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Geachte Gemeenteraad, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

De fractie van het CDA heeft gelezen dat de gemeente Steenbergen dit jaar geen 
motoragent voorafgaand aan de karavaan beschikbaar stelt voor de kleine tour. De Kleine 
Tour is een geweldige activiteit voor de jongeren waarmee Steenbergen zich ook in 
promotionele zin kan presenteren. 
1. Klopt deze informatie?; 
2. Welke reden ligt hieraan ten grondslag?; 
3. Begrijpt u de grote sociale onrust die hierdoor is ontstaan?; 
4. Deelt u de mening van het CDA dat het heel jammer is dat zo'n groot evenement voor 

Steenbergen als de Kleine Toer er bij gebaat is dat de 200 rennertjes en hun 
begeleiders een veilige tocht kunnen maken door onze mooie omgeving. Wij weten dat 
de organisatie van de Kleine Toer de veiligheid hoog in het vaandel heeft staan en zij 
ook hieraan de maximale inspanning levert. Waarom levert de gemeente Steenbergen 
aan dit geweldige evenement niet slechts één motoragent; 

5. Bent u bereid uw eerder genomen besluit terug te draaien? 
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Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Het gemeentebestuur heeft in deze geen bevoegdheden. De teamleiding van de 

politie heeft besloten om geen motoragent beschikbaar te stellen voor de Kleine 
Tour; 

2. De politie geeft aan de zij zich enkel met haar primaire taken bezig houden. De 
begeleiding van een wielerevenement behoort niet tot de primaire taken van de 
politie. 

3. Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de sociale onrust; 
4. Wij delen met u de mening dat de Kleine Tour er bij gebaat is dat de 200 

rennertjes en hun begeleiders een veilige tocht kunnen maken; 
5. Er heeft ondertussen een gesprek plaatsgevonden tussen politie, burgemeester 

en organisatie. Uitkomst van dit overleg is dat de verwachting er is dat partijen er 
onderling uit gaan komen; 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

äcŗetaris, de burgemeester, 

JAM. Vos 


