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Besluitenlijst van de openbare oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

 

Op:  5 juni 2014 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: De heer  M.H.C.M. Lambers  voorzitter 

De dames:   E.M.J. Prent   lid 

     H.A.H.M. Neutkens  lid 

C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

   L.C. Aben   lid 

   D.A.D. Mees   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

G.G. de Neve    lid 

N.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

Ad Theuns   lid 

     T.P.M. van Es   burgerlid 

     A.A.P. Hommel   burgerlid 

     D. van Agtmaal   burgerlid 

 

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

 

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

 

Afwezig:    V.J. van den Bosch   wethouder 

 

Pers: 3 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  20 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Spreekrecht burgers 

De heer Arnold van der Heijden namens actiegroep SAS. Hij geeft een aantal tips hoe het vertrouwen in de 

gemeente en politiek herstelt kan worden. Er worden door de leden geen vragen gesteld. De heer Van den 

Berge vraagt of het mogelijk is een beeldvormende vergadering te beleggen. Dit wordt meegenomen naar 

het presidium.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst 17 april en 22 mei 

Beide lijsten worden vastgesteld.  
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5. Begroting 2015 omgevingsdienst West-Brabant en meerjarenraming 

De voorzitter refereer aan het verzenden van zienswijzen op voorhand van het raadsbesluit vanwege het 

indieningstermijn zienswijzen: 7 juni 2014. De heer Van der Spelt vraagt naar het verschil tussen de 

genoemde en getoonde budgetneutraliteit. Verder is hij akkoord. Mevrouw Korst is ook akkoord, maar stelt 

een aantal vragen. De heer Remery geeft aan dat het meer zou worden voor minder. Dat blijkt niet zo te zijn. 

De heer Aben wil benadrukt zien dat er onduidelijkheden in het stuk staan.  

De burgemeester geeft aan dat alle fracties akkoord gaan met het voorstel tot zienswijzen. De 

omgevingsdienst wordt ook bevraagd bij een situatie als Moerdijk.      

 

De heer Van Pelt vraagt naar de riolering en het transporteren. De heer Remery vraagt of het consequenties 

heeft voor de kwaliteit van dienstverlening. De burgemeester geeft aan dat de relatie 

opdrachtgever/opdrachtnemer kan verbeteren en dat de riolering en afvalwater de verantwoording van het 

Waterschap is.  

 

Mevrouw Korst vraagt of de vacatures het gevolg zijn van de efficiency inzet? Hoe zit het met het kerumerk 

op milieutaken, loopt dit gevaar? Er is personeel van de gemeenten meegekomen. Het keurmerk relateert de   

burgemeester aan de gemeente. 

 

Hamerstuk voor de raad.  

 

6. Begroting 2015 veligheidsregio West-Brabant 

De heer Theuns vraagt naar de post ‘nieuwe meldkamer’. Er staat een getal van tussen de 20 en 30 miljoen. 
Staat er een ‘0’ teveel? Hij stelt nog een aantal technische vragen. De heer Van Es is het eens met de 
zienswijzen zou er aan toegevoegd kunnen worden niet tot 2016 te wachten. Mevrouw Korst geeft aand at in 

2013 een positief saldo is geconstateerd. Mevrouw Korst zou dit in 2014 dwingend retour willen zien. De 

heer Van Agtmaal geeft aan dat de risico’s niet gedekt zijn door reserves. De gemeente Steenbergen zou 3 

ton moeten betalen. Wordt de gemeente op de hoogte gehouden van juridische en inhoudelijke 

ontwikkelingen.  

 

De burgemeester geeft aan dat de technische vragen schriftelijk afgedaan worden. Deze organisatie heeft 

grip op de organisatie. De meerderheid van de gemeenten voelt niets voor het terugstorten. Het is 

broekzak/vestzak. Het moet niet het rondpompen van geld worden. Het is niet praktisch.   

 

De heer Van Es geeft aan dat hij 2015 bedoelde.  

Dat dient dan toegevoegd te worden aan de zienswijzen.   

  

Hamerstuk voor de raad tenzij de antwoorden niet afdoende zijn.  

 

7. Begroting 2015 regionale ambulance dienst 

De heer Van Pelt vraagt naar de ambulancepost bij de A4. De heer Ooms geeft aan in te kunnen stemmen. 

Maar het spoedvervoer dient wel haalbaar te zijn. Wethouder Van Geel pleit voor goede aanrijtijden. De regio 

krijgt daar een boete voor.  

 

De heer Van Pelt schetst de situatie. Wethouder Van Geel geeft aan dat de ambulances de meeste tijd 

onderweg en beschikbaar zijn. Het is een regiobelang, geen lokaal belang.   

 

Hamerstuk voor de raad.    

 

8. Begroting 2015 regio West-Brabant 

De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met het verzenden van zienswijzen op voorhand van 

het raadsbesluit vanwege het indieningstermijn zienswijzen: 12 juni 2014.  

Mevrouw Neutkens en mevrouw Korst vragen naar de apparaatskosten. De burgemeester geeft aan dat dat 

in de zienswijzen zit.  

 

Hamerstuk voor de raad.  
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9. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

De heer Remery van Gewoon Lokaal stelt een vraag over  ingekomen stuk 7:  

Hoe is stand van zaken? De heer Van Pelt vult aan of de kazerne opgenomen wordt in de veiligheidsregio. 

De burgemeester geeft aan dat in de persepctiefnota uitgebreid wordt ingegaan. Daar staat de investering in. 

De brandweerkazerne blijft de eerste jaren onderdeel van het dekkingsplan. De gemeente is 

verantwoordelijk voor aanpassingen, zo is dat afgesproken.     

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:02 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 3 juli 2014 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


