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Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 28 augustus 2014. 

 

 
De heer:  M.H.H.I. Remery  voorzitter 

 

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

   E.M.J. Prent   lid 

 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

L.E. Molhoop    lid 

J.G.P. van Aken  lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

L.M.N. van Pelt   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

M.J.M. Ooms   burgerlid 

   J.H.F. Weerdenburg  lid 

   J.A.P. Veraart   lid 

 

Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

    

De heren:  J.A.M. Vos   portefeuillehouder 

   C.J.M van Geel   wethouder 

   C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

Afwezig:  C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

   V.J. van den Bosch  wethouder 

 

Publieke tribune: 20 personen. 

Pers: 2 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 28 augustus 2014.  

 
1. Opening. 

 Mevrouw Korst is afwezig.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De heer Lambers vraagt agendapunt 10 te verschuiven 

naar een volgende vergadering om eerst met de politie te kunnen overleggen. De heer van Pelt vraagt om 

behandeling vanavond. De heer Van den Berge wil het standpunt van de portefeuillehouder weten. De 

burgemeester geeft aan dat de finale afweging zou na de informatieavond kunnen. De heer Weerdenburg 

steunt het voorstel om het na 11 september te behandelen.  

  

3. Spreekrecht burgers. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Beens spreekt in over Het Frietkarreke. Hij geeft aan tegen welke problematiek hij aanloopt. Hij 

zou graag op de Welberg op vrijdagavond willen staan. Op vrijdag of zondag zou hij een standplaats in 

Steenbergen Noord willen. De heer Van den Berge vraagt naar de communicatie met de gemeente. De 

heer Beens heeft contact en verzocht om het standplaatsen beleid aan te passen maar er gebeurt niets. 

De heer Lambers zou dit terug willen zien op de agenda om te kijken of het standplaatsen beleid herzien 

dient te worden. Hiertoe wordt besloten.  

 

De heer Hornicek spreekt in over agendapunt 12. Hij geeft aan dat het trillingsrapport niet binnen de 

marges is. Hij geeft aan wat er volgens hem niet deugt aan de informatie en de tabellen en de overige 

informatie.  

 

Agendapunt 12. Ingekomen stuk 5 van 3 juli 2014. Trillingsanalyse Stoofdijk. 

De heer Lambers geeft aan dat er een proces loopt. Hij had gehoopt op een deskundige toelichting. 

De heer Van den Berge geeft aan dat dit het proces inderdaad kruist en er is duidelijkheid nodig. Het is 

een hele lastige en moeilijke situatie. Op deze wijze komt het iedere keer terug. De heer Remery vraagt 

aan welke termijn gedacht wordt. De burgemeester geeft aan twee vragen te horen. Duiding van de 

techniek en terugkoppeling over de verkenning. De verkenner komt ongeveer over drie weken naar de 

gemeente met een rapportage. Over een maand lijkt een reëel moment. De heer Van der Spelt stelt 

vragen die volgende maand worden beantwoord. De voorzitter geeft aan dat het over een maand wordt 

geagendeerd; verkenning en technische onderbouwing.  

 

De heer Hornicek geeft aan dat er fouten zijn gemaakt. De heer Weerdenburg vraagt de 

portefeuillehouder de vragen van de heer Hornicek mee te nemen voor volgende maand.  

 

Afgesproken wordt dat er over een maand op teruggekomen wordt.    

 

Mevrouw Baaten spreekt in over agendapunt 7. Zij geeft aan waarom zij inspreekt. Zij gaat in op de 

achtergrond (inspraak gepubliceerd op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 28 augustus 

2014, agendapunt 3, spreekrecht burgers) en verduidelijkt dit met een power point presentatie.   

 

Agendapunt 7. Onttrekken verbindingsweg (tussen Van Bouthershemstraat en Leuvenstraat) aan het 

openbaar verkeer. 

De heer Huisman geeft aan dat er een aantal zaken gezegd worden waar hij van wil weten of dit klopt. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat hij een aantal keer op die plaats is geweest. Er is naar nut en noodzaak 

gekeken. Er kan zo meer groen komen. De heer Huisman vraagt de wethouder eerst te overleggen met 

de raad. Dit lijkt chantage. De heer Lambers neemt hier afstand van. De heer Van Pelt vraagt waarom 

hiervoor gekozen wordt wanneer het weggetje weinig nut heeft. De heer Weerdenburg sluit zich hierbij 

aan. De weg mag blijven liggen. De heer Van der Spelt vraagt aandacht voor de stoep d.m.v. het plaatsen 

van een hekje. De heer Van Pelt geeft aan dat wat er ook gebeurt er zullen altijd extra werkzaamheden 

zijn. De heer Theuns geeft aan dat er een hekje moet komen voor de fietsers. De bereikbaarheid is goed. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat de hulpdiensten er kunnen komen. De suggestie van het hekje neemt 

de wethouder mee.  

 

Mevrouw Baaten wilde graag stootbanden. De bewoners aan de overkant hebben om hoge beplanting 

gevraagd. Mevrouw Baaten wil graag het weggetje behouden.  

 

Het is een discussiestuk voor de vergadering van donderdag 4 september 2014.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 3 juli  2014. 

 De besluitenlijst is gepubliceerd voor vaststelling op 18 september.  

 

5. Vragenhalfuur. 

De burgemeester geeft aan dat het college wel wil kijken naar het standplaatsenbeleid, dit betreft 

de portefeuille van de burgemeester. De heer Lambers beargumenteert waarom hij dit toch wil 

bespreken en vraagt om een passende oplossing. De burgemeester hecht aan uitvoering van 

vastgesteld beleid.    

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Gewoon Lokaal! heeft de volgende vragen.  

De heer Maas vraagt naar het onderzoek naar de mogelijkheid voor een kleinschalig 

bedrijventerrein in Kruisland. Wat is de stand van zaken. Wethouder Lepolder geeft aan dat 

ondernemers een wijziging kunnen aanvragen. De heer Maas: zijn er andere mogelijkheden binnen 

de kern Kruisland? Wethouder Lepolder heeft geen locatie op het netvlies, maar plannen kunnen 

voorgelegd worden.  

 

De heer Veraart vraagt het indienen van zienswijzen. Zou dit geadresseerd kunnen worden aan de 

gemeenteraad? Mevrouw Lepolder geeft aan dat er doorzendplicht is.   

De heer Veraart vraagt naar de aanpassing van ‘De Linie’. Er worden hoge snelheden gehaald. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er geen maatregelen zijn, die moeten wel genomen zijn. Dus er 

wordt naar gekeken.  

De heer Veraart geeft aan dat de Westlandselangeweg flink kapot gereden is. Gaat Rijkswaterstaat 

dit herstellen?  Alles wat kapot gereden wordt zal hersteld worden.  

De heer Veraart vraagt of er een mogelijkheid is om de bushalte Witte Ruiterweg te verplaatsen naar 

Stierenweg. Wethouder Zijlmans geeft aan dat als er aanleiding toe is dit gedaan zal worden, in overleg 

met de nieuwe vervoerder. De heer Ooms geeft aan dat snelheidsremmende maatregelen afgestemd 

moeten worden op het agrarische verkeer en grastegels langs de berm te leggen.  

De heer Lambers vraagt om de Molenweg in het gesprek met de vervoerder me te nemen.  

 

De heer Huisman vraagt of naar de verkeerssnelheid en de relatie tot het zebrapad. De heer 

Zijlmans geeft aan dat er op diverse plaatsen een zebrapad aangelegd zal worden. De heer Maas 

De heer Huisman vraagt of de controles op de begraafplaats aan de Steenbergseweg uitgebreid 

kunnen worden? De burgemeester geeft aan dat de politie aangeeft waar controles uitgevoerd 

worden. Burgers dienen aangifte te doen. De heer Huisman geeft aan dat er een klachtenformulier 

is ingevuld. De burgemeester geeft aan dat aangifte beter is.  

 

    De heer Gommeren kerncentrale Doel ligt vanaf augustus stil vanwege mogelijke sabotage. Is hier  

    vanuit onze gemeente of via de regio al overleg over geweest? Zo niet willen wij de   

    portefeuillehouder het volgende vragen, hoewel Doel in België ligt willen vragen hier als gemeente of  

    via de regio aandacht aan te besteden. De burgemeester geeft aan hier aandacht aan te schenken    

    en zeker te bespreken.  

    De heer Gommeren: Russische sancties waaronder een voedselboycot hebben invloed op de sector. 

    Door de EU alsook door de Nederlandse regering zijn compensatiemaatregelen aangekondigd om    

    ondernemers die door deze sancties getroffen zijn te ondersteunen. Voedsel dat niet afgezet kan  

    worden via de normale kanalen kan met compensatie bij voedselbanken aangeboden worden. 

    Vraag aan de wethouder, is hieraan door de gemeente en regio al extra aandacht aan besteed via    

    contact met de voedselbank, de getroffen tuinders of de ZLTO?  

    Agrarische ondernemers kunnen door de blokkade in ernstige financiële problemen komen, kan de    

    gemeente hierbij ondersteuning geven en bent u bereid informatie hierover te publiceren? 

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de voedselbank zelfstandig is. De voedselbank geeft aan wanneer er 

behoefte is aan bemoeienis of interventie van de gemeente. De problemen van de tuinders zijn voor de 

landelijke overheid.  

 

De heer Theuns vraagt naar het onderhoud van o.a. de Zuidwal. Wordt er groot onderhoud gepleegd? 

Wethouder Zijlmans geeft dat er binnenkort gebaggerd wordt. Het is geen open riool maar er moet wel 

iets aan gedaan worden. 

  

6.  Grondprijsbeleid en methoden cq werkwijzen ter stimulering van de woningbouw.  

  De heer Knop vraagt of er vooraf een minimale prijs door de gemeente vastgesteld kan worden. Kan  

 er met andere gemeenten een taxateur in de arm genomen worden? Hij vraagt of er meerder  

  bedrijven actief zijn. De heer Ooms vraagt of makelaars partijen bij elkaar kunnen brengen.  

 De heer Huisman vraagt of er woonwensen onderzoek gehouden kan worden. Hij acht het aanvullen  

 van een tekort van een project met de opbrengst van een ander project gevaarlijk. De heer Van der  
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     Spelt vindt Woonconnect een goed initiatief, maar wat gaat het kosten? De heer Gommeren is  

 voorstander van taxatie. De heer Van den Berge heeft moeite met de interpretatie van het stuk. De 

     heer Van den Berge ziet het grondprijsbeleid als geringe invloed. Het stuk is onvoldragen. 

  

 Mevrouw Prent vraagt wat de relatie is tot het raadsprogramma.   

 

 Mevrouw Lepolder gaat na of er een minimale prijs gesteld kan worden. Een beëdigd taxateur zou  

     altijd met de juiste waarde moeten komen. Met betrekking tot Woonconnect geeft de wethouder aan  

     dat een woonwijk via hedendaagse methoden gevormd kan worden. Het is als voorbeeld genoemd.  

     De kosten zijn ongeveer 15-20.000 euro per project. Zij geeft een toelichting.    

 

 De heer Ooms vraagt nog naar de PR. Hij zou graag borden plaatsen. De heer Van den Berge geeft  

     aan dat de maatregelen in een mix gebruikt kunnen worden. Hij wil wel aandacht voor de  

     betaalbaarheid van het wonen. Daarom moet er gekeken worden naar vernieuwing van de  

     woningen. Mevrouw Prent vraagt nog naar de ideale mix. Hoogwaardig groen en  

     parkeervoorzieningen zijn randvoorwaarden.    

     

 Mevrouw Lepolder geeft aan de PR mee te nemen.  

 

7.  Onttrekken verbindingsweg (tussen Van Bouthershemstraat en Leuvenstraat) aan het openbaar verkeer. 

Zie bij spreekrecht.   

 

8.  Bestemmen Willemspolderweg tot openbare weg 

De heer Van Aken vraagt voor wie het onderhoud van deze weg is. De heer Zijlmans geeft aan dat dit 

voor de gemeente is.  

 

 Discussiestuk voor de raadsvergadering.  

 

9. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting SOM. 

 Mevrouw Prent vraagt hoe stabiel de stichting is. De heer Broos geeft aan dat er al tal van 

verbetertrajecten zijn en acht dit positief. De heer Weerdenburg geeft aan dat de kwaliteit van onderwijs 

niet achteruitgaat en daar geeft hij een compliment voor.  

 

 Wethouder Zijlmans geeft aan dat het onderwijs juist beter is. We zitten op de goede weg.   

 

     Hamerstuk voor de raadsvergadering.  

  

10. Regionaal Beleidsplan Politie 

  Stuk wordt verdaagd naar een vergadering na de voorlichting.   

 

11. Ingekomen stuk 1 van 3 juli 2014 en ingekomen stuk 3 van 26 juni 2014. Philip Morris. 

   De heer Van Aken stelt diverse vragen met betrekking tot dit punt. Hoeveel werknemers er direct 

       en indirect getroffen zijn en hoe de getroffenen worden opgevangen. Hoe wordt omgegaan met het    

   verdringingseffect van andere burgers en heeft het college kennis van de toekomst van het terrein?  

   Is het college op de hoogte van geïnteresseerde partijen?  

  De heer Van Es herhaalt een aantal zaken die hij in het voorjaar heeft aangegeven met betrekking 

  tot dit onderwerp. Het college antwoordde dat erop terug gekomen zou worden. De heer   

  Weerdenburg geeft aan dat er een goede regeling was bij Philip Morris. De heer Hommel geeft aan 

  dat het heel goed geregeld is ook voor ingehuurd personeel. Personeel wordt goed begeleid. 

  

  Wethouder Zijlmans geeft aan dat er goede regelingen zijn. Er is natuurlijk verdringing op de 

  arbeidsmarkt. Hij geeft een toelichting.  

  De heer Van Aken vraagt aandacht voor alle mensen die onder druk komen te staan.          

 

12. Ingekomen stuk 5 van 3 juli 2014. Trillingsanalyse Stoofdijk. 

   Behandeld bij agendapunt 3: spreekrecht.  
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13. Ingekomen stuk 5 van 26 juni 2014 Sunnclass. 

       De heer Van den Berge geeft aan dat er onvoldoende gehandhaafd kon worden. Dat betreurt hij. Er  

       ontstaat een vertraging door ondeskundig handelen. Dit soort fouten mag niet gemaakt worden.  

       Hij vraagt hoe er met de mensen wordt omgegaan. De heer Lambers geeft aan dat er in het  

       Verleden al aandacht voor is geweest en dat handhaving niet aan de orde was. Hij is verbaasd over 

  De ingezette handhaving. Er zijn diverse meningen. Kan er niet met betrokkenen van gedachten 

  gewisseld worden. Misschien kan er een beeldvormende vergadering komen. De heer 

  Weerdenburg is van mening dat het een helder stuk is over complexe materie. De lokale economie  

  is erbij gebaat. Niemand heeft er last van. De heer Van Es pleit voor overleg. De heer Van der   

  Spelt sluit zich daarbij aan. De heer Van Pelt geeft aan dat niemand deze situatie leuk vindt. Hij  

  acht het park verloederd. Laten we samen zoeken naar een keuze. Hij pleit voor een beeld-  

  Vormende vergadering.              

  

  De burgemeester geeft aan dat handhaving een verantwoordelijkheid is van het college.  

  Hij begrijpt het pleidooi van de raad. Handhaving dient losgeknipt te worden van de toekomst visie 

  op Sunclass.      

   

  De heer Van den Berge geeft aan dat er een knoop doorgehakt moeten worden. De positie van de  

  recreanten is een andere. Zij zijn de dupe. Daar wil hij graag een reactie op. De heer Lambers  

  geeft aan dat het handhaven op niets uit zal draaien. De heer Van den Berge geeft aan dat 

  handhaven niet een kwestie van kiezen is. De heer Lambers geeft aan dat er andere zaken gezegd 

  worden door de politiek die in het verleden werden gezegd. De heer Van Pelt geeft aan dat er ook voor 

  de tuinders gezorgd moet worden. De heer Van den Berge geeft aan dat er effectieve huisvesting moet  

  zijn. Hij roept wederom op om een locatie aan te wijzen voor adequate huisvesting. De heer Van Pelt  

  maakt nu geen keuze. 

 

   De burgemeester geeft aan te controleren tot het moment waarop de raad een andere keus maakt.  

   Alle woningen worden op dezelfde wijze gecontroleerd.  

      

14. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

  De heer Maas vraagt naar de tijdige publicatie van vergunningen. De heer Lambers vraagt of er ook 

  een reactie door de gemeenteraad gegeven kan worden. De heer Weerdenburg vraagt om een   

  snelle afwikkeling. De heer Huisman vraagt of de grafiek klopt.  

  De burgmeester geeft aan dat formeel de gemeente niets verkeerd doet er is geen verplichting om 

  deze vergunningen te publiceren. Het kan hier en daar sneller, maar veel aanvragers vragen veel 

  te laat aan. Dan zouden veel aanvragen geweigerd moeten worden. Er wordt gezocht naar het  

  evenwicht. De heer Lambers is het ermee eens en vraagt om een antwoord naar de indieners van  

  de brief (30 en 4).       

 

  De heer Veraart (ingekomen stuk 5) vraagt naar de langdurige afwezigheid van een boa waardoor 

  een gat in de begroting is ontstaan. De burgemeester geeft aan dat door externe inhuur het tekort   

  is ontstaan. De heer Veraart (ingekomen stuk 11) vraagt naar de geleiderail bij de fietsbrug Klutsdorp.    

  Wethouder Zijlmans geeft aan dat het zo snel mogelijk gedaan dient te worden.   

 

 De heer Weerdenburg (ingekomen stuk 1) vraagt naar de gespreksnotitie Stoofdijk: dat hij deze verwacht  

 bij de aangekondigde discussie.  

 

De heer Huisman (ingekomen stuk 23). Wat is de uitslag van de zelftest? Wat zijn de  

verbeterpunten? Wordt er ook gezocht naar informatie over bekende Nederlanders door medewerkers  

van het gemeentehuis? Burgemeester: deze vragen worden schriftelijk afgedaan.    

  

 De heer Van Aken (ingekomen stuk 16) vraagt of het nieuwe budget al aan de RKC is toegewezen.  

     Ingekomen stuk 27 (uitspraak Molendijk) graag voor de volgende vergadering te agenderen. Het budget  

     voor de RKC wordt met de begroting meegenomen en de Molendijk komt op de agenda van de volgende  
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     vergadering.  

  

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

 

Aldus besloten in de openbare oordeelsvormende vergadering van 18 september 2014. 

 

 Griffier      Voorzitter 

 

 

 

 E.P.M. van der Meer     N.C.J. Broos 

 


