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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Ruimte & Economie 

 

Op:  5 februari 2014 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: J.W. Boluijt     voorzitter 

    

  C.F. Zijlmans    lid    

 L.C.M. Korst     lid 

 J.H.F. Weerdenburg    lid 

 M.H.H.I. Remery    lid 

 P.W.A. Lepolder    lid 

 L.M.N. van Pelt    lid 

 M.J.M. van Zundert    lid 

 V.J. van den Bosch    lid 

 A. Theuns     lid 

 W.A.M. Baartmans    lid 

 J. Veraart     lid 

 G.G. de Neve    lid 

 W.J. van den Berge    lid 

  A.F.C. Theuns    lid 

  J.G. Ooms     lid 

  

  J.T.T.M. Termeer    wethouder 

 L.C.M. Heijmans    wethouder 

 A.M.C. Van Kesteren   wethouder 

  

 E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig:  

 

Pers: 3 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  12 

 

  

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 

2. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 

 
3. Spreekrecht burgers. 

De heer Tampoebolon heeft zich aangemeld voor het spreekrecht met betrekking tot ingekomen 

stuk 8 (raadsmededeling democratische legitimiteit dorpsraden).  De reactie van de heer 
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Tampoebolon is toegevoegd aan dit agendapunt op het raadsinformatiesysteem 

(www.raadsteenbergen.nl ) 

  
De heer Heijnen heeft zich aangemeld voor het spreekrecht  met betrekking tot de 

zonnepanelen. Hij geeft zijn visie op de aangeschafte zonnepanelen en de 

aanbestedingsperikelen. Hij geeft aan dat er maar weinig Steenbergse bedrijven 

werkzaamheden voor de gemeente verrichten.       
De heer Van Zundert vraagt of de inspreker opnieuw benaderd is om offerte uit  te brengen.  

 

Agendapunt 8 

De heer Weerdenburg  geeft aan een aantal vragen te hebben. Gaat duurzaam inkopen, sociaal 

inkopen en lokaal inkopen voor op prijs- kwaliteit verhouding? 

Mevrouw Korst vraagt waarom er niet gewacht is tot het inkoopbureau van start ging? 

Daarnaast vraagt zij waar het extra potje is gevonden om extra in te kopen. Wie heeft dit besluit 

genomen?  

De heer Van Zundert vraagt of er in de aanbesteding een kwaliteitseis is weggelegd (in een 

document). Hebben de andere inschrijvers ook een nieuwe offerte neergelegd? Mevrouw Baartmans 

geeft aan dat de Europese commissie heeft aangenomen dat overheidsinstanties ook de kwaliteit 

milieueffecten etc. mee kunnen nemen bij de selectie. Waar vinden we dat terug in dit nieuwe beleid? 

De heer Veraart stelt een aantal vragen: wanneer is de gunning verleend aan het bedrijf SIT?  

Wanneer is de aard en de omvang van de gegunde opdracht zo fors gewijzigd?  

Wat is er de oorzaak van dat de opdracht meer dan is verdubbeld? Hoe verhoudt zich deze wijziging 

tot de spelregels van het aanbesteden? Had de aanbesteding niet opnieuw gemoeten? Waarom zijn 

de overige drie bedrijven niet in de gelegenheid gesteld om hun offertes aan te passen?  

In hoeverre speelde behalve de prijs ook de kwaliteit van het gebodene een rol bij de gunning ? Hoe 

maakte u die afweging? Zijn de bedrijven die de aanbesteding verloren door de gemeente tijdig van 

dat feit in kennis gesteld? De heer Veraart vraagt naar de rol van ‘Benutjezon’. Waarom is er een 

systeem gekozen dat weinig rendement oplevert?  

De heer Van den Berge geeft aan dat hij het stuk helder, duidelijk en eenduidig vindt. Hij is van mening 

dat het bedrijf met de scherpste prijs nou eenmaal het bedrijf is dat het werk gegund wordt. Dit is ook 

ten voordeel van de burgers. De heer De Neve geeft aan dat het college zuinig op zijn ondernemers 

dient te zijn. Hij acht het beleidstuk goed. De heer Theuns mist structuur in de visie en zou graag zien 

hoe de voeding en aansturing van het inkoopbureau plaatsvindt. Mevrouw Lepolder vraagt hoe de 

aanbieders benaderd worden. Zij vraagt of de RKC dit voorstel heeft gezien. De heer Van Pelt vraagt 

hoe de bedrijven zijn gekozen die hebben geoffreerd. De heer Remery geeft aan dat het gevoel niet 

goed is wanneer hij de verhalen van de ondernemers hoort. Hij wenst een stevig aanbestedingsbeleid 

dat niet met één presentatie kan gaan leven. Wat zijn de vervolgstappen, hoe gaat de inkoop binnen 

de organisatie eruit zien?     
 

Wethouder Termeer geeft aan dat er formatie is voor de inkoop. Voorts gaat zij in op de 

Europese normen voor het ‘knippen’ van aanbestedingen. Mensen die inschrijven moeten 

vooraf weten welke criteria hoe zwaar meewegen in het puntensysteem.   

Wethouder Heijmans geeft aan dat er altijd 7 of 8 ondernemers uitgenodigd worden. Voor de 

zonnepanelen zijn drie Steenbergse bedrijven en één niet Steenbergs bedrij f was uitgenodigd. 

Het niet Steenbergse bedrijf was de goedkoopste. Gezien het feit dat er op het budget 

duurzaamheid middelen over waren werd een tweede tranche uitgezet bij het goedkoopste 

bedrijf uit de eerste ronde. De aanbesteding heeft € 3.300, - gekost.          

De heer Heijnen geeft aan zelf gebeld te hebben. Hij legt panelen aan zonder adviesbureau.  

€ 3.300,- Advieskosten acht hij hoog. Er lag geen bestek. Hij geeft aan welke technische 

maatregelen. 

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat de nota nu al gedateerd is omdat nieuwe wetgeving niet 

opgenomen is. De heer Remery geeft aan dat de aanbestedingen lokaal uitgevoerd worden. De 

heer Theuns gaat afwachten wat het gaat opleveren.    

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Wethouder Termeer is blij met de aanbestedingswet. De wetgeving is ontstaan aan de hand van 

jaren geleden. Dezelfde aspecten zitten in ons inkoopbeleid als in het Europese beleid, maar er 

zijn meerdere toevoegingen in de nieuwe wet. Kosten zijn een belangrijk aspect, maar er wordt 

tevens steeds meer gekeken naar andere wegingsfactoren. Mevrouw Baartmans geeft een 

voorbeeld.      

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als stuk bespreekstuk naar het presidium te brengen. 

 

Mevrouw Korst vraagt wie dit besluit heeft genomen. De heer Van Zundert vraagt of het bekend 

was dat een lokaal bedrijf in staat was om de technische voorzieningen te beoordelen. De heer 

Veraart herhaalt een aantal vragen waar hij geen antwoord op heeft gekregen. De heer Van den 

Berge geeft aan dat de wethouder heeft aangegeven dat ¾ Steenbergse bedrijven waren. Hij 

verbaast zich over de opstelling van de raad. De heer Van Pelt geeft aan dat de wethouder deze 

discussie zelf veroorzaakt. Hij is blij dat een ondernemer aan de bel trekt. De heer Zijlmans 

geeft aan dat dit niet een beetje meerwerk is. Raar is dat de wethouder een informatie avond 

houdt met een bedrijf dat hij niet vraagt om een offerte.  

 

De heer Heijmans geeft aan dat hij de wethouder duurzaamheid is en dat hij binnen budget en 

begroting bleef en dat het daarom niet naar het college is gegaan. Hij is gegaan voor de A 

kwaliteit. De heer Veraart geeft aan dat dit zeker niet de beste zijn. De wethouder neemt kennis 

van de opmerking. Hij heeft goede ervaringen met dit bedrijf. De terugverdien tijd is 15 jaar. De 

gemeente heeft een voorbeeld functie. De heer Veraart geeft aan dat e.e.a. bij de 

duurzaamheidsnota al bekend was. Wethouder Heijmans geeft aan dat de controller en het 

inkoopbureau ernaar gekeken hebben. De heer Van Pelt geeft aan dat er geen eerlijke 

concurrentie is geweest.  Wethouder Heijmans geeft aan dat het zuur is dat Steenbergse 

bedrijven te duur waren. De heer Van Pelt geeft aan dat de eerste gunning prima was, maar de 

tweede € 35.000,- is niet objectief gegaan. Wethouder Heijmans  geeft aan dat er een extra 

offerte bij de goedkoopste is aangevraagd. De heer Zijlmans vraagt waar het meerwerk ligt. De 

heer Schenk  geeft een toelichting op het bestek. De heer Theuns vraagt naar de andere twee 

bedrijven. Wethouder Heijmans gaat in op de opmerking van de heer Heijnen.  

  

4. Vaststelling van de besluitenlijst van 15 januari 2014.  

De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  
  

5. Ingekomen stukken M&M, mededelingen en toezeggingenlijst. 
Wethouder Heijmans heeft een mededeling. De gunning is bekend gemaakt van het rest- en GFT 

afval. Het is aanbesteed voor een lager bedrag. Dit is met ingang van 2017.     

 
Mevrouw Lepolder heeft namens de VVD een vraag over punt 8 op de toezeggingenlijst.  

De VVD ontvangt graag het overzicht en is benieuwd naar de conclusies. Mevrouw Baartmans heeft 

dezelfde vraag. Mevrouw Baartmans stelt tevens opnieuw een vraag over het starterscentrum 

Wethouder Heijmans geeft aan dat er nog twee weken nodig zijn. Wethouder Termeer geeft aan er 

morgen achter aan te gaan.   

 

Mevrouw Korst heeft namens de CDA de volgende vragen over ingekomen stuk 9:   

De wethouder is gevraagd om de actuele geluidsbelasting zichtbaar te maken indien dit 

geluidsarm asfalt aangelegd zou worden. Onleesbaar, “ook met uitleg' stuk over wegdek-

correctiefactoren. Zij vraagt om een ander, duidelijk overzicht. De heer Heijmans belooft een 

heldere uiteenzetting.  

  

 

6. Tweede supermarkt Dinteloord. 
De heer Van Zundert wil graag een duidelijker inzicht hebben in de materie. Hij wil duidelijker 

snappen waarom er geen supermarkt toegestaan wordt. De heer Zijlmans geeft aan dat het leeft in de 
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kern. Misschien is een onafhankelijk onderzoek een goed idee om er duidelijkheid in te krijgen. 

Mevrouw Lepolder heeft wel wat bedenkingen bij een second opinion. Zij geeft aan dat er een aantal 

omissies in het rapport staan. Een tweede supermarkt lijkt haar geen probleem. Maar gezien het 

bestemmingsplan is dit wel een probleem. Is dit de gewenste locatie? Is er niet een andere locatie? 

De heer Van den Bosch zien de tweede supermarkt wel komen. Zeker wanneer er een welwillende 

houding is. Hoe kunnen we die ruimte geven? De heer De Neve is voor en verheugd door de reacties. 

De heer Van den Berge is verheugd door de reactie van de VVD. Menig Dinteloorder zou graag een 

prijsvechter willen. Een full service supermarkt heeft niet echt bestaansrecht. Maar als er ooit 

verandering komt kan er dan ook een andere branche komen? Mevrouw Baartmans vraagt zich af 

waarom er een second opinion is. Zij denkt niets op te schieten met een volgend rapport. Een aantal 

zaken worden onvoldoende onderbouwd. Het gaat om de combinatie plaats en functie. Veel 

supermarkten worden aan de rand gebouwd. DOOR! is voor. Mevrouw Korst geeft aan dat een nieuw 

onderzoek niet nodig is, er dient wel gekeken te worden of het bestemmingsplan aangepast moet 

worden. De afgelopen 10 jaar zijn er 3 supermarkten omgevallen in Dinteloord.  

Wethouder van Kesteren geeft aan dat er een bestemmingsplan ligt. Er moet een ondernemer zijn die 

het risico aan durft te gaan. Als het economisch onderbouwd is kan het bestemmingsplan gewijzigd 

worden. Een derde onderzoek lijkt niet handig. Een detailhandelsvisie wordt door de provincie 

opgepakt.   

De heer Van Zundert geeft aan dat de gestopte supermarkten niet complementair waren. Hij wil dit 

traject een kans geven. De heer Zijlmans geeft aan dat het om de locatie gaat. Daar zouden stappen 

gezet moeten worden om te kijken of dit verwezenlijkt zou kunnen worden. Mevrouw Lepolder houdt 

bedenkingen houden ten aanzien van het bestemmingsplan. Er wordt ook gewoond maar gezien de 

roep vanuit de bevolking en de rechten van de omwonenden. Misschien kan de volgende stap gezet 

worden om eens te kijken hoe dat verloopt. De heer Van den Berge geeft aan dat er een goed signaal 

is van de raad en de burgers. Wellicht kan er een initiatiefvoorstel gemaakt worden. Mevrouw 

Baartmans geeft aan dat de uitkomst afhangt van de vraagstelling. Het tweede rapport is te negatief. 

Het zou een win win situatie kunnen opleveren. Mevrouw Korst geeft aan blij te zijn met het antwoord 

van de wethouder.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er ook ondernemers zijn geweest die negatief zijn. Als dit 

opgepakt moet worden zal de wethouder de initiatiefnemer uitnodigen. De burgemeester gaat over de 

kazerne. De wethouder neemt dit op.   

De heer Van Zundert vraagt of er een initiatiefvoorstel moet komen. Wethouder Van Kesteren geeft 

aan dat hij dit oppakt.  

 

7. Herinrichting openbare ruimte jachthaven Steenbergen 

De heer Van den Berge geeft aan dat het wat fraaier en luxer wordt maar ook belangrijk 

duurder. We doen onvoldoende aan herbestrating maar wel aan dit plan. Dit is een onnodig en 

duur plan en is geen voorstander. Mevrouw Baartmans zou graag een toelichting willen 

hebben. De heer Ooms geeft aan dat dit niet kostenverhogend werkt voor de inwoners omdat 

het om reserves gaat. Onderhoud aan andere straten wordt gewoon gedaan en niet uitgesteld. 

Die vergelijkingen zijn onjuist. Dit is een uitvloeisel van plannen uit het verleden. Hij is 

gecharmeerd van dit plan. Mevrouw Korst stelt voor om het geld m.b.t. Landschap van Allure 

ingezet wordt wanneer we het ook krijgen. De heer Remery acht dit een behoorlijk bedrag. Er 

is een dekkingsreserve van 1,6 miljoen. Er blijft geld over, wat wordt hiermee gedaan. Waar 

gaat de subsidie heen? Is hierna de investering gedaan of moeten er nog extra investeringen 

komen? De heer Van Pelt zou graag weten hoe het er nu uitziet. Hij wil graag meer informatie. 

Wat zijn de onderhoudskosten in de toekomst? De heer Van den Bosch geeft aan dat dit een 

prachtig moment is. De fractie is zeer enthousiast. Dit past binnen de gemaakte afspraken. 

Het is via burgerparticipatie ingezet. De heer De Neve geeft aan dat het laatste stukje 

kinderkopjes uit de gemeente gaat. Hij wil de koppeling met de N257 terug zien.  

Wethouder Van Kesteren legt uit hoe de financiering van Landschap van Allure werkt. De 

tekening is inderdaad klein en hij zal deelbeschrijvingen toevoegen voor de raadsvergadering. 

Stadhaven is een project van de gehele raad en met de burgers tot stand gekomen. Verder 

geeft de wethouder een toelichting op het traject.  
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De heer Van den Berge geeft aan dat de wethouder niet ingaat op de veilige fietsroute. Er zou 

gekeken kunnen worden of er ook een oplossing voor het fietsverkeer is. Mevrouw Baartmans 

dankt de wethouder voor de toezegging. Zij vraagt naar de N257. En de oversteek blijft 

problematisch. De heer Ooms geeft aan dat het ook gaat om betrouwbaar bestuur. Hier is vier 

jaar aan gewerkt. Dit is democratie. De heer Van den Berge geeft aan dat in een democratie 

ieder zijn mening mag geven. De heer Ooms  geeft aan dat RWS een toelichting heeft 

gegeven op het oplossen van de verkeersproblematiek. De heer Remery heeft geen antwoord 

gekregen op zijn vragen.  

 

Wethouder Van Kesteren geeft een toelichting op de financiering. De heer Heijmans neemt 

een aantal zaken mee met betrekking tot de verkeerssituatie. Het bureau is bezig met de 

oversteek.      

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als bespreekstuk naar het presidium te brengen.  

 

7. Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
Aansluitend aan het spreekrecht bij agendapunt 3. behandeld.  

 

8. Verordening Basisregistratie Personen 

Hier wordt het woord niet over gevoerd.  

Het presidium wordt geadviseerd dit als hamerstuk naar het presidium te brengen.  

 
9. Rondvraag. 

Mevrouw Lepolder zal namens de VVD vragen stellen over de verkeersremmende maatregelen 

Sasdijk in Dinteloord.  

1. Wat was de reden om na 6 jaar opeens te eisen dat de attentie markeringen  weggehaald  

  moesten worden? 

2. Waarom heeft er ruim 4 maanden gezeten tussen het melden hiervan door de bewoners en de 

  reactie vanuit het gemeentehuis? 

3. Wat is de reden dat er na toestemming voor het herplaatsen van de markeringen, nogmaals  

  door de bewoner gerappelleerd moest worden, voordat tot actie werd overgegaan? 

4. Wat is het argument geweest om alsnog toestemming te verlenen voor de  markeringen die er 

  reeds 6 jaar hebben gestaan? 

5. Op welke wijze bent u van plan de Sasdijk definitief veilig in te richten? 

6. Op welke termijn verwacht u dit uitgevoerd te hebben? 

 

De heer Zijlmans geeft aan dezelfde vragen te hebben. 

Wethouder Heijmans geeft aan dat de markeringen weggehaald zijn omdat ze niet op de juiste plek 

stonden. De situatie is besproken in het politieoverleg. De markeringen mochten terug maar dit is pas 

in januari teruggekoppeld. Mevrouw Baartmans.  

Wethouder Heijmans geeft aan dat er een voorstel was voor plateaus. Dit willen de bewoners niet. Er 

zitten verder geen maatregelen in het uitvoeringsprogramma.   

 

De heer van Pelt vraagt naar de schadepost m.b.t. vernielingen in het centrum op zaterdagavond.  

Naar aanleiding van verkeerd geplaatste verkeersborden en gevaarlijke verkeersituaties in onze 

gemeente heeft wethouder Heijmans informatie ontvangen over deze situatie. De laatste 

vergadering gaf hij een aanvang te maken met de verbeteringen en aanpassingen. De VVD ziet 

graag het plan van uitvoering tegemoet en vraagt de wethouder hen te informeren over de 

aanpassingen die zijn of worden gedaan. Tot nu toe is niets zichtbaars veranderd.  Wethouder 

Heijmans gaat aangeven wat de veranderingen zijn.   

Mevrouw Korst Westlangeweg; slechte bermen, gevaarlijke situaties. Wethouder Heijmans geeft 

het door.  

11. Sluiting. 
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 De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 april 2014.  

            

           Griffier   de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer   

 


