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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  5 juni 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 

E.M.J. Prent   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 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

     A.F.C. Theuns   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 

Afwezig: - 

 

Pers: 2 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  14 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De PvdA wil een motie vreemd aan de orde van de vergadering indienen onderwerp: behoud pinautomaten 

kleine kernen. 

 

Wethouder Cor van Geel wil een zeer korte mededeling doen tijdens de raadsvergadering, en vraagt 

aandacht voor de bijeenkomst op 10 juni 2014.   

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Roovers, penningmeester VV Steenbergen betreffende kunstgras. Hij geeft een toelichting op het 

voorstel.   
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De heer Hornicek spreekt in over de A4, evenals de heer Van Nieuwenhuijzen betreffende het 

coalitieakkoord. 

 

4. Vragenhalfuur. 

De heer Van Aken stelt vragen over de Westvoorstraat. De burgemeester geeft aan dat het over twee 

kleinere evenementen gaat. Op de Molendijk is eenrichtingsverkeer. E.e.a is inmiddels hersteld. Er wordt 

gehandeld naar bevind van zaken.  

 

Mevrouw Baartmans vraagt of de meetresultaten van Rijkswaterstaat van de Stoofdijk al bekend zijn.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat die vanaf dinsdag aanstaande ter inzage ligging. Mevrouw Baartmans 

vraagt of dit voor leken leesbaar is. De wethouder zorgt ervoor dat er eventueel een verklaring bij zit.  

  

Eric van der Spelt van D66 stelt vragen over de stuntshow op het floraplein. De burgemeester geeft aan dat 

het vorige college dit plein als evenementenlocatie heeft vastgesteld. De raad heeft de APV goedgekeurd. 

De evenementen hebben nooit tot problemen geleid. Een evenement kan niet geweigerd worden. Evalueren 

kan beter op het geheel van het beleid gedaan worden, dan op dit ene evenement. De burgemeester wil dat 

op deze wijze graag doen. De heer Van der Spelt geeft aan dat hij het op prijs stelt wanneer er na het 

evenement toch gevraagd wordt aan betrokkenen hoe dit ervaren wordt.  

 

5. Coalitieakkoord. 

Amendement 6 wordt in stemming gebracht. Dit wordt verworpen met tegenstem van Gewoon Lokaal; VVD; 

CDA en StAn en voor: PvdA, De Volkspartij en D66.  

 

Stemverklaring Volkspartij: wil de amendementen vertalen in de perspectiefnota.  

 

Stemverklaring PvdA: stemt met veel in maar niet met alles en steunt niet het raadsprogramma.  

 

Coalitieakkoord vertaalt naar raadsprogramma aangenomen met tegenstem van PvdA. 

 

6. Kunstgras. 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat het risico te groot is om akkoord te kunnen gaan. Zij acht het risico te 

groot en vraagt de beleidsaanpassing naar voor te halen. De heer Lambers geeft aan dat er ongelijkheid zou 

ontstaan wanneer dit niet gerealiseerd zou worden. Hij roept op om ook met de andere verenigingen te 

overleggen. De heer Gommeren geeft aan dat de exploitatie gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt. Hij acht de 

informatie niet op alle fronten correct. Een positieve beslissing zou precedent werking met zich meebrengen. 

Hij vraagt ook om een snelle aanpak van het nieuwe sportbeleidsplan. De heer Van den Berge geeft aan dat 

dit een slepend dossier is. Er loopt een proces om te komen tot een verandering van structuur. Er dienen wel 

zekerheden te worden verstrekt. Hij zou deze vereniging het kunstgras gunnen wanneer er garanties zijn. De 

heer Weerdenburg geeft aan dat er vragen zijn gesteld over de aannames en dat deze aannames niet 

onderbouwd worden. De kantine integreren in de voetbalvereniging zou beter zijn. Hij vraagt de vereniging 

aan de slag te gaan. De heer Van der Spelt geeft aan dat iedere vereniging recht heeft op goede faciliteiten. 

Hij kan het voorstel niet steunen. De heer Huisman geeft aan dat hij het voorstel ook niet kan steunen. 

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het gaat om het risico. Hij geeft een toelichting op de garanties. Het 

kunstgrasveld is niet alleen van de vereniging.  

 

Schorsing 

 

Mevrouw Baartmans vraagt naar de tussenoplossing. Wethouder Zijlmans geeft aan dat de raad wellicht met 

het bestuur nog eens om tafel zou kunnen zitten. Mevrouw Baartmans vraagt naar de precedentwerking. De 

heer Lambers geeft aan dat het een breder belang is dan alleen de vereniging. Mevrouw Baartmans geeft 

aan dat er meer voetbalverenigingen die ook kunstgras willen. Er moet een basis zijn. De heer Lambers 

geeft aan dat er nu op dit moment financiële voordelen zijn aan aanleg op dit moment. De heer Gommeren 
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blijft bij het standpunt dat er onvoldoende financiële onderbouwing is. De heer Van den Berge geeft aan dat 

wethouder zegt dat het een te overzien risico is en dat er ook verwachtingen zijn gewekt. Er is een risico 

discussie over bijna niets. De heer Van den Berge geeft aan dat dit niet langer zo kan. De zekerheden 

moeten vergroot worden. Hij dient een amendement in. De heer Weerdenburg geeft aan dat er niet veel 

veranderd wanneer de stichting in de vereniging over gaat. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er al vaak 

gevraagd is naar cijfers en begrijpt niet wat er nu gedaan moet worden. De heer Weerdenburg geeft aan dat 

er vooraf goede afspraken moeten zijn. De heer Van der Spelt sluit zich aan bij de heer Weerdenburg. Zij 

willen graag overleggen met de vereniging. De heer Huisman geeft aan dat hij zich aansluit bij het voorstel 

van de heer Weerdenburg.  

 

De voorzitter geeft aan dat het voorstel aangehouden kan worden.  

Mevrouw Baartmans wil even schorsen.  De heer Zijlmans krijgt het woord het risico is klein en hij vreest de 

precedentwerking niet. Daarna volgt de schorsing. Mevrouw Baartmans wil graag in gesprek met het 

bestuur, garanties en een nieuw voorstel. De voorzitter adviseert dit voorstel t.z.t. aan te passen door middel 

van een amendement.  

 

Het stuk wordt aangehouden.     

 

6a. Motie van de PvdA betreffende het handhaven van pinzutomaten in kleine kernen.  

De heer Van Aken leest de motie voor. De heer Remery geeft aan Dt hij dit van harte ondersteunt. De heer 

Van Pelt vraagt dit onderwerp in regionale contacten op de agenda te zetten zodat er maximale steun is van 

de banken. Mevrouw Korst geeft aan dat er afgesproken is dat de banken in overleg gaan. Het CDA is voor 

het behoud van de automaten. Zij zou willen zeggen dat het niet alleen voor de kleine kernen geldt. De heer 

Lambers refereert aan landelijke standpunten. Met de toevoeging van ‘en wijken’ wordt de motie unaniem 

aangenomen.  

  

7. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur.  

 

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

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


