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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Gemeenteraad 

 

Op:  19 december 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: mevrouw  S.C.C.M. Bolten    voorzitter 

 De heer J.W. Boluijt     plaatsvervangend voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

   L.C.M. Baselier    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 

           L.M.N. Van Pelt    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: mevrouw M.J.E. van der Blom   lid 

  De heer        V.J. van den Bosch   lid 

 

Pers: 9 

Omroep: 6 

Publieke tribune:  50 

 

1.  Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. De burgemeester legt een verklaring af. Zij is voornemens aan te 

blijven. De vergadering wordt geschorst voor enkele minuten. De heer Boluijt neemt het 

voorzitterschap over. De heer Zijlmans geeft aan dat niet iedereen overal over kan oordelen. Hij 

schetst de situatie. Hij geeft wat hij de burgemeester aanrekent. Mevrouw Lepolder onderschrijft het 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Opening-
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verhaal van de heer Zijlmans. Zij geeft aan dat de burgemeester diverse rollen heeft. Mevrouw Korst     

geeft aan dat de burgemeester een verbinder zou zijn. De heer Ooms geeft aan dat een overgrote 

meerderheid van de raad zich niet herkende in de verkenning. Hij schetst de situatie en geeft de 

verschillen weer tussen de uitspraken op de verschillende momenten. Hij geeft aan waarom er geen 

verrotte bestuurscultuur is. Mevrouw Baselier geeft aan dat dit al een aantal maanden loopt. Zij acht 

het niet eerlijk dat de burgemeester het nu bij de raad neerlegt. Mevrouw Baselier geeft aan dat de 

burgemeester het de politiek en zichzelf niet makkelijk maakt en dat zij velen met zich meetrekt. Er 

zijn nu alleen verliezers. Al wat er in de afgelopen dagen gebeurt is beschadigd de integriteit van 

politiek en ambtenaren. Mevrouw Baartmans biedt haar excuses aan aan de burgers. DOOR! had de 

hoop dat de problemen opgelost zouden kunnen worden. Zij geeft aan hoe één en ander gegaan is 

en wat er van de burgemeester verwacht wordt en werd. De heer Van den Berge geeft aan dat het 

bestuurlijk niet goed gaat en noemt het Sunclass dossier. De burgemeester voelde zich niet veilig. 

De burgemeester diende in haar rol gezet te worden door griffier en algemeen directeur en dit is niet 

gebeurd. Hij pleit voor een onderzoek door een onafhankelijke externe deskundige. De heer De 

Neve gaat in op het feit dat het rapport geheim verklaard is. Hij steunt de burgemeester.  

 

 De burgemeester geeft aan dat er veel gezegd is en veel naast de waarheid is gezegd. Zij geeft aan 

de pers niet gezocht te hebben. De heer Zijlmans vraagt om een schorsing van 20 minuten.  

 

 De heer Zijlmans leest de motie voor.  Hij geeft aan dat dit zijn slechtste moment in de politiek is.  De 

heer Van den Berge geeft aan dat dit een dieptepunt is. Hij geeft aan dat een onzorgvuldige 

procesgang leidt tot dit resultaat. Hij vraagt om hoofdelijke stemming. De heer De Neve ziet dit als 

een zwarte dag. De plaatsvervangend voorzitter legt een verklaring af.  

 

Voor de motie 14 raadsleden tegen 3 raadsleden.      

  

 De burgemeester zal zich beraden.  

      

Mevrouw van der Blom en de heer Van den Bosch hebben zich voor de vergadering afgemeld.  

  

2.  Vaststelling agenda.  

De heer Van den Berge geeft aan 19a niet te willen behandelen. De heer De Neve geeft aan dit te 

steunen. De heer Van den Berge geeft aan dat de voorzitter van de werkgeverscommissie hier niet in 

gekend is. Mevrouw Lepolder vraagt of het juridische gevolgen heeft. De heer Ooms geeft aan dat de 

heer Van den Berge zijn functie heeft opgegeven. Hij ziet dan als het traineren van de besluitvorming 

en pleit voor behandeling. De heer Van den Berge geeft aan door de raad benoemd te zijn. Hij heeft 

geen ontslag genomen en gekregen. Formeel is hij dus nog de voorzitter. Mevrouw Baartmans geeft 

aan dat er over de rug van een medewerker een vete wordt uitgevochten. Mevrouw Baselier wil dit 

verdagen. Het blijft op de agenda staan. De heer Van Pelt geeft aan dat de heer Van den Berge zich 

onttrekt aan zijn verplichting. Mevrouw Baselier geeft aan dat er een motie komt.       

    

DOOR!: heeft aangegeven een motie in te willen dienen.  

 

Verzocht wordt als agendapunt 19a toe te voegen de vaste aanstelling van de griffiemedewerkster.  

  

3.  Spreekrecht burgers. 

De heer Tonissen agendapunt 14; wijziging APV. Hij geeft aan dat de gemeente bezig is met het 

formuleren van beleid. Diverse sportverenigingen schenken al vanaf 12:00 uur. Hij vraagt of het om 

de portemonnee gaat of om de gezondheid.  

   

De heer Seesing agendapunt 17; PvE exploitatie jachthaven Steenbergen. Hij geeft aan dat hij al 

langer dan 20 jaar in Steenbergen woont op een schip. Hij wil Steenbergen als zijn thuishaven.    

   

4.  Besluitenlijsten van 31 oktober en 7 november 2013. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Besluitenlijsten-van-20-juni-2013--24-juni-2013-en-27-juni-2013-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Besluitenlijsten-van-20-juni-2013--24-juni-2013-en-27-juni-2013-
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DOOR! geeft aan dat er in de besluitenlijst van 31 oktober niet staat hoe de stemverhouding was 

m.b.t. de motie Stoofdijk. (Op de aan de vergaderstukken toegevoegde motie is aangegeven dat 

deze verhouding 8 voor en 11 tegen was. Op de audio weergave is te beluisteren dat: voorgestemd 

hebben DOOR!; GB/DLP!/PvdA en Lijst Ger de Neve. Tegen waren: CDA; VVD; StAn en D66). 

  

5.  Vragenhalfuur. 

 De heer Remery stelt vragen namens de fracties van GB/DLP en DOOR! over het  

veilig bereiken van het zorgcentrum en huisartsenpost te Nieuw Vossemeer. De heer Remery vraagt 

of er een extra ontsluiting kan komen, met name voor minder validen. De heer Heijmans geeft aan in 

overleg te zullen gaan. Hij informeert zo spoedig mogelijk de raad.     

  

6.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

Mededeling van Wethouder Termeer betreffende de privatisering sport accommodaties. Op 7 janauri 

is hier nog een bespreking over. De nota wordt in februari aangenomen.  

 

 

7. Jaarrekening Stichting SOM. 

 Hamerstuk. Aangenomen.  

   

8. Najaarsnota 2013. 

 Hamerstuk. Aangenomen.  

 

9. Belastingverordening 2014; verordening marktgeld 2014; legesverordening 2014;   

 verordening onroerend zaakbelastingen 2014 en verordening belasting op    

 roerende woon- en bedrijfsruimten 2014. 

 Hamerstuk. Aangenomen.  

 

10. Vaststelling marktverordening. 

 Hamerstuk. Aangenomen. 

 

11.  Vaststelling verordening elektronische bekendmaking Gemeente Steenbergen. 

 Hamerstuk. Aangenomen.  

 

12. Vaststelling bestemmingsplan Doktersdreefje. 

 Hamerstuk. Aangenomen.  

 

13. Vaststelling beheerverodening begraafplaatsen Steenbergen 2013. 

 Hamerstuk. Aangenomen.  

 

14. Wijziging Algemeen plaatselijke verordening door toevoeging van afdeling 8a “bijzondere bepalingen 

over horecabedrijven” als bedoeld in de Drank- en horecawet.  

De heer Van Pelt leest zijn amendement voor. De heer Zijlmans geeft aan dat 11 uur ook acceptabel 

was maar hij kan zich in het amendement vinden.  

 

15. Bezuiniging/privatisering tennisparken. 

De heer Huijbregts geeft aan in te stemmen met het voorstel. Mevrouw Abresch geeft aan dat er een 

maximaal haalbaar resultaat ligt, maar bij de tennisvereniging Steenbergen blijkt dat ze al aan hun 

plafond zitten. Zij vraagt de wethouder alsnog met TVS in gesprek te gaan. Mevrouw Baselier geeft 

aan dat zij blij is met de deelprivatisering Nieuw Vossemeer. De heer Broos geeft aan dat hij 

waardering heeft in de richting van het college. De heer Zijlmans heeft waardering voor de 

wethouder omdat zij iets heeft gecorrigeerd die prima is. Hij stelt een aantal vragen.    

  Wethouder Termeer geeft aan dat er een goede opkomst was op 3 december. Er zijn 5 

vertegenwoordigers die het oordeel mogen uitspreken. Zij is positief. Het is een lastig proces. Zij wil 

met TVS afspraken maken en tegelijkertijd bezuinigingen halen. De relatie moet goed blijven.  

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Buurtpreventie-
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 Aangenomen.    

 

16. Verordening winkeltijdenwet.  

 De heer Weerdenburg geeft aan dat het CDA wenst tegen te stemmen. 

 

17. Programma van eisen exploitatie jachthaven. 

De heer Remery geeft aan dat er een programma van eisen ligt en dat er veel moet gebeuren. Hij 

heeft nadere vragen gesteld waaruit blijkt dat ook de kwaliteit gewaarborgd is. Mevrouw Lepolder 

geeft aan dat ‘het smoel’ en de financiële draagkracht van de haven kritisch bekeken moet worden. 

Zij heeft deze toezegging gekregen. De heer Ooms wil een motie indienen betreffende de belangen 

van de bewoners van de schepen in de haven. Mevrouw Korst vraagt of de bewoners gedurende de 

drie jaar zelf voor legalisering kunnen afspreken. Mevrouw Baartmans vraagt of de motie de uitsterf 

constructie loslaat. Wethouder Termeer geeft aan dat de vraag over de pachtopkomst lastig is. Zij wil 

de uitsterf constructie vasthouden. Legalisering gaat te ver.  

 

De heer Remery kan niet instemmen. Hij wil dit niet legaliseren. Het is een pijnlijke situatie maar je 

maakt je dan onmogelijk. Mevrouw Lepolder geeft aan dat er voor de mensen een lastige situatie 

ontstaat. Vanuit de menselijke maar wil zij de motie steunen. Mevrouw Baartmans. De heer Ooms 

geeft aan dat er vele wegen naar Rome gaan. Mogelijke oplossingen kunnen naar boven komen. De 

wethouder heeft aangegeven dat zij dit wil. We werken met de regels die we hebben. Hoe kunnen we 

binnen dat kader werken naar een oplossing. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de omschrijving iets 

anders zegt. De heer Ooms geeft aan dat het een gedoogde illegaliteit is. De heer Remery geeft aan 

dat het echt niet kan, wellicht kan het anders omschreven worden. De heer Ooms acht dit een 

logisch betoog. Hij vraagt om in de komende periode naar een mogelijkheid om te komen tot een 

oplossing. Mevrouw Korst geeft aan dat zij de motie kan ondersteunen. De motie zegt niet dat dit een 

schip moet zijn. De heer Remery doet een voorstel. Mevrouw Baartmans vraagt of het kan.  

Wethouder Termeer twijfelt. Er kan geen legalisatie van de huidige situatie zijn.  

 

De voorzitter schorst de vergadering.  

 

De heer Ooms leest de tekstwijziging voor.  

 

Besluit en motie worden aangenomen.              

 

18. Ontwerpbegroting 2014 WVS-Groep. 

Mevrouw Abresch legt uit waarom zij moeite had met artikel 3. Zij vraagt naar de uitleg van het 

woordje ‘extra’. Verder geeft zij aan dat er een aantal gemeenten niet kunnen instemmen. Dat baart 

haar zorgen. Zij vraagt om de visie van de wethouder. Mevrouw Baselier maakt zich tevens zorgen. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat het om het totale pakket gaat. De bijdrage van de rijksoverheid 

per werknemer gaat is naar beneden gegaan en gaat verder naar beneden. De tekorten werden door 

de reserves gedekt. Dat is nu uitgeput. WVS is verlengd lokaal bestuur en moet sluitend draaien. 

Elke gemeente moet zijn deel betalen. Afscheid nemen van de WVS is nog veel problematischer. De 

wetgeving moet uitgevoerd blijven worden. Mevrouw Baselier is blij met het antwoord.        

 

19.  Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2019. 

 Aangenomen zonder discussie. 

 

19A.  Vaste aanstelling Charissa van Dipte. 

De heer De Neve legt als stemverklaring af. Hij geeft aan dat lijst Ger de Neve voor de griffie 1 Fte 

voldoende acht. Als Volkspartij acht hij dat de ambtelijke organisatie afgeslankt dient te worden. 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat zendtijd voor politieke partijen is. De heer Van Pelt  geeft aan dat hij 

dagelijks de vruchten plukt van de griffie. De heer Ooms geeft aan dat dit de uitvoering is van een 

eerder besluit. Met dit voorstel wordt verantwoordelijkheid genomen.   

 

Aangenomen.  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Moties-vreemd-aan-de-orde-van-de-vergadering-
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19B.  Motie schaliegas van DOOR!  

 Mevrouw Baartmans leest de motie voor. Aangenomen.  

 Aangenomen.   

 

 Motie drank en horecawet van D66. 

Mevrouw Baselier geeft aan dat 16 en 17 jarigen dadelijk geen alcohol meer mogen nuttigen. Zij stelt 

voor geen heksenjacht te starten maar doelgroepen preventief te betrekken bij de handhaving. 

Zij leest de motie voor.   

Mevrouw Baartmans vraagt of er geen handhaving zou moeten zijn bij 18 minners. De heer 

Weerdenburg vraagt ‘en overlast’ toe te voegen. Hij vraagt wat mevrouw Baselier zou willen doen 

met de informatie (laatste bullet). De heer Zijlmans wil niet gaan gedogen. Mevrouw Lepolder geeft 

aan deze wet door de wetgever niet is doordacht. Zij vraagt of er gekeken kan worden hoe de 

handhaving zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Wethouder Van Geel geeft aan dat er 

controles gehouden dienen te worden. Bij veiligheidsproblemen of overlast krijgt handhaving 

voorrang. Dit is continuïteit van beleid. Het terstond informeren acht hij als een probleem. Terstond 

zou in periodiek veranderd kunnen worden.  

Mevrouw Baartmans geeft aan dat een aantal zaken al beleid is. Zij wil graag het landelijk beleid 

volgen. Zij steunt de motie niet. De heer Ooms vraagt D66 of er bereidheid is de motie aan te 

passen. De heer Weerdenburg sluit zich hierbij aan. Mevrouw Baselier vraagt zich af hoe er geen 

heksenjacht ontkentent zou kunnen worden. De heer Ooms geeft aan dat je dat met deze motie niet 

voorkomt. Mevrouw Baselier wil handhaven en het woordje terstond in periodiek veranderen. Het 

gaat om gezond verstand. Mevrouw Baselier geeft de tekstwijziging aan.  

De heer Van Geel geeft aan dat de eerste drie zaken gedaan worden. De heer Zijlmans geeft aan 

dat de motie overbodig is.  

   

 De motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 7 tegen.  

 

14.  Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 30 januari 2014. 

 

             Griffier   Voorzitter   

 

 

 

 

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

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Sluiting-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Sluiting-

