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Besluitenlijst van de oordeelvormde vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen.
Op:
Aanvang:
Locatie:

9 maart 2015
19:30 uur
de raadzaal van het gemeentehuis

Aanwezig:

De heer

L.M.N. van Pelt

voorzitter

De dames:

H.A.H.M. Neutkens
E.M.J. Prent
L.C.M. Baselier
B.E.D.M. Suijkerbuijk
L. Mees
M.H.C.M. Lambers
W.L.C. Knop
J.H.F. Weerdenburg
T.P.M. van Es
T.C.J. Huisman
J.W. Huijbregts
C.A.A.M. Gommeren
L.E. Molhoop
D. van Agtmaal

lid
lid
lid
lid
burgerlid
lid
lid
lid
burgerlid
lid
burgerlid
lid
lid
burgerlid

Mevrouw:

C.J.M. van Geel
C.F. Zijlmans
P.W.A. Lepolder

wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

De heren:

De heren:

Pers:
Publiek:

01
03

De besluitenlijst is 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 9 maart 2015.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen
3. Spreekrecht burgers.
Er heeft zich niemand voor het spreekrecht aangemeld.
4. Vaststellen besluitenlijst van 9 februari 2015.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Vragenhalfuur.
De heer Huisman stelt vragen over de SLOS: er is onduidelijkheid over wanneer zijn er uitzendingen.
Waarom worden de oordeelsvormende vergaderingen niet uitgezonden. De heer Lambers geeft aan dat dit
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een besluit van de raad is. De raad kan tot 16 april via de griffier vragen over de SLOS indienen die de
wethouder meeneemt in het gesprek met de SLOS.
Mevrouw Neutkens: is er in het centrumplan Welberg rekening gehouden met eerder ingediende plannen
van de dorpsraad. Wethouder Lepolder geeft aan dat er rekening gehouden wordt met alle rapporten en
informatie die er is. Dit is eigenlijk een vraag voor woensdag.
6. Begroting stichting SOM 2015-2018.
De vergadering geeft aan dat er hard is gewerkt door de SOM. Er zijn nog wel zorgen over de leegstand, het
leerlingenverloop en de kwaliteit van het onderwijs, de bijdrage uit het bestuursfonds en de het bijsturen van
het ziekteverzuim. Zijn de besparingen voldoende onderbouwd? Er zijn ook korte termijn problemen. Zoals
de ontruimingsinstallatie, hoe gaat het college hiermee om? Er staat een PM post waar de herkomst niet van
gevonden is. De jaren 2017 en 2018 baren zorgen. Gevraagd wordt 2017 en 2018 voor kennisgeving aan te
nemen. Er wordt gevraagd om een halfjaarlijkse evaluatie.
Wethouder Zijlmans geeft een toelichting op de gestelde vragen. Over het meerjaren onderhoudsplan is een
akkoord alsmede over ander onderwerpen. Voor de ontruimingsinstallatie wordt geld meegegeven. Sluiting
heeft de gemeente niet in de hand. De raad wordt tweejaarlijks geïnformeerd over de gang van zaken.
Goedkeuring is voor 2015 en 2016.
Dit agendapunt mag als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2015.
7. Kadernota GGD West-Brabant.
Vragen worden gesteld over het specifiek beleid dat het college heeft ten aanzien van het taakveld van de
gemeentelijke gezondheidszorg, over de aan te brengen accenten en de doelgroepen en welke specifieke
gezondheidsproblemen zich voordoen in de gemeente Steenbergen?
Er is een WMO volksgezondheidsnota met 5 thema’s. Ook worden hier kwetsbare burgers hier expliciet in
genoemd.
Wethouder Van Geel geeft aan dat op internet de specifieke gegevens nagekeken kunnen worden. De
wethouder zorgt dat de raad wordt geïnformeerd over op welke sites dit te raadplegen is. Er zijn geen
concrete cijfers van aantallen burgers en ziektes. De GGD houdt niet alles bij, maar vooral epidemieën.
Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2015.
8. Archiefverordening.
Er wordt gevraagd of de kostprijs van het archief beïnvloed wordt door het zoeken van een nieuwe
bewaarplaats.
Wethouder Lepolder geeft aan dat het college nog geen bericht bereikt heeft dat dit kostprijsverhogend zou
zijn, het college zou dit ook niet accepteren.
Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2015.
9. Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015.
Er wordt gevraagd naar artikel 2 lid 4. Hoe is de samenstelling van de commissie?
Wethouder Lepolder: de commissie zit in Bergen op Zoom, maar het zijn onze mensen.
Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2015.
09A. GGZ jeugd.
Op verzoek van de heer Van Es toegevoegd aan de agenda. Er worden een aantal bezwaren gezien tegen
de ouderbijdrage; kostenprijs, discriminerend element en de administratie rondom deze bijdrage. Hij houdt
een pleidooi voor het niet invorderen van de ouderbijdrage. Het levert niets op en we gaan van gemeente
naar gemeenschap.
De heer Lambers geeft aan dat hij het standpunt van StAn kan steunen. De heer Weerdenburg voegt daar de
wens tot goede communicatie aan toe. Mevrouw Baselier geeft aan dat het overleg met de minister
afgewacht moet worden. De heer Molhoop geeft aan dat er geen ouderbijdrage geïnd moet worden tot het
onderzoek is afgerond. De fractie van Gewoon Lokaal wil afwachten tot er een uitspraak is vanuit Den Haag.
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Wethouder Van Geel geeft aan dat er geen eenduidigheid is in de regio. Na Bergen op Zoom heeft nog
niemand dit opgeschort.
10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
De heer Knop vraagt ingekomen stuk 3 te agenderen voor 7 april 2015. Mevrouw Prent geeft aan dat er
afspraken zijn in het auditcommittee. Het lijkt haar geen goed idee dit zo te agenderen. De Volkspartij wordt
naar een nadere onderbouwing gevraagd. De heer Knop geeft aan dat er verontrustende berichten zijn
vanuit de huidige gang van zaken in ‘Het Cromwiel’. De heer Van Es heeft er moeite mee dat het inhoudelijk
besproken wordt. Beschrijf het en zet het op de agenda. De heer Weerdenburg sluit zicht daarbij aan.
Misschien kan de Volkspartij eerst nadere technische vragen te stellen aan het college.
Het komt op de agenda van 7 april 2015 en De Volkspartij stelt vooraf schriftelijk vragen aan de wethouder.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:47 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 7 april 2015
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

M.H.C.M. Lambers
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