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      Besluitenlijst 

Oordeelsvormende vergadering van 11 december 2014. 

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

 

De dames:   C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

E.M.J. Prent   lid 

W.A.M. Baartmans  lid 

L.C.M. Baselier   lid  

  De heren:   B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

W.J. van den Berge   lid 

L.E. Molhoop    lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid  

E.C. van der Spelt   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

A.F.C. Theuns   lid 

L. Aben    burgerlid 

       

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     J.A.M. Vos   burgemeester 

 

Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   

De heer:   I.L.J.C. Konings   raadsadviseur 

 

Afwezig: De heren:  W.J.P.M. Maas    lid 

L.M.N. van Pelt   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

J.G.P. van Aken  lid 

G,G. de Neve   lid  

T.P.M. van Es   burgerlid  

     J.A.P. Veraart   burgerlid  

Pers:   1        

Omroep:  0    

Publieke tribune: 40 

 
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 11 december 2014.  

 

 
1.  Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Afwezig zijn: de heren Maas, Van 

Pelt, Gommeren, Van Es en Huisman en Van Aken. Mevrouw Baartmans sluit later aan.  

 

2.  Vaststelling agenda. 

Agendapunt 18, Duurzaamheidsverslag AFC, wordt verplaatst direct na het vragenuur van januari 

2015. De ingekomen stukken 10 en 31 en 31A komen op de agenda van januari 2015.  

 

De heer Lambers verzoekt ingekomen stuk 39 toe te voegen aan de agenda van deze vergadering. 

 

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

Mevrouw Stevens spreekt in namens Peuterspeelzalen Steenbergen over ingekomen 

stuk 31. Wethouder Van Geel onderschrijft het betoog van mevrouw Stevens. Wethouder van Geel wil 

de continuïteit van het peuterspeelzalenwerk waarborgen. In januari 2015 krijgt de raad een evaluatie 

van het peuterspeelzalenwerk. (de bijdrage van mevrouw Stevens kan 

beluisterd worden op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 december 2014 

agendapunt ‘spreekrecht’) 
 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van ingekomen stuk 31 en 31A. 

 

Mevrouw Baselier en de heer Lambers informeren naar de herkomst van de 80.000 euro vandaan die 

genoemd zijn in de stukken. Wethouder Van Geel antwoordt dat het geld een eerdere uitkering is dan 

eerder was toegezegd. Mevrouw Prent wil weten wat de wethouder doet om de onrust weg te nemen 

bij de ouders en leidsters van de peuterspeelzalen. Wethouder Van Geel antwoordt dat de onrust 

veroorzaakt is door de directie van de peuterspeelzalen.  De heer Lambers wil weten of het advies uit 

2011 een verstandig voorstel was en of men dit nog een keer zou doen onder de huidige 

omstandigheden. Wethouder Van Geel stelt dat de omstandigheden, financieel en economisch, erg 

zijn veranderd en dat dat invloed heeft op de huidige situatie. De heer Korzilius reageert namens de 

Peuterspeelzalen Steenbergen en stelt dat antwoord gegeven is op de financiële vragen vanuit de 

gemeente. De financiële situatie heeft te maken heeft met de verminderde vraag in de 

kinderopvang.(de bijdrage van de heer Korzilius kan beluisterd worden op www.raadsteenbergen.nl bij 

de vergadering van 11 december 2014 agendapunt ‘spreekrecht’) 
 

De voorzitter schorst twee minuten de vergadering.  

 

De heer Broeshart spreekt in over het afsteken van vuurwerk tijdens oud- en nieuw. Hij wil weten 

wanneer er vuurwerk mag worden afgestoken. Burgemeester Vos zegt dat vanaf 18.00 uur vuurwerk 

afgestoken mag worden (de bijdrage van de heer Broeshart kan beluisterd worden op 

www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 december 2014 agendapunt ‘spreekrecht’). De 

heer Keizer spreekt in namens de ondernemingsraad (OR) van de WVS-groep over agendapunt 8, 

verordeningen in het kader van de Participatiewet. De OR van de WVS-groep maakt zich zorgen over 

de mensen die gaan vallen onder beschut werk. De bijdrage is te vinden op het RIS.  (de bijdrage van 

de heer Keizer kan beluisterd worden op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 

december 2014 agendapunt ‘spreekrecht’). Mevrouw Baartmans wil weten wat men bedoeld met 

1.800 mensen die buiten de infrastructuur werk vallen en zij wil weten of de verordening beschut werk 

onderdeel uitmaakt van de participatieverordening. De heer Snepvangers antwoordt namens de OR 

dat het gaat om mensen die niet werken binnen de industrie en dat de verordening beschut werk 

onderdeel uitmaakt van de participatieverordening.  

 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van agendapunt 8. 

 

8.  Verordeningen in het kader van de Participatiewet. 

De heer Van den Berge wil weten welke afspraken wethouder Zijlmans heeft gemaakt met de sociale 

partners en hoe de doelgroep anders wordt bediend. Hij wil weten hoe gehandhaafd gaat worden op 

arbeidsverdringing en wat  de consequenties zijn van het afschaffen van de Verordening participatie 

schoolgaande kinderen. Mevrouw Neutkens gaat in op de verplichte verhuisplicht. Zij vraagt zich af of 

het mogelijk is om een verhuisverplichting op te leggen wanneer er sprake is van een arbeidsduur van 

minimaal 3 jaar. Mevrouw Baartmans wil graag weten waarop de 1.800 euro studiebijdrage 

gebaseerd. Zij vraagt zich af wanneer er sprake is van bepaalde omvang van vrijwilligerswerk en 

mantelzorg. Zij wil ook weten hoe gecontroleerd gaat worden dat er een tegenprestatie geleverd wordt. 

Zij vraagt de insprekers duidelijkheid te geven over de verordening over beschut werk. De heer 

Suijkerbuijk wil weten of er voldoende maatschappelijk nuttig werk is om de doelgroep te plaatsen. De 

heer Weerdenburg zegt dat het CDA volgende week een motie indient over een notitie minimabeleid. 

Hij vraagt zich af of er voldoende capaciteit is om handhavend op te treden. De heer Lambers vraagt 

of het college de zorg kan wegnemen over het beschut werk bij de sprekers van de  WVS-groep. 
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Wethouder Zijlmans geeft aan dat de 18 gemeenten dezelfde verordening in ISD-verband vaststellen. 

Deze regio draagt ook zijn verantwoordelijkheid in 125.000 mensen die aan de slag  moeten. Mensen 

met een lage loonwaarde komen in aanmerking voor beschut werk. Er is geen sprake van verdringing 

op de arbeidsmarkt. Er komt nog een beleidsplan over de handhaving daarvan. Stichting leergeld 

neemt heeft straks de taak over van financiële ondersteuning van bijvoorbeeld kinderen die willen 

sporten. De 1.800 euro is een onderzoek geweest van het Nibud. De heer Peeters (ambtelijke 

ondersteuning) geeft aan dat het intrekken van de verordening maatschappelijke participatie 

schoolgaande kinderen is een wettelijke verplichting. Er worden financiële mogelijkheden opgenomen 

in een subsidieverordening. Beschut werk blijft voor degene die er zitten en de jaren daarna is er een 

kleine uitbreiding. De verhuisverplichting is wettelijk geregeld. Er is alleen beleidsvrijheid binnen de 

handhavingverordening met betrekking tot maatregelen over het sanctioneren en de tijd waarover 

deze uitgesmeerd wordt. De heer Snepvangers is blij dat beschut werk de aandacht heeft. De heer 

Van den Berge zegt dat de tegenprestatie primair gericht moet zijn op de arbeidsmarktpositie van de 

betrokkene. Mevrouw Baselier blijft zich zorgen maken over verdringing van werkzaamheden. Zij 

vraagt naar de bekendmaking van het nieuwe beleid en specifiek gericht naar de mensen die het 

betreft. Mevrouw Baartmans wil graag weten hoe de doelgroep geplaatst gaat worden. Zij wil meer 

duidelijkheid over de bepaalde omvang. Zij wil weten of het college gaat uitdragen dat burgers 

voortaan bij Stichting Leergeld moeten zijn. De heer Suijkerbuijk vindt het belangrijk dat er uitvoering 

worden gegeven aan een tegenprestatie. De heer Weerdenburg vraagt naar de tegenprestatie na de 

eerste zes maanden. De heer Zijlmans zegt dat de gemeente Steenbergen wacht op het vaststellen 

van de loonwaarde door de minister. Op de website van de gemeenten komt informatie over de 

Participatiewet. Een persoon gaat namens de gemeente bij de bedrijven langs om een potentiële 

nieuwe werknemer onder de aandacht te brengen. De gemeente gaat nog communiceren dat de 

Stichting Leergeld een taak van de gemeente overneemt.  

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014. 

 

De heer De Smit, lid van de marktcommissie, spreekt in over agendapunt 15. Hij vraagt aandacht voor 

de situatie op de Westdam, het toepassen van een uitstervingconstructie in Dinteloord en de 

uitbreiding van de zaterdagmarkt in Dinteloord. (de bijdrage van de insprekers kan beluisterd worden 

op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 december 2014 agendapunt ‘spreekrecht’). 
 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van agendapunt 15. 

Mevrouw Baartmans vraagt zich af of een zorgverzekeraar een maatschappelijke organisatie is. 

Volgens de heer De Smit moet een zorgverzekeraar wel zo gezien worden. De heer Suijkerbuijk vindt 

het positief dat er sprake is van verruiming van het standplaatsenbeleid. Hij heeft moeite met het 

verschil in de tarieven tussen de kernen. Hij oppert om de bloktijden te vervangen door een uurtarief. 

De heer Lambers pleit voor een geleidelijk tariefverhoging. Zorgverzekeraars hebben volgens hem 

een andere taak dan echte bedrijven. Burgemeester Vos stelt dat het standplaatsenbeleid een 

collegebevoegdheid is. Het college sluit niet uit dat er nog wijzigingen plaatsvinden. Het college stelt 

raad in kennis. Het college wil de tarieven in overeenstemming brengen met wat gebruikelijk is. De 

heer De Smit zegt dat er geen behoefte is aan veranderingen in tarifering. De heer Lambers pleit 

ervoor om te kijken naar de tarieven. De heer Van den Berge zegt dat het goed is dat de kleine kernen 

qua tarief worden ontzien. De heer Tamboebolon spreekt in over agendapunten12 en 18 en 

ingekomen stuk 32 Zijn bijdrage is te vinden op het RIS. (de bijdrage van de insprekers kan beluisterd 

worden op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 11 december 2014 agendapunt 

‘spreekrecht). 
 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van agendapunt 12. 

 

12.  Toekomstig beleid gemeentelijke begraafplaatsen 

 

Mevrouw Prent is blij met het voorstel en noemt het een mooi burgerinitiatief. De heer Lambers pleit er 

voor dat de gemeente eerst beleid maakt over het ruimen van graven. Hij zegt dat het voorstel niet 

tegemoet komt aan het vraagstuk. Mevrouw Korst vraagt waarom het aanschrijven van nabestaanden 

niet eerder is bijgehouden. Zij ondersteunt het initiatief.  
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De heer Suijkerbuijk ondersteunt het voorstel. De heer Van den Berge zegt dat het voorstel een 

oplossing is voor de problemen uit het verleden. Hij wil vooruit kijken. Wethouder Zijlmans erkent dat 

in het verleden niet tijdig aangeschreven was. Het exploitatietekort is van voor 2002. Er was 

afgesproken om het exploitatietekort mee te nemen in de begroting. Hij pleit om elke begraafplaats op 

zichzelf te beoordelen. Rondom begraafplaats Zuideinde wil het college een soort park maken. In 

Zuideinde wordt niet geruimd. 43.000 euro is gereserveerd voor het opknappen van de 

begraafplaatsen. De heer Tamboeboelon zegt dat het hier primair gaat om de mensen te vinden die 

grafrechten bezitten. Het zoeken naar nabestaanden is eenvoudig door gebruik te maken van 

betrokkenen. De heer Lambers zegt veel respect te hebben voor degene die dit plan vlottrekken. 

Mevrouw Baselier zegt dat D66 het voorstel onderschrijft. 

 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 18 december 2014. 

 

De vergadering wordt vervolgd met het behandelen van ingekomen stuk 32.  

 

Mevrouw Prent verneemt graag de voorkeurslocatie van de dorpsraad. De heer Taboubolon zegt dat 

de dorpsraad geen voorkeur voor een bepaalde locatie heeft. De heer Molhoop wil weten wanneer dit 

onderwerp weer op de agenda komt. Anders wil de PvdA dit onderwerp voor de eerstkomende 

vergadering agenderen. De dames Prent en Baselier willen de voorkeurslocatie van het college weten. 

Wethouder Van Geel zegt dat het college in januari 2015 spreekt over dit onderwerp. Mevrouw 

Baartmans roept op de bevoegdheid bij het college te laten. Wethouder Van Geel zegt dat het college 

alleen naar raad moet bij bestemmingsplanwijziging.  

 

4.     Vaststellen besluitenlijst van 13 november 2014. 

Er is een verzoek om tekstuele wijzigingen binnengekomen van Gewoon Lokaal. Met deze wijzigingen 

wordt de besluitenlijst vastgesteld. De heer Van den Berge vraagt zorgvuldiger te kijken naar de 

besluitenlijst. 

 

5.    Vragenhalfuur 

Mevrouw Korst heeft vragen gesteld over het werken met een inkoopbureau door de gemeente 

Steenbergen. Zij wil graag weten of het college een  informatiebijeenkomst wil houden voor 

Steenbergse ondernemers over aanbesteden. Wethouder Van den Bosch zegt dit toe. De voorzitter 

zegt dat de antwoorden op de technische vragen van de heer Suijkerbuijk op het RIS staan.  

 

6.   Presentatie van Traverse 

De heer Van Rijen van Traverse verzorgt de presentatie. De presentatie staat op het RIS. Mevrouw 

Neutkens wil graag weten of Traverse dezelfde werkzaamheden straks blijft uitvoeren. De heer Van 

Rijen zegt dat Traverse nauwe samenwerking blijft zoeken met alle welzijnsinstellingen. 

 

Op verzoek van burgemeester Vos wordt vervolgd met het behandelen van ingekomen stuk 20.   

 

Mevrouw Baartmans vraagt of het mogelijk is dat de omwonenden inzage krijgen in een aantal 

documenten. Burgemeester Vos zegt dat de documenten niet openbaar worden gemaakt. Mevrouw 

Neutkens vraagt of de brief van de schrijvers inmiddels beantwoord is. Burgemeester Vos bevestigt 

dit.  

 

  De voorzitter schorst de vergadering voor enkele ogenblikken. 

  

De heer Lambers deelt mee dat 12 agendapunt ook wat betreft de Volkspartij een hamerstuk kan 

worden. 

 

7.   Vaststelling algemene subsidieverordening 2015 gemeente Steenbergen 

 

Mevrouw Korst geeft aan dat het CDA instemt met het voorstel. De heer Suijkerbuijk mist het 

onderdeel sport. De heer Van den Berge stelt dat er niets wezenlijk verandert aan de 

subsidieverordening. Mevrouw Baartmans gaat in op de kaders die het college meeneemt. Zij wil ook 
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weten uit wie dat de werkgroep bestond. Zij vraagt zich af wat een minimisverordening is en waarom 

dat de middelbare school niet genoemd is met betrekking tot cultuur. Wethouder Van Geel zegt dat 

sport onderdeel is van nota welzijn. Het onderdeel cultuur zit ook in de subsidieregeling. De werkgroep 

is een interne werkgroep. Mevrouw Hameeteman (ambtelijke ondersteuning) zegt dat het voordeel van 

het huidige voorstel is dat het college snel kan inspringen op wijzigingen. De heer Suijkerbuijk vraagt 

naar de mogelijkheden van subsidiering van 18- jarige tot 65-jarige die willen sporten. Wethouder Van 

Geel zegt dat er gesubsidieerd wordt voor gewone volwassenen. Mevrouw Baartmans vraagt wat de 

minimisverordening inhoud. Wethouder Van den Bosch zegt dat bij een minimusverordening over 

subsidies tot 200.000 euro er geen nadere toetsing door de Europese Commissie is.  

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014.  

 

8.   Verordeningen in het kader van de participatiewet 

 

  Agendapunt 8 is behandeld bij het spreekrecht.  

 

9.   Regionaal kompas 2015-2020 

 

De heer Molhoop wil graag weten welke specifieke kwetsbare groepen bevinden zich binnen de 

gemeente Steenbergen en hoe het vangnet is geregeld, ook regionaal. De heer Lambers wil graag 

weten wat de financiële consequenties zijn voor de gemeente Steenbergen met betrekking de 

regionale verslavingszorg. Mevrouw Korst wil graag weten of het vangnet in staat is de zwakkere op te 

vangen. Zij wil ook weten of deze mensen allemaal geregistreerd worden. Zij informeert naar de rol 

van huisartsen. De heer Van der Spelt informeert naar de taakstelling die er is en  hoe professioneel 

omgegaan wordt met psychische patiënten. 

Wethouder Van Geel zegt dat er in Steenbergen bijna geen mensen zijn die vallen onder het regionaal 

kompas. Een inwoner van Steenbergen die naar Bergen op Zoom gaat, wordt door Bergen op Zoom 

betaald. De opgevangen mensen worden niet doorgegeven aan de eigen gemeente. Beschermd 

wonen is er niet in Steenbergen. De bijdrage aan het hostel in Roosendaal zou de gemeente 

Steenbergen 130.000 euro structureel per jaar kosten. Het college is niet tegen een woonvoorziening, 

maar wel tegen het bedrag van 130.000 euro. 

Huisartsen hebben de rol van zorgverlener. Nu ligt er een voorstel bij de GGD om de huisartsenzorg 

voorlopig over te nemen. De psychiatrische patiënten vallen onder GGZ.  

Mevrouw Veeke (ambtelijke ondersteuning) zegt dat er een maatschappelijk steunsysteem is met 

verschillende maatschappelijke organisatie in Steenbergen om daar signalen op te pakken. De heer 

Lambers vraagt naar het financiële risico voor de gemeente Steenbergen met betrekking tot het hostel 

in Roosendaal. Mevrouw Korst wil nog graag antwoord op haar vraag over het niet-registreren. De 

heer Van der Spelt vraagt of er voldoende opvang aanwezig is en of er aanvullende voorzieningen 

gecreëerd moeten worden. Wethouder Van Geel zegt dat er niet voldoende opvang is en verwijst naar 

het initiatief in Roosendaal. Wanneer meer burgers opgevangen moeten worden dan dat er plaatsen 

zijn, dan is de centrumgemeente verplicht om voor een voorziening te zorgen. De heer Lambers vindt 

dat voorkomen moet worden dat de kosten voord de opvang onder post onvoorzien valt. Wethouder 

Van Geel zegt dat als je geregistreerd bent, je dan ook een zorgverzekering hebt.  

Mevrouw Veeke (ambtelijke ondersteuning) zegt dat de geregistreerde een collectieve 

ziektekostenverzekering voor minima krijgen. Via een landelijke regeling krijgen mensen die niet 

verzekerd zijn, toch hun ziektekosten vergoed.  

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014. 

 

10.  Samenhang in welzijnswerk. 

   

De heer Suijkerbuijk vraagt de stukken tekstueel nog een keer na te kijken. De heer Van den Berge 

zegt dat de stukken moeilijk leesbaar zijn. Hij hoort graag de visie van het college. Hij kan moeilijk een 

besluit nemen over het voorstel.  Mevrouw Prent vindt dat de stukken weinig concreet zijn. Zij vindt het 

belangrijk dat de zelfstandigheid van de vereniging blijft gewaarborgd. De heer Lambers kreeg het 

advies van de adviesraad via een omweg. Hij wil weten waarom het college niets gedaan heeft met 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2014/11-december/19:30/Verordeningen-in-het-kader-van-de-participatiewet-
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het advies. Hij pleit voor het aanhouden van het agendapunt. De heer Weerdenburg onderschrijft dat 

de documenten weinig concreet zijn.  Wethouder Van Geel zegt dat Traverse het voorstel omarmt. Er 

komt meer samenhang en samenwerking en structuur met het aannemen van dit voorstel. Het advies 

is in het proces ergens blijven hangen. Met de adviesraad is een conceptstuk besproken. De input van 

adviesraad is verwerkt. Hij gaat het advies nog een keer met de adviesraad bespreken. De 

zelfstandigheid van verenigingen verandert niet. De heer Van den Berge haalt een citaat aan en vraagt 

wat het college bedoeld. Mevrouw Prent pleit voor een faciliterende rol van de gemeente. De heer 

Lambers stelt dat het advies van de adviesraad niet betrokken kan zijn bij het voorstel. Hij roept het 

college op om alsnog in gesprek te gaan met de adviesraad. De heer Weerdenburg onderschrijft dat 

het voorstel moeilijk geschreven is. Wethouder Van Geel zegt dat het laatste advies van de adviesraad 

niet meegenomen is, omdat het te laat binnen was om te verwerken. Er wordt opnieuw overleg 

gevoerd over het advies. Het college wil het voorstel herzien.  

 

Dit agendapunt gaat niet door naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014. De leden 

van de vergadering besluiten om ingekomen stuk 39 niet vanavond te bespreken, maar in januari 

2015.  

 

11.  Doordecentralisatie buitenonderhoud onderwijshuisvesting en verordening voorzieningen  

    huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen 

 

Mevrouw Korst wil graag weten hoeveel geld er nog is voor het onderhoud van de scholen en hoe dat 

besteed gaat worden. De heer Van der Spelt vraagt naar de manier waarop het restbedrag van 23.000 

euro besteedt wordt. Wethouder Zijlmans zegt dat er 145.000 euro beschikbaar is voor het onderhoud 

van de scholen. Met één school is er nog geen overeenstemming over de besteding. 

Onderhoudsplannen worden niet goedgekeurd op basis van binnenkomst. Hij verwijst naar het MOP.  

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014. 

 

13.  Belastingverordeningen 2015  

   

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014. 

 

14.  Legesverordening 2015 

 

  De voorzitter zegt dat er een aangepaste tarieventabel op het RIS is geplaatst.   

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 18 december 2014. 

 

15.  Ingekomen stuk 19 van 13 november 2014: standplaatsenbeleid. 

   

  Dit agendapunt is behandeld na het spreekrecht.  

 

16.  Ingekomen stuk 10 van 13 november 2014: Verkoop Zuidwal 2. 

 

De heer Lambers zegt dat hij een alternatief heeft, namelijk het Coeveringe Park. Hij gaat in op de 

parkeerproblematiek. Planologisch is het beter om een goede locatie te zoeken dicht bij de 

Ravelijnstraat. Hij roept het college op om te gaan spreken met Aan de Stegge en SDW. Mevrouw 

Korst vindt de Ravelijnstraat een mooie locatie, maar dat lijkt haar voorlopig niet realistisch. De heer 

Theuns ziet weinig bezwaren in de locatie Zuidwal 2, een ook niet in kleine verdieping. De locatie aan 

de Ravelijnstraat is mogelijk interessant als woningmarktlocatie. Wethouder Lepolder wijst op de 

praktische zaken over de locatie aan de Zuidwal 2. Het loskoppelen van het Coeveringe Park en de 

Ravelijnstraat is niet in het algemeen belang. In het openbaar kan zij dit niet toelichten. De inwoners 

van het Coeveringe Park zijn gehoord. Recent waren er op bestuurlijk niveau gesprekken met Aan den 

Stegge en SDW. In de nieuwe situatie is er voor de verzorgers parkeergelegenheid op het eigen 

terrein ingetekend. Er moet een wijzigingsvoorstel komen voor het plan en daarin wordt planschade 

meegenomen. De heer Lambers zegt dat het een kwestie van willen en kunnen. Hij overweegt om een 

afspraak te maken om in vertrouwelijkheid geïnformeerd te worden. Mevrouw Baartmans vindt dat er 
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niet over alle individuele plannen gesproken moet worden. Mevrouw Korst zegt de raad het plan moet 

afwachten. De heer Lambers roept het college nogmaals op om te spreken met Aan den Stegge en 

SDW. Wethouder Lepolder geeft aan dat het gesprek plaatsvond op maandag 8 december jl. Zij gaf in 

dat gesprek aan dat de huidige situatie niet door het college wordt geaccepteerd.  

 

17.  Ingekomen stuk 17 van 13 november 2014: Westdam; beantwoording artikel 40 vragen van De 

Volkspartij. 

 

De heer Lambers wil van het college weten of zij kan garanderen dat er geen andere detailhandel dan 

volumineuze detailhandel kan komen bij de Westdam. Wethouder Van den Bosch zegt hij die garantie 

niet kan geven. Het college volgt het vastgestelde kruimelgevallenbeleid en dat beleid biedt deze 

mogelijkheid. Een eventuele bestemmingsplanwijziging is niet nodig. De heer Lambers wil verdere 

versnippering van het winkelgebied in Steenbergen voorkomen en pleit voor centralisatie.        

 

18.  Ingekomen stuk 7 van de vergadering van 13 november 2014 duurzaamheidsverslag AFC. 

 

  Het agendapunt wordt op de agenda gezet van 14 januari 2015.  

 

19.  Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

 

De heer Suijkerbuijk is verbaast over de inhoud van ingekomen stuk 2, de brief van LVH 

Huisartsenkring West-Brabant. Wethouder Van Geel zegt dat er op 9 december jl. een gesprek was 

over de voorbereiding van een informatiebijeenkomst. 

Mevrouw Baartmans heeft een vraag over ingekomen stuk 12, brief van de rekenkamer over opvolging 

van aanbevelingen inkoopbeleid, en vraagt om een schriftelijke beantwoording..  

De heer Van der Spelt wil graag weten of het college Rijkswaterstaat herinnert aan het monitoren van 

onvolkomenheden rondom de A4. Wethouder Zijlmans bevestigd dat dit wordt meegenomen in de 

contacten met Rijkswaterstaat.  

 

Toezeggingenlijst 11 december 2014 

De heer Knop vraagt naar de stand van zaken rondom de bushalte Molenweg. Wethouder Van Geel 

zegt dat er een afspraak is gemaakt met de betrokkenen. De heer Knop dient een motie in over dit 

onderwerp tijdens de besluitvormende vergadering van 18 december 2014.   

 

20.  Sluiting 

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 12 januari 2015 voor de onderwerpen die 

betrekking hebben op mens en maatschappij.  

 

Griffier     de voorzitter 

 

 

 

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

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 14 januari 2015 voor de onderwerpen die 

betrekking hebben op ruimte en economie.  

 

Plaatsvervangend griffier  de voorzitter 

 

 

 

I.L.J.C. Konings MA   L.M.N. van Pelt 

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2014/11-december/19:30/Ingekomen-stuk-17-van-13-november-2014-Westdam-beantwoording-artikel-40-vragen-van-De-Volkspartij-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2014/11-december/19:30/Ingekomen-stuk-17-van-13-november-2014-Westdam-beantwoording-artikel-40-vragen-van-De-Volkspartij-

