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BESLUITENLIJST van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 2 oktober 2014. 

 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadzaal van het gemeentehuis 

 
Aanwezig: De heer:  L.M.N. van Pelt  voorzitter 

 

De dames:   H.A.H.M. Neutkens  lid 

    C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

    E.M.J. Prent   lid 

 

De heren:   L.E. Molhoop    lid 

J.G.P. van Aken  lid 

W.J. van den Berge  lid 

B. Mees   lid 

G.G. de Neve   lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

A.F.C. Theuns   lid 

    J.H.F. Weerdenburg  lid 

    L.C. Aben   burgerlid 

    A.A.P. Hommel   burgerlid 

 

Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

De heren:  J.A.M. Vos   portefeuillehouder 

     V.J. van den Bosch  wethouder 

    

Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heren:  C.F. Zijlmans   wethouder 

T.C.J. Huisman   lid 

W.L.C. Knop    lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

E.C. van der Spelt   lid 

 

Publieke tribune: 16 personen. 

Pers: 3 personen.  

 

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 2 oktober 2014.  

  

 

1.  Opening. 

          Afwezig zijn: de heren Huisman, Van Gommeren, Broos, Knop, Van der Spelt en Zijlmans.  

 

2.  Vaststelling agenda. 

Geen opmerkingen over binnengekomen. De agenda wordt vastgesteld.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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3.  Spreekrecht burgers. 

De heer Boluijt namens de voetbalverenigingen te Dinteloord betreffende de 

bezuinigingsopgave buitensportaccommodaties. De heer Boluijt geeft aan dat hij zeer verbaasd 

was dat de privatisering geen doel meer bleek te zijn maar dat de bezuinigingsopgave dit 

geworden was. Hij schetst de mogelijkheden van de sportaccommodaties. Hij geeft aan dat de 

huidige ontwikkelingen dramatische gevolgen hebben. 

 

De heer Nieuwenhuijzen spreekt in over agendapunt 8 (toeristenbelasting) van camping De 

Uitwijk. Hij geeft aan waarom de invoering van toeristenbelasting geen goed idee is, waarbij ook 

de timing niet goed gekozen is.  

De heer Van Engelen van Jachthaven Waterkant spreekt namens de gezamenlijke jachthavens 

in Steenbergen. Hij geeft aan dat er een aantal keer overlegd is met de wethouder zowel in 

oude als in nieuwe samenstelling. Het bijzondere is dat het nieuwe college niet op de hoogte 

was van de oude afspraken.  

De heer Tonissen geeft aan dat hij al een aantal keer heeft ingesproken over dit onderwerp. De 

invoering van de toeristenbelasting brengt met zich mee dat 18 gezinnen de caravan te koop 

moeten zetten. De camping is dan niet meer rendabel.  

 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van agendapunt 8.  

De heer Lambers stelt een aantal vragen over de invoering van de toeristenbelasting. Hij geeft aan dat 

het ingeboekt moet worden in de begroting. Er moeten nog afspraken gemaakt worden met andere 

belanghebbenden buiten de waterondernemers om. Er worden diverse vragen gesteld. De heer 

Weerdenburg stelt een aantal korte vragen. Hij vraagt of en waarom de verordening afwijkend is. De 

heer Van Es vraagt naar de perceptiekosten en de mogelijkheden voor campers. De heer Aben vraagt 

naar het bestaan van ligplaatsvergunningen. De heer Mees stelt een aantal vragen.  

 

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat het een impopulaire maatregel is. Hij gaat in op het verleden 

van de invoering van deze maatregel en beantwoordt de gestelde vragen. Burgemeester Vos geeft 

aan dat er wordt gehandhaafd op de woonark in De Vliet. Concurrentie (economisch belang) is geen 

grond voor handhaving. Er dient gekeken te worden of deze problematiek aangepakt kan worden.  

 

De insprekers krijgen de gelegenheid te reageren. 

De heer Van Nieuwenhuyzen acht de aandacht voor landrecreatie ondergeschikt. De heer Tonissen 

geeft aan dat hij merkt dat kennis ontbreekt bij de raad.  

 

De heer Mees vraagt wat gebeurt er wanneer de overeenkomst met de watersportsector komt te 

vervallen. De heer Aben vraagt nogmaals naar het ligplaatsenvergunningen systeem. De heer Theuns 

vraagt naar de duur van het eerste jaar. De heer Van Es vraagt naar de campers. De heer 

Weerdenburg vraagt naar het juiste moment van invoering. De heer Lambers herhaalt de vraag over 

de brievenbusbewoners. En geeft aan dat dit een te uitgebreid pakket is qua doelgroep.  

 

Dit stuk gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 9 oktober 2014.  

   

Mevrouw Van Zuuren spreekt in over de hoofduitgangspunten woonvisie agendapunt 9 (deze 

inspraak is geplaatst op het raadsinformatiesysteem bij dit agendapunt ). Mevrouw Van Zuuren 

reageert op de plannen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.  

 

Behandeling agendapunt 9. 

De heer Aben geeft aan dat de VVD van mening is dat er een duidelijk beleid geformuleerd 

dient te worden. De VVD mist de visie op het vrij komen van landelijke gebouwen. Hij vraagt 

hier een paragraaf over toe te voegen. De heer Van den Berge geeft aan dat hij zich in grote 

lijnen kan vinden in de uitgangspunten nota. Het gaat echter verder dan faciliteren. De PvdA is 

van mening dat het verruimen van de mogelijkheden tot het huisvesten van arbeidsmigranten 

ongewenst is op deze wijze. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de onderwerpen aan de orde 

zijn geweest in de beeldvormende vergadering. Zij is blij met de bouw van starterswoningen  en 

stelt een aantal vragen. Mevrouw Neutkens geeft aan dat het goed is dat deze nota regionaal 
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wordt afgestemd. Zij stelt vragen over de cijfers. De heer Van Es is blij met de wijze waarop het 

college deze procedure inzet. Hij geeft aan dat er behoefte is  aan sociale woningbouw en vraagt 

dit mee te nemen in de uitwerking. Hij vraagt naar een woonwensen onderzoek. Mevrouw Korst 

is enthousiast over het stuk en onderschrijft de uitgangspunten.  Zij stelt een aantal 

verhelderende vragen. De heer Lambers gaat in op de relatie tussen het raadsvoorstel en het 

voorliggende besluit. Hij mist een aantal zaken. De Volkspartij steunt de visie van de 

inspreekster. Hij treft hier geen concrete beleidsvisie van aan in het voorstel.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat de huisvesting arbeidsmigranten moet voorzien in een 

behoefte. Zij geeft antwoord op diverse vragen. Er is behoefte aan 700 wonen tot aan 2030.  Het 

faciliteren van de overheid heeft te maken met het zetjes geven van de markt.  

 

Mevrouw Van Zuuren geeft aan dat woningcorporaties ook zijn aangesproken op de 

arbeidsmigranten, maar dat is niet de taak van een corporatie. Stella Maris is een onderneming. 

Ondernemers zijn best geïnteresseerd in dit soort initiatieven.  

 

Mevrouw Baartmans bevraagt mevrouw Korst op de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij geeft 

aan dat de vertaling van de vraag voor een beleidswijziging verkeerd is opgepakt door de 

wethouder. Er hoeft ook geen wijziging te komen, het beleid is voor mevrouw Baartmans goed. 

De heer Van den Berge gaat in op het faciliteren. De heer Aben geeft aan dat hij met betrekking 

tot de arbeidsmigranten de indruk had dat het om een incidenteel geval ging waarbij de mening 

van de raad gebaseerd was op het uiterlijk van de bebouwing.  

De heer Lambers kondigt een amendement aan waarbij de tekst van het raadsprogramma 

opgenomen wordt in het raadsvoorstel. Hij kondigt een amendement aan over bebouwing voor 

arbeidsmigranten en het migratiesaldo. Hij vraagt naar de Helena Hoeve. Mevrouw Korst geeft 

aan dat het om hoofduitgangspunten gaat. Daar wil zij het bij laten. 

 

Mevrouw Lepolder geeft aan dat zij zeker niet selectief heeft geluisterd. Zij beantwoordt de 

overige vragen.  

 

Dit gaat als bespreekstuk naar de raad.  

 

4.  Vaststellen besluitenlijst van 18 september 2014. 

De naam van de heer Veraart wordt toegevoegd aan de lijst met aanwezigen. De naam van de heer 

Aben ook. De vergadering gaat verder akkoord met de besluitenlijst.  

 

5.       Vragenhalfuur. 

De heer Van Aken De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) doet al enige tijd onderzoek 

naar mogelijke fraude bij de aanvraag van Europese subsidies ten behoeve van de bouw van een kas 

op het Agro Food Cluster in Dinteloord. Is het college hierover geïnformeerd?  

De heer Van Es vraagt naar de technische problemen met de voetgangersbrug aan het Beneden Sas. 

Hier zijn veel klachten over. Daarbij wordt door de klagers opgemerkt dat deze storingen niet kunnen 

worden gemeld omdat het daarvoor bestemde telefoonnummer niet wordt beantwoord. 

De heer Molhoop wil vragen stellen gerelateerd aan de situatie in Haaksbergen en het AFC.  

Juni  jongstleden is ook op het Floraplein in Steenbergen een ruim anderhalf uur durende 

Stuntshow gehouden. Was het college bij het verstrekken van de vergunning voor de stuntshow op het 

Floraplein – op de hoogte was van het feit dat er in totaal al 21 toeschouwers zijn omgekomen en meer 

dan 113 mensen gewond zijn geraakt tijdens monstertruckshows. Gaat u na het drama in 

Haaksbergen de vergunningverlening voor dit soort risicovolle evenementen nader tegen het licht 

houden? 

De heer Lambers over de verkoop van het gebouw van de Parkrakkers. Hij stelt vragen over de 

bedragen.  

 

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat het college niet gaat over de Europese subsidies. De 

burgemeester geeft m.b.t. Haaksbergen aan dat er een evenementenbeleid is. Het totale 

evenementenbeleid zal weer tegen het licht gehouden worden. Er was bekendheid met de risico’s 

over dit evenement. Er dient zeer precies gekeken te worden met een volgende vergunningaanvraag. 
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Mevrouw Lepolder geeft over de voetgangersbrug aan dat de vraag laat binnenkwam. Er zijn 

storingen geweest meer kan zij op dit moment niet aangeven.  

  

6.  Preventie- en handhavingsplan alcohol 

Mevrouw Prent heeft schriftelijk vragen ingediend met betrekking tot agendapunt 6 “alcohol drugs en 

beleid”. De heer Molhoop geeft aan dat een belangrijk onderdeel is ouders bewust maken van het 

gedrag. De PvdA kan instemmen met het voorstel. De heer Aben geeft aan dat de VVD zich onder 

de uitgangspunten kan scharen. De heer Hommel vraagt naar de extra kosten en de 

verhalingsmogelijkheden. De heer Van Es heeft twee zorgpunten. Het aantal 15-jarigen die alcohol 

meekrijgen en de agressie waar controleurs mee te maken krijgen. Hoe kan het college met dit 

beleid deze symptomen bestrijden. De heer Weerdenburg zou graag de scholen willen betrekken in 

de voorbereiding. Wethouder Van Geel heeft reële doelen gesteld. Hij geeft aan hoeveel uur er 

berekend is voor de diverse handhavingszaken. Hij geeft aan dat er wellicht mogelijkheden zijn om 

externe partijen voorlichting op scholen te geven.  

 

Mevrouw Prent geeft aan dat er onzekerheden zijn over de ambities. Zij vraagt om tussentijdse 

informatie. De heer Hommel heeft geen antwoord gekregen op zijn vraag over IVA. De wethouder zal 

dit nagaan. Rapportages worden gedeeld met de raad.  

 

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.  

  

 7.  Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 

 De heer Van Aken vraagt naar de achterliggende gedachte over deze wijziging. De   

   wethouder geeft de historie hiervan weer. Dit punt gaat als hamerstuk naar de vergadering van de  

            raad.  

 

8.  Vaststelling verordening toeristenbelasting. 

          Is behandeld bij agendapunt 3. (spreekrecht).  

 

 9. Hoofduitgangspunten woonvisie. 

          Is behandeld bij agendapunt 3. (spreekrecht). 

 

 10. Ingekomen stukken en mededelingen. 

   De Volkspartij heeft een vraag over de ingekomen stukken m.b.t. de raadsmededeling Villa  

     Moors. En de geplande detailhandel. De heer Van den Bosch geeft aan dat het niet strijdig is met het  

     bestemmingsplan. Het gaat niet zozeer om detailhandel maar om commerciële ruimtes. Wethouder 

Van den Bosch zegt nadere informatie toe.   

 

 11.  Sluiting. 

   De voorzitter sluit de vergadering om 23:18 uur. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelsvormende vergadering van 16 oktober 2014 

 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.C.M. Lambers 


