd om alternatieve huisvesting te vinden 

(Steenbergse Bode).’ Is sinds 1 april jl. al een controle uitgevoerd? Zo ja, waarom is hierover geen 

mededeling gedaan aan de raad? Zo nee, waarom is er dan nog geen controle uitgevoerd? Verder is 

de PvdA Steenbergen benieuwd naar de koers van het nieuwe college. Gaat het nieuwe college het 

huidige beleid rondom Sunclass Park voortzetten? De PvdA Steenbergen heeft via betrokkenen 

vernomen dat er in de afgelopen maanden een tweetal hoorzittingen van de bezwaarschriften-

commissie zijn geweest op aanvraag van de glastuinders. Via de website van de gemeente 

Steenbergen is dit geïnformeerd. Sinds de laatste hoorzitting zijn inmiddels vier weken verstreken. 

Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?  

De heer Vos geeft aan dat er wat inzicht gegeven dient te worden over de procedures. Het vorige 

college heeft opdracht gegeven te handhaven. Er zijn controles uitgevoerd. Er is bezwaar gemaakt 

tegen het opleggen van een dwangsom. Er dient nog een procedure gelopen te worden.  

 

De heer Van Aken: Wat is de programmatische lijn? De toeristen trekken weg! Er moeten gewoon 

maatregelen komen.  

Burgemeester Vos: het coalitieakkoord is nog niet uitgewerkt. Dit dossier is nog niet in het college 

geweest.  

Lesley Molhoop: verruiming kinderpardon 

Recent kwam in het nieuws dat de burgemeester van Bunnik pleitte voor een verruiming van het 

kinderpardon. Middels een petitie heeft meer dan de helft van de burgemeesters zich uitgesproken 

voor een verruiming van het kinderpardon. De PvdA Steenbergen is benieuwd naar het standpunt 

van burgemeester Vos. Steunt de burgemeester de oproep tot verruiming van het Kinderpardon? Zo 

nee, wat is de reden voor het al dan niet steunen van de oproep van de burgemeester van Bunnik? 

Zo ja, waarom heeft u hierover geen mededeling gedaan?  

Burgemeester Vos geeft aan dat hij geen verzoek heeft gehad. Het genootschap van burgemeesters 

heeft waarschijnlijk de waarnemer niet in het bestand zitten. Steenbergen kent geen kinderen in deze 

doelgroep. Daarnaast is de burgemeester nu ad interim.  

De heer Maas vraagt of de burgemeester dit toch wil steunen. De heer Lambers vraagt om een 

hoofdelijke stemming. De heer Knop is voorstander, de heer De Neve en Lambers zijn van mening 

dat de lokale overheid zich niet moet bemoeien met de rijksoverheid. CDA zou het steunen, StAn 

ook, mevrouw Neutkens geeft aan het te steunen. De heer Gommeren geeft aan dat de VVD het niet 
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steunt, er wordt vanuit Den Haag aan beleid gewerkt. De burgemeester geeft aan dit te willen 

ondersteunen.   

Lesley Molhoop: Schietpartij Dahliastraat 

Heeft de burgemeester na het eerste en/of tweede schietincident aan de Dahliastraat contact gehad 

met de bewoners? Zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan? Zo ja, waarom heeft u hierover geen 

mededeling overgedaan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van de gesprekken? Verder hebben enkele 

bewoners van de Dahliastraat geklaagd bij de PvdA Steenbergen over Slachtofferhulp. Het heeft vijf 

dagen geduurd voordat Slachtofferhulp ter plaatsen was. Klopt dit? Wat is hiervan de reden? 

Burgemeester Vos geeft aan wat er gedaan is aan contacten met de burgers in de buurt. Een aantal 

burgers hadden klachten over slachtofferhulp. Dit loopt via de politie.  

Lesley Molhoop: Vacature vierde wijkagent. 

Daarom heeft de PvdA enkele vragen voor de portefeuillehouder: Bent u bezig om de opgevallen 

vierde plek binnen ons team van wijkagenten te houden? Zo ja, wat zijn hierin de ontwikkelingen?  

Burgemeester Vos geeft aan dat de politie al enige tijd geleden heeft besloten terug te gaan van 4 

naar 3 wijkagenten. Hij zal vragen aan de politie of er weer een stageplaats kan komen.  

 Mevrouw Korst: N257. 

Op de N257,  vanaf Stoofdijk tot Schelde Rijnkanaal  wordt er vanaf half augustus groot onderhoud 

gepleegd door de provincie. Nieuwe deklaag, drempels,  fietspaden krijgen nieuw wegdek en  er 

wordt ledverlichting aangelegd. Omdat er na de openstelling van de A4 meer verkeer wordt 

verwacht, is het een gemiste kans dat er geen rotonde komt bij  De Heen. Wordt er nog een 

mogelijkheid onderzocht om hier alsnog een rotonde aan te leggen. Er is echter ook geen bushokje 

opgenomen ter hoogte van de dorpsweg. Waarom worden deze twee aanpassingen niet uitgevoerd?  

De heer Zijlmans geeft aan dat RWS geeft aan dat na monitoring bij noddzaak de situatie opnieuw 

bekeken zal worden. Er is momenteel geen ruimte voor een abri.  

  

Mevrouw Korst: biobased economy. 

Vraag over Biobased Economy. De definitie hiervan is dat we toe gaan werken naar een economie 

die draait op grondstoffen uit biomassa. Een mooi voorbeeld van specialisme op dit gebied is Suiker 

Unie. Wat kunnen en moeten wij als gemeente Steenbergen  doen om in West Brabant de 'plaats 

voor Biobased Ecomy' te worden.  

 

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat er meer bedrijven op het AFC hun plek zullen vinden.  

Mevrouw Korst vraagt of de gemeente ook hiermee de markt opgaat. Met de suikerunie en de 

provincie wordt verder vorm gegeven aan het beleid.  

 

5. Commissie onderzoek geloofsbrieven instellen. 

Mevrouw Neutkens en de heren Van Aken en De Neve verzoeken plaats te nemen in de 

commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven van zowel de kandidaat raadsleden 

alsmede burgercommissieleden.  

Mevrouw Neutkens doet verslag en geeft aan dat de geloofsbrieven van burgerleden en 

raadsleden zijn goedgekeurd.  

 

6. Benoeming raadsleden. 

De burgermeester verzoekt de raadsleden naar voor te komen en de eed of belofte af te 

leggen.  
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7. Benoeming diverse burgerraadsleden en afgevaardigden voor diverse functies, verga deringen 

en werkgroepen. 

 

De volgende besluiten dienen genomen te worden: 

Plaatsvervangend voorzitter van de raad. Twee kandidaten: de heren Weerdenburg en 

Lambers. Commissie van stemopname: de heer Van der Spelt; De heer Molhoop en mevrouw 

Baartmans. Mevrouw Baartmans: 12 voor de heer Weerdenburg, 6 voor de heer Lambers en 

één blanco.    

Burgercommissieleden. De volgende burgercommissieleden leggen de eed of belofte af: 
 
De heer Ooms 

De heer Huijbregts 

De heer Bart Mees 

De heer David Mees 

De heer Suijkerbuijk 

De heer Aben 

De heer Van Es 

De heer Van Agtmaal 

De heer Veraart 

Mevrouw Baselier 

 

De heer Hommel is niet aanwezig.  

 
Vertegenwoordiging in de rekenkamercommissie.  
De heer Van den Berge wordt benoemd in de RKC. De heer Theuns wordt tevens benoemd i n 
de RKC.  
Voorzitters voor de oordeelvormende vergadering.  Dit zijn de heer Remery, de heer Broos, de 
heer Van Pelt en de heer Lambers. De vergadering is akkoord.  
Werkgeverscommissie van de griffie (stembriefjes omdat er v ier aanmeldingen zijn en drie 
vacatures). In de RKC zijn de heren Knop, Broos en Huisman benoemd zijn in de commissie  
 

8. Bespreking coalitieakkoord.  

De voorzitter vraagt vanavond één termijn te doen en de volgende termijn volgende week te 

doen. Mevrouw Baartmans geeft een toelichting op het coalitieakkoord. De heer Lambers geeft 

aan dat op een enkel detail na het verkiezingsprogramma van De Volkspartij overeenkomt met 

het coalitieakkoord. In het standpunt met betrekking tot diftar ziet hij  wel een verschil. De heer 

Gommeren geeft een toelichting op het akkoord. De heer Van den Berge geeft aan dat de 

aanloop tot de coalitie vorming in het teken van de urgemeesterskwestie. De PvdA strijdt voor 

een rechtvaardige samenleving. Hij had graag op basis van de inhoud van het akkoord 

besloten over de wethoudersposten. Hij acht het ongepast om meer dan 3 Fte in te zetten voor 

de wethouders. De heer Weerdenburg geeft aan zeer tevreden te zijn. De heer Van Pelt geeft 

aan dat samenwerking van belang is en dat erveel initiatieven en ideeen zijn verwerkt.   

Het akkoord wordt in de volgende vergadering in tweede termijn besproken.     

 

9. Sluiting.   

Aldus besloten in de vegadering van de gemeeteraad van Steenbergen van 3 juli 2014. 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

             drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos 


