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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Gemeenteraad 

 

Op:  17 april 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 
P.W.A. Lepolder   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 
M.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 
E.C. van der Spelt   lid 
V.J. van den Bosch   lid 
C.A.A.M. Gommeren   lid 
C.F. Zijlmans   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: De heer T.C.J. Huisman   lid 
 

 

Pers: 2 

Omroep: n.v.t 

Publieke tribune:  21 

 

 Opening.  

De heer Huisman heeft zich afgemeld wegens ziekte.  

 

 Vaststelling agenda. 
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De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

  

 Spreekrecht burgers.  

De heer Van der Heijden heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. De presidiumvergadering heeft 

hem hoop gegeven. Hij gaat in op de antwoorden die hij gekregen heeft op de verzonden brief. Er is 

buiten De Volkspartij en de PvdA geen antwoord gegeven op de brief. Waarom willen partijen geen 

openbaar onderzoek?  

 

Er zijn geen vragen aan de heer Van der Heijden.    

 

 Vaststellen besluitenlijsten van 27 februari en 27 maart 2014.  

Geen opmerkingen de besluitenlijsten worden goedgekeurd.  

 

Mevrouw Lepolder vraagt naar een mogelijkheid voor het uitspreken van de tekst van Tim Huijsman. 

Hiervoor is ruimte bij de moties.    

 

 Vragenhalfuur.  

De heer Gommeren  

Aangaande de proef met Muskusratten door Brabantse Delta zou ik de volgende vragen aan het 

college willen stellen. Uw college is bekend met de proef om de muskusrattenbestrijding in een 

gedeelte van de gemeente Steenbergen op te heffen. Hierover de volgende vragen: Is het bij uw 

bekend dat muskusratten grote schade veroorzaken aan oevers, kades en taluds en hiermede 

gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor personen met machines die werken nabij deze oevers, 

taluds en kades. Is het bij uw college bekend dat muskusratten zeer snel fokken en dat door deze 

proef de populatie binnen enkele jaren enorm toe zal nemen waardoor de schade en het 

terugbrengen van de populatie erg veel moeite en geld zal kosten. Is het bij uw college bekend dat 

betrokken inwoners pas na het nemen van het besluit voor opzetten van de proef geïnformeerd zijn. 

Deelt uw college bovenstaande zorgen en hoe denkt u hiermee om te gaan.  

 

Wethouder Heijmans 

Het college is er mee bekend dat de muskusratten grote schade veroorzaken en ook snel fokken. 

Het besluit is door het Waterschap genomen en gepubliceerd. Het is ook ons medegedeeld. Wij 

hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de communicatie tijdens de proef. Het Waterschap 

heeft toegezegd de proef goed te monitoren en als mocht blijken dat er ongewenste effecten uit voort 

komen dan kan door het Waterschap  overwogen worden om de proef vroegtijdig af te breken. Voor 

alle vragen over de proef en ook eventuele calamiteiten is er speciaal een contactpersoon 

aangewezen bij het Waterschap. 

 

De heer Gommeren geeft aan dat een proef in Zuid-Holland de ernst van de situatie aangeeft.  

 

De heer Heijmans geeft aan dat het goed gevolgd wordt.  

 

De heer Molhoop  

De PvdA Steenbergen heeft vragen naar aanleiding van het schietincident in de Dahliastraat. Vanuit 

de krant verneemt de PvdA fractie, dat het mogelijk gaat om een criminele afrekening. Eerder heeft 

er in dezelfde straat met dezelfde persoon al een schietincident voor gedaan. Waarom is deze 

persoon teruggeplaatst in de wijk met kinderen en een school? Hoe schatte u vooraf de kans op 

herhaling in? De PvdA betreurt dat de buurt in gevaar was. Het risico voor een tweede schietpartij is 

te lichtvaardig opgevat. Verder is de PvdA benieuwd naar de bestuurlijke aanpak van de 

georganiseerde misdaad. Hoe is deze in Steenbergen geregeld? Is er sprake van structurele 

problematiek? Wat zijn de aandachtspunten van het beleid die voor ons als stadsbestuur relevant 

zijn? De PvdA fractie wil graag de aandachtspunten bespreken, desnoods in een vertrouwelijke 
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bijeenkomst. De PvdA Steenbergen dringt aan dat deze bijeenkomst plaatsvindt voor de vaststelling 

van het Integraal Veiligheidsplan.  

De burgemeester geeft aan dat het terecht is dat er aandacht gevraagd wordt voor deze situatie. Het 

is goed om de rolverdeling te kennen. Justitie en politie gaan over criminaliteit en strafrechtelijke 

onderzoeken. De burgemeester gaat over openbare orde en veiligheid. De burgemeester wil graag 

bevorderen dat er een vergadering komt. Met de nieuwe gemeenteraad wordt een avond 

georganiseerd waar politie/justitie en de burgemeester aanwezig is. Daarnaast is er een uitnodiging 

voor 2 juni 2014 in Roosendaal. Misschien zou deze casus ingebracht kunnen worden voor de 

bijeenkomst. De burgmeester weerspreekt dat er lichtvaardig is omgesprongen met de buurt. Deze 

persoon is eerder beschoten en er is maximaal ingezet om met de man tot overleg te komen. Het 

slachtoffer heeft geweigerd te praten. Er was geen indicatie voor het feit dat deze situatie is ontstaan. 

 Openbaarverklaren van de weg Symbiose.  

Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

 Kadernota GGD. 

Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

 Benoeming van de heer Weterings tot lid van de rekenkamercommissie.  

De raad gaat unaniem akkoord en de heer Weterings legt de belofte af.  

 

8A. Moties vreemd aan de orde van de agenda.  

De heer Lambers introduceert motie I. De burgemeester geeft een toelichting op de juridische 

implicaties.  

Motie I: de heer Zijlmans geeft aan dat hij op zich geen probleem heeft met de motie. Hij zou niet 

willen dat er opnieuw aangifte gedaan wordt. Hij acht de motie eigenlijk overbodig.  

De heer Van den Berge geeft aan dat de personen die genoemd worden ook kennis moeten kunnen 

dragen van het rapport. Dit geldt ook voor de griffier. De heer Van den Berge laat toetsen of het kan 

en als het niet kan, doet hij aangifte. Hij verwacht een besloten debat waarbij hij een presentatie kan 

geven van hoe hij tegen de stukken aankijkt. Mevrouw Lepolder geeft aan dat besturen continue is. 

Zij wil een goed advies over de juridische consequenties. Er dient een vorm gevonden te worden 

voor bespreking van het dossier. Vervolgens leest zij de verklaring van de heer Huisman voor. De 

heer Van den Bosch kan niet instemmen met de motie vanwege de verordening die er ligt. Mevrouw 

Korst wil het ook in twee delen knippen. Het verstrekking van het verkenningsrapport kan alleen 

vertrouwelijk aan de raadsleden. Zij vraagt om toevoeging van het woordje vertrouwelijk. 

 

De heer Lambers geeft aan dat deze motie geen strafbare feiten in hand mogen werken. De 

verslagen van de functioneringscommissie kunnen hier buiten gelaten worden. De heer Lambers is 

verbaasd over het feit dat de heer Huisman kennis heeft van feiten die hij niet kent. De heer Zijlmans  

geeft aan dat hij geen problemen heeft met het vertrouwelijk overhandigen van het rapport aan de 

direct betrokkenen. Verder geeft hij aan dat er één verslag in zijn bezit is. Hij verzoekt om een kleine 

schorsing. Welke consequenties heeft het dat er drie personen het vertrouwelijk in mogen zien.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

 

De heer Lambers geeft een tweetal tekstuele wijzigingen door.  

 

De raad stemt in met de motie met uitzondering van de fractie van het CDA en daarmee is de motie 

met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  

 

Motie II: De heer Lambers leest de tweede motie voor. Mevrouw Korst geeft aan hoe e.e.a. gelopen 

is. De heer Van den Berge maakt bezwaar tegen het betoog van mevrouw Korst. De burgemeester 

geeft aan attent te zijn op de uitspraken van mevrouw Korst. Mevrouw Korst geeft aan te handelen 
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naar de uitkomst van het onderzoek van de heer Vos. De heer Van den Bosch geeft aan dat er 

duidelijk geworden is dat de waarnemend burgemeester een onderzoek uitvoert. Hij vraagt de 

burgemeester niet te lang te wachten met het naar buiten brengen van het onderzoek. De heer Van 

den Bosch heeft geen enekel reden om aan de uitkomst te twijfelen. Het gaat niet om de datum. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat dit slechts een schakel is. Gezamenlijk is besloten dat het verslag 

niet naar buiten gebracht kan worden. Het moet onderdeel zijn van het totale verhaal. Ook het 

verhaal van de raad. Het verslag moet op zeker moment openbaar worden, maar op het geschikte 

moment. De datum kan gewijzigd worden in ‘bij openbaar maken van de rapportage van 
burgemeester Vos’. Er is geen openbare onderzoeksopdracht. Hij doet een oproep dit rapport 
openbaar te maken. De heer Zijlmans geeft aan dat de heer Van den Berge enorm heeft 

meegewerkt aan de smakeloze vertoning. De heer Zijlmans geeft aan dat het rapport openbaar 

gemaakt dient te worden. De datum zou hij willen vervangen voor het moment waarop het rapport 

van de burgemeester naar buiten gebracht wordt.  

 

De heer Lambers geeft aan dat het pijnpunt zit in de datum. De heer Zijlmans geeft aan dat het 

rapport van de heer Vos openbaar gemaakt moet worden. De heer Lambers geeft aan dat hij dan de 

datum van 1 juni wil noemen. Mevrouw Lepolder vraagt of dit haalbaar is. De burgmeester geeft aan 

dat hij een deel van de sleutel in handen heeft. De heer Zijlmans geeft aan dat het met het rapport 

van de burgemeester tegelijkertijd moet. Mevrouw Korst wil het niet naar buiten brengen. Het is een 

waardeloos rapport. De heer Van den Bosch wil het graag voor de zomer oplossen. De heer 

Lambers vraagt om de datum van 15 juni aan te houden.  

 

De voorzitter schorst de vergadering.  

 

De heer Lambers geeft aan dat hij de motie wijzigt de laatste alinea eerste twee regels: roept de 

burgemeester van Steenbergen op uiterlijk 1 juli eindrapport openbaar te maken met daarbij het 

verkenningsrapport. De heer Zijlmans vindt de datum toch te ver gaan. Mevrouw Korst gaat niet 

akkoord met de datum en de koppeling. De heer Van den Berge geeft aan dat hij voor leugenaar 

uitgemaakt is. Hij geeft aan dat bij de CdK de vraag is gesteld wanneer er een meerderheid was in 

de raad om niet met deze burgmeester verder te gaan. Daar heeft de heer van den Berge op 

geantwoord dat als een meerderheid het vertrouwen opzegt hij dat met groot verdriet moet 

aanvaarden.  

 

De voorzitter brengt de motie in hoofdelijke stemming maar schorst eerst de vergadering voor een 

paar minuten.  

 

Er is een stemverklaring van de heer Zijlmans. De motie wordt aangenomen met 16 stemmen voor 

en twee stemmen tegen. De leden van het CDA stemmen tegen.           

 

 Ingekomen stukken en mededelingen.  

Geen opmerkingen. 

 

10. Sluiting.  

De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur. 

  

Aldus besloten in de vergadering van de Gemeenteraad van 15 mei 2014 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


