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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  22 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  

H.A.H.M. Neutkens   lid 

E.M.J. Prent    lid 

C.A.M. Korst   lid 

De heren   W.J. van den Berge   lid  

J.G.P. van Aken   lid  

L.E. Molhoop    lid  

G.G. de Neve    lid  

M.H.C.M. Lambers   lid   

W.L.C. Knop    lid  

W.J.P.M. Maas    lid  

N.C.J. Broos    lid  

E.C. van der Spelt   lid  

C.A.A.M. Gommeren   lid  

T.C.J. Huisman   lid  

A.F.C. Theuns   lid 

     L.M.N. van Pelt   lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

 

Mevrouw   P.W.A. Lepolder   wethouder  

De heren  V.J. van den Bosch  wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     Van Geel   wethouder 

 

  Mevrouw   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heer   M.H.H.I. Remery   lid  

 

Pers: 2 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  20 

 

 

01.  Opening. 

 De heer Remery heeft zich afwezig gemeld. 

 De heer Hommel wordt geïnstalleerd als burgerlid.  

 

02.  Vaststelling agenda. 

 De heer De Neve vraagt het woord te mogen voeren bij het agendapunt betreffende agendapunt 5.  

De heer Knop vraag om uitstel van behandeling van de jaarrekening, de vergadering gaat hier niet 

mee akkoord. 
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03. Spreekrecht burgers. 

 Geen aanmeldingen.  

  

04. Vragenhalfuur. 

  Geen aanmeldingen.  

 

05. Manifest schaliegasboringen. 

De heer De Neve vraagt om meer informatie om een standpunt te bepalen. De overige fracties 

hebben hier geen behoefte aan. De raad stemt in met het voorstel met uitzondering van de fractie 

van De Volkspartij. De raad gaat akkoord.  

 

06. Begroting 2014 en 2015 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. 

 Hamerstuk. 

 

07. Verordening leerlingenvervoer. 

 Hamerstuk.  

 

08. Jaarrekening 2013. 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat er een ruim overschot is. Mevrouw Baartmans stelt een aantal 

vragen. Zij vraagt naar Fort Henricus en de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.  

Zij zou graag een paragraaf met bedrijven en arbeidsplaatsen in de gemeente willen hebben. De 

heer Van den Berge geeft aan dat er op de lopende rekening geld overgehouden wordt. Maar er is 2 

miljoen uitgegeven. Er dient een toelichting gegeven te worden op het spaarsaldo. Welke 

bestedingen hebben er aan ten grondslag gelegen?  

De heer Gommeren geeft aan dat er binnen de toleranties is gebleven en dat er een positief resultaat 

is geboekt. De VVD kan instemmen met de jaarrekening.  

De heer Lambers geeft aan dat het vorige college de maar genomen wordt en dat hij zich richt op de 

komende vergadering. Met eenmalige opbrengsten dient opgepast te worden. Hij acht dit niet zuiver. 

De urentoerekening van ambtenaren is volledig willekeurig.  

De heer Weerdenburg geeft aan blij verrast te zijn. Maar hij heeft een aantal vragen. Het saldo 

oninbare debiteuren neemt toe. Het weerstandvermogen is voldoende. Maar het daalt wel. Zijn de 

begrotingswijzigingen goed ingeschat? Het stimuleringsfonds volkshuisvesting is erg summier, kan 

dit uitgebreider. De RUD is nog niet goed verifieerbaar.  

De heer Van der Spelt geeft aan dat het gevoerde beleid heeft geleid tot dit overschot.  

 

De heer Van den Bosch geeft aan niet structureel te streven naar een overschot maar te streven 

naar een rekening die gelijk loopt met de begroting. De wethouder komt terug op de eventueel 

nieuwe paragraaf. Het vermogen is teruggelopen. De vermogenspositie is terug gelopen door het 

aquaduct. Mevrouw Lepolder geeft aan dat zij uitzoekt hoe het tijdstechnisch zit met de realisatie van 

het afscheidscadeau van voormalig burgemeester Hoogendoorn. Wanneer er duidelijkheid is over de 

prestatieafspraken informeert zij de raad.  

 

De heer Van den Berge geeft aan dat er uit de risicoreserve is geput en dat daarover 

gecommuniceerd dienen te worden. De heer Lambers geeft aan dat hij deze week te kort vond om 

zich voor te bereiden. De heer Weerdenburg geeft aan dat iedereen dit had kunnen weten. Mevrouw 

Baartmans refereert aan de stukken van VV Steenbergen. De fractie van de heer Lambers kan niet 

instemmen met de jaarrekening. 

 

De heer Van den Bosch geeft aan dat er in het audit voldoende ruimte is geweest voor technische 

vragen. De heer Van den Berge geeft aan dat hij het boekwerk slechts een week in zijn bezit heeft.  

  

De jaarrekening wordt vastgesteld met tegenstemmen van PvdA en Volkspartij.  
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09. Coalitieakkoord. 

 Tweede termijn 

De heer Lambers geeft aan dat de Volkspartij een amendement heeft voorbereid. Hij leest het 

amendement voor betreffende diftar (A1) en geeft aan dat bij ondersteuning van het amendement De 

Volkspartij het raadsprogramma zal ondersteunen.  

De heer Van den Berge geeft aan dat het jammer is dat er geen profielen waren voor de wethouders. 

Verder geeft hij aan dat sponsoring van bedrijventerreinen ongewenst is. De heer Van Pelt vraagt 

hiernaar. De heer Van Pelt geeft aan dat cameratoezicht geen sponsoring is. De bezuinigingen op 

sport en cultuur worden slecht onderbouwd. De kerken behouden kan alleen door middel van een 

goed accommodatiebeleid. Dit dient structureel en consequent gedaan te worden.  

 Amendement rioolbelasting (A2).  

Amendement gemeentelijk accommodatiebeleid (A3) mevrouw Baartmans weet niet waar er wordt 

gesproken over accommodaties.  

Amendement sportbeleidsplan (A4).  

Amendement transitie jeugdzorg (A5).   

 Amendement vestigingsvoorwaarden nieuwe bedrijvigheid (A6) 

Mevrouw Baartmans gaat in op de ingediende amendementen. Zij vraagt de PvdA het amendement 

A2 aan te passen. De heer Van den Berge geeft aan dat de Gummarus genoemd wordt. Dat is de 

reden om er een beleidskader over te ontwikkelen. De heer Lambers geeft aan dat kerken wel tot het 

gemeentelijk accommodatiebeleid horen. De heer Van Pelt geeft aan dat de horeca vanuit het 

Cromwiel betrokken wordt. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er al een beheerplan is.  

De heer Van der Spelt vindt het jammer dat partijen het gevoel hebben niet betrokken te zijn. Hij gaat 

in op de amendementen. De heer Weerdenburg vraagt de Volkspartij dit amendement in de koelkast 

te zetten. De heer Weerdenburg vraagt naar het rommelige buitengebied. De heer Van den Berge wil 

niet dat het buitengebied overvleugeld wordt door ongewenste bedrijvigheid. Het is een 

coalitieprogramma op hoofdlijnen. De amendementen gaan de diepte in. Vanwege het proces wil hij 

later kijken of de amendementen in de komende voorstellen toegepast kunnen worden. Hij verzoekt 

tevens eerst een onderzoek.    

De heer Van Pelt geeft aan dat het amendement van de Volkspartij uitvoering is. De heer Van Pelt 

geeft aan dat deze amendementen voor hem wat laat kwamen. Hij steunt tevens het onderzoek naar 

de rioolbelasting.  

 

De heer Lambers geeft aan een aantal amendementen van de PvdA te kunnen steunen.  

De heer Lambers geeft aan dat hij het amendement wijzigt. De voorzitter geeft aan dat er geen 

nieuwe amendementen ingediend kunnen worden. De heer Lambers wil de laatste alinea 

verwijderen. De voorzitter geeft aan dat dit niet kan.  

 

Schorsing van 10 minuten.  

 

Stemming: 

 

A1 DIFTAR: unaniem aangenomen. 

A2 Rioolbelasting: 15 stemmen voor (Gewoon Lokaal; VVD; CDA; PvdA; D66; StAn) 

en 3 (De Volkspartij) tegen. Aangenomen.  

A3 Accommodatiebeleid: 6 stemmen voor (PvdA en De Volkspartij) en 12 tegen (Gewoon Lokaal; 

VVD; CDA; D66; StAn). Verworpen.  

A4 Sportbeleidsplan: 6 stemmen voor (PvdA en De Volkspartij) en 12 tegen (Gewoon Lokaal; VVD; 

CDA; D66; StAn). Verworpen.  

A5 Transitie Jeugdzorg: 6 stemmen voor (PvdA en De Volkspartij) en 12 tegen (Gewoon Lokaal; 

VVD; CDA; D66; StAn). Verworpen.  
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A6 Vestigingsvoorwaarden nieuwe bedrijvigheid: 9 stemmen voor (D66; PvdA en De Volkspartij en 9 

stemmen tegen (Gewoon Lokaal; VVD; CDA; StAn). Stemmen staken. 

 

De stemming over amendement A6 en het coalitieakkoord wordt verdaagd naar 5 juni.  

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen. 

 De ingekomen stukken worden aangenomen.  

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 3 juli 2014 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


