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Besluitenlijst
Oordeelsvormende vergadering van 13 november 2014.
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De heer

L.M.N. van Pelt
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De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio
opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 13 november 2014.

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heer alle aanwezigen van harte welkom.
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2.

3.

Vaststelling agenda.
De leden van de vergadering worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op ingekomen
stuk 21 en 21A betreft raadsmededeling zienswijze ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen
Volkerak – Zoommeer. De vergadering besluit dit op 27 november in de besluitvormende
vergadering te behandelen.
De vergadering besluit dat vragen vooraf gesteld worden en dat 27 november het stuk wordt
besproken én ter besluitvorming komt.
Spreekrecht burgers.
Insprekers: De heer Hornicek spreekt in over de schade aan zijn woning en de wijze waarop e.e.a.
tot stand is gekomen. Er zijn geen vragen aan de heer Hornicek. De heer Van Nieuwenhuyzen
spreekt in over de toelichting op de trillingsresultaten Stoofdijk. Er is geen 0-meting gedaan (de
bijdrage van de insprekers kan beluisterd worden op www.raadsteenbergen bij de vergadering van 13 november 2014
agendapunt ‘spreekrecht’).

7. Toelichting op het trillingsrapport Stoofdijk.
De presentatie wordt gegeven door Johan Brouwers van BBCI Vrijwijk en door Klaas Leunge
van de combinatie A4. Toelichting op het trillingsrapport stoofdijk. Dit gaat gepaard met een
presentatie. Er worden diverse vragen gesteld. De insprekers krijgen een tweede termijn.
Inspreker: De heer Van der Graaff namens de Stichting Leefbaarheid De Heen over het agendapunt
Toekomstvisie De Heen en buitengebied. De heer Remery vraagt wat de stichting heeft ingeleverd.
De heer Van der Graaff geeft aan dat het twee jaar heeft geduurd en dat er zaken anders zijn op het
gebied van ontsluiting en woningbouw. De Stichting is erg tevreden over de visie. De heer Van Aken
vraagt waarom er niet gekeken is naar een rolmodel. De heer De Graaff geeft aan dat dit meteen
beelden oproept en dat dit wellicht niet past. (de bijdrage van de insprekers kan beluisterd worden op
www.raadsteenbergen bij de vergadering van 13 november 2014 agendapunt ‘spreekrecht’).

8. Toekomstvisie De Heen.
De heer Ooms geeft aan dat dit een prachtig buitengebied heeft en dat het goed is om deze
visie te formuleren. Hij geeft een compliment aan de Stichting. De heer De Neve geeft aan dat het
jammer is dat de rotonde niet gerealiseerd wordt. De heer Van Es sluit zich aan bij De Volkspartij en
is blij dat het een breed overleg was. Er zijn twee visies bij elkaar gevoegd. Een compromis levert
meestal geen visie op. De Heen moet groeien Plan van aanpak moet een aanvalsplan worden. De
heer Van der Spelt is tevreden over de visie. De heer Remery geeft aan dat er een verschil van
inzicht was. Maar dat dat is opgelost. De heer D. Mees vraagt waar De Heen over 15 jaar wenst te
zijn. De heer Suijkerbuijk vraagt naar de dekking van telefonie. Daarom zijn er zorgen over de
veiligheid.
De heer Zijlmans dankt de mensen die in dit dossier inspanningen hebben verricht. De wethouder
doet een toezegging over het plan van aanpak: over een half jaar beschikbaar.
Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 november 2014.
Inspreker: De heer Baptist spreekt namens Sirene in over ingekomen stuk 21 en 21A, de
raadsmededeling zienswijze ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak – Zoommeer.
De inspraak is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl hier is tevens de tekst gepubliceerd.

Mevrouw Baartmans stelt een vraag evenals de heer Aben en mevrouw Korst. De heer Van der Spelt
vraagt naar de opvangmogelijkheid.
De heer De Neve spreekt in over ingekomen stuk 21 en 21A, de raadsmededeling zienswijze
ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak – Zoommeer.
De inspraak is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl hier is tevens de tekst gepubliceerd. Mevrouw korst stelt een
vraag aan de heer De Neve en de heer Vos. De heer De Neve legt een verklaring af.
De ingekomen stukken 21 en 21A, raadsmededeling zienswijze ontwerp rijksstructuurvisie
Grevelingen Volkerak – Zoommeer, worden geagendeerd voor 27 november 2014.
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Mevrouw Muskens van de Fietstore spreekt in over ingekomen stuk 19, raadsmededeling betreft het
standplaatsenbeleid. (De bijdrage van de inspreker kan beluisterd worden op www.raadsteenbergen bij de vergadering
van 13 november 2014 agendapunt ‘spreekrecht’ hier is ook de tekst van mevrouw Muskens gepubliceerd).

Mevrouw Baartmans stelt een vraag. Mevrouw Muskens overhandigt de burgemeester
handtekeningen.
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 11 december 2014.
6.

Rapport Rekenkamercommissie betreffende de verkoop raadhuis.
Mevrouw Verheij (voorzitter van de rekenkamercommissie) geeft een toelichting op het onderwerp.
De heer Van Aken geeft aan dat er aan meerdere kanten fouten zijn gemaakt hij vraagt zich af hoe
de gehele raad hier conclusies uit kan trekken.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat het onderzoek niet alleen door haar maar ook door de gehele
oude raad is gevraagd. Dit ter lering. Niet om achteraf verwijten te maken. Er is al lering uit
getrokken. Zo zit het college zit niet meer bij de coalitievergaderingen. Zij dankt de RKC voor het
onderzoek. De heer Knop geeft aan dat de conclusie is dat er fouten gemaakt zijn en dat daarvan
geleerd dient te worden. Mevrouw Korst spreekt ook haar dank uit. Er moet daadkrachtig opgetreden
kunnen worden door het college zonder dat de raad op de stoel van het college gaat zitten. De heer
Huisman maakt een compliment aan de rekenkamercommissie. Er worden harde conclusies
getrokken. Hij pleit tevens voor functiescheiding. De heer Theuns geeft aan dat hier lering uit
getrokken dient te worden.
Mevrouw Verheij geeft aan dat de volksvertegenwoordigende rol natuurlijk belangrijk is. Maar soms
werkt het contraproductief. Je moet sterk in je eigen rol staan. Het proces van het duaal vergaderen
heeft tijd nodig gehad. Vaak wordt niet duidelijk gecommuniceerd of burgers mee kunnen praten.
Burgers hebben vaak andere verwachtingen dan de raad waar kan maken. Kijk naar je eigen rol en
laat de ander zijn rol spelen.
De voorzitter dankt de rekenkamercommissie.
Dit stuk gaat niet naar de besluitvormende vergadering van de raad.

4.

Vaststellen besluitenlijst 16 oktober 2014.
De heer Van Aken mist zijn naam op de lijst. Met deze opmerking wordt de
besluitenlijst goedgekeurd.

5.

Vragenhalfuur.
De heer Van der Spelt vraagt naar de veiligheidseisen van het viaduct. De wethouder geeft aan dat
dit zo blijft maar er wellicht maatregelen genomen worden als er klachten komen. Dit moet de
gemeente zelf dan doen.
De heer Mees vraagt naar de herbestrating van de Simon Luymesstraat e.o. in Nieuw Vossemeer. Er
zijn gele lijnen heeft getrokken op het trottoir van de kruising tussen de Merijntje Gijzenstraat en de
Simon Luymesstraat om de bocht af te snijden en het trottoir te verkleinen. Hij stelt hier een aantal
vragen over. Wethouder Zijlmans geeft aan dat het trottoir zo blijft liggen. Parkeerplaatsen worden
opgeschoven, dat is een oplossing voor het probleem.
De heer Huisman stelt opnieuw naar de vragen omtrent Suwinet (zelftest) en de verbeterpunten. Het
college heeft hierop geantwoord daar schriftelijk op terug te komen. StAn zou graag na 4 maanden
een verhelderend antwoord willen hebben op de vragen die wij gesteld hebben bij de
oordeelsvormende vergadering op 28 augustus. De burgmeester geeft aan dat dit op de
toezeggingenlijst verwerkt wordt.
Voorts vraagt hij naar wie er verantwoordelijk is voor de opruiming van de bloemen bij herdenkingen
(en eventueel vieringen). De heer Zijlmans geeft aan dat het op het juiste moment wordt opgehaald.
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De heer Veraart stelt vragen over de overlast van een dansschool.
De burgemeester geeft aan de klachten te kennen. Er wordt gehandhaafd. Er wordt rekening
gehouden met de specifieke omstandigheden en omwonenden worden geïnformeerd.
6.

Rapport Rekenkamercommissie betreffende de verkoop raadhuis.
Behandeld na agendapunt 3.

7.

Toelichting op het trillingsrapport Stoofdijk.
Behandeld tijdens het spreekrecht (agendapunt 3).

8.

Toekomstvisie De Heen.
Behandeld tijdens het spreekrecht (agendapunt 3).

9.

Najaarsnota 2014.
De heer Suijkerbuijk vraagt of de onderbouwing iets eenvoudiger kan.
De heer Van den Berge geeft aan dat het om de voortgang gaat. Veel gaat goed. Hij stelt een
aantal vragen over peuterspeelzaalwerk en openluchtrecreatie. Mevrouw Korst geeft aan dat
het er goed uitziet. Zij stelt een aantal vragen over de oninbare debiteuren. Kan er een lijst ter
beschikking van de raad gesteld worden met uitzondering van de schrijnende particuliere
gevallen. Zij stelt nog een aantal vragen. De heer Van Es geeft aan dat dit getuigd van
conservatief financieel beleid. Hij vraagt naar het programma financiering; zaakgericht werken
en mit-office.
Wethouder Van den Bosch geeft aan dat de oninbare debiteuren inderdaad zorgelijk zijn. De
heer Bogers geeft aan dat het op grond van de voorschriften niet kan om budget door te
schuiven zoals dat voorheen ging. De heer Zijlmans geeft aan dat de
vrachtwagenparkeerplaats ander onderzocht zal worden. De heer Van den Berge wil op korte
termijn geïnformeerd worden over het peuterspeelzaalwer k. Wethouder Zijlmans zegt dit toe.
Mevrouw Korst vraagt nogmaals naar het gasverbruik. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er
een verkeerde inschatting is gemaakt.
De najaarsnota gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 november 2014.

10.

Eerste herziening beeldregieplan Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland.
De heer Van der Spelt vindt een goede landschappelijke inpassing van groot belang en is blij
dat de natuur niet vergeten wordt. Jammer dat de compensatie buiten het gebied is.
Mevrouw Korst de planaanpassing voorziet in verder duurzaamheidseffecten. Het ziet er goed
uit. De heer D. Mees betreurt het dat er niet vooraf voldoende onderzoek is geweest. De PvdA
wil de concrete verschillen weten en de exacte verlaging van de grondwallen met de eff ecten.
Mevrouw Baartmans vraagt naar de eerdere revisies. Wat gebeurt er nu? Wat is er precies
veranderd? Wethouder Van den Bosch geeft aan dat eerdere revisies geen grote tekstuele
wijzigingen met zich meebrachten. De wijzigingen moeten digitaal en fysiek aangeboden zijn.
De wijzigingen zijn voortgekomen uit nieuwe inzichten. Er wordt eigenlijk teruggegaan naar de
oorspronkelijke bedoeling. De heer D. Mees heeft nog geen antwoord gehad op een tweetal
vragen: de bebossing op de dijkwallen om de hoogte te compenseren, is dit mogelijk en de
bebouwing van de kassen tot aan de rooilijnen. Wethouder Van den Bosch geeft aan dat
beplanting mogelijk is maar dat op de vraag van de rooilijnen terug gekomen wordt.
Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 27 november 2014.

11.

Wijziging begroting van de WVS-groep.
De heer Remery vraagt hoe het wordt geïntensiveerd.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat de risico’s omgeslagen worden naar de deelnemende gemeenten.
Er wordt minder bijgepast dan voorzien was.
Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 november.
4

RD1400037

12.

Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Ingekomen stuk 21, zienswijze ontwerp rijksstructuurvisie gaat naar de agenda van 27 november.
Op de agenda van 11 december worden de volgende ingekomen stukken geplaatst:
Ingekomen stuk 10 raadsmededeling verkoop Zuidwal 2.
Ingekomen stuk 17 beantwoording artikel 40 vragen van De Volkspartij over de Westdam.
Ingekomen stuk19 de raadsmededeling standplaatsbeleid.
Mevrouw Baartmans over ingekomen stuk 3.
Ingekomen stuk 3: Bestemmingsplan “De Schapenput’. Zijn de problemen oplosbaar? Wethouder
Lepolder geeft aan dat het te maken heeft met de locatie van de woning en er een oplossing te
vinden is. Mevrouw Baartmans vraagt naar de ecologische hoofdstructuur en recreatie en de
maatregelen voor de lichtverstoring. De wethouder zegt een antwoord toe.
De heer Veraart over ingekomen stuk 7: agenderen voor 11 december 2014.
De heer Huisman: ingekomen stuk 15. Raadsmededeling woonvoorziening Chronisch
Drugsverslaafden. Kan het college verwoorden wat zij hiervan vinden? Gaat het college mee met
hun collega’s van Bergen op Zoom om toch het benodigde geld te krijgen? De heer Suijkerbuijk
vraagt wanneer de alternatieven gepresenteerd worden.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat het jammer is dat het niet doorgaat. Het college zal geen voorstel
zal doen, de kosten zijn op jaarbasis € 130.000,-. Er wordt gekeken naar een oplossing maar het is
erg moeilijk. Het gaat niet om iets afbreken, er is nu ook niets.
De heer Van den Berge vraagt naar de omvang van het probleem. De heer Suijkerbuijk vraagt naar
wanneer het alternatief komt. De heer Zijlmans geeft aan dat er nog geen stappen gezet zijn. Er komt
nog een specifiek antwoord. De heer Huisman geeft aan dat Bergen op Zoom naar Den-Haag gaat
om de gelden van het Rijk te krijgen. Wethouder Zijlmans geeft aan dat het wel een stabiel probleem
is. Bergen op Zoom wordt gesteund in de acties in de richting van het Rijk.
De heer Knop vraagt naar de toezeggingenlijst (nummer 4.): wat is er gedaan met de bushalte
Molendijk. Wethouder Zijlmans gaat dit op zo kort mogelijke termijn uitvoeren. De heer Knop
vraagt naar welke termijn? Wethouder Zijlmans zeer kort.
De heer Suijkerbuijk over ingekomen stuk 12: Europese subsidie: maken wij hier gebruik van?
Wethouder Zijlmans geeft aan dat hier een antwoord op komt.

13.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de oordeelsvormende vergadering van 11 december 2014.
Plv. griffier

de voorzitter

I.Konings

M.H.H.I. Remery
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