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Geachte heer Huisman, 

Steenbergen, 10 augustus 2015 

Op vrijdag 31 juli jongstleden ontving het college van burgemeester en wethouders per 
e-mail een 7-tal vragen op basis van artikel 40 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Dit naar aanleiding van 
berichten in de media over de tijdelijke sluiting van de kantine van voetbalvereniging 
Steenbergen. 

Het besluit tot tijdelijke sluiting van de voetbal kantine behoort tot de specifieke taken 
die mij bij wet in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid 
zijn toegekend. Het is daarom ook, dat niet het college maar ik uw vragen zal 
beantwoorden. 

Uw thans gestelde vragen, die ik gemakshalve in deze brief zal herhalen, worden als 
volgt beantwoord: 

1. Op grond van welke verordening en artikel heeft het college besloten om de 
kantine van VV Steenbergen te sluiten? 

Antwoord: 
De door mij opgelegde tijdelijke sluiting van de kantine van VV Steenbergen is 
gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet, artikel 125 van de Gemeentewet 
en het in samenwerking met de gemeenten in het werkgebied van politieteam 
Bergen op Zoom vastgestelde Damoclesbeleid. Over de inhoud van dit beleid 
bent u geïnformeerd bij raadsbrief van 14 april 2015, opgenomen in het 
postregistratiesysteem Corsa onder nr. BM1500627 

2. Kan het college verduidelijken hoe lang de kantine van VV Steenbergen dicht 
gaat en hoe dit besluit tot stand is gekomen? 
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Antwoord: 
Overeenkomstig het bepaalde in eerdergenoemd Damoclesbeleid en gegeven het feit 
dat in de kantine harddrugs zijn aangetroffen, geldt de tijdelijke sluiting in principe 
voor een periode van 12 maanden. 

3. Bent u het met ons eens dat deze sportclub niet slechts een sportieve doelstelling 
heeft, maar dat deze club ook een groot maatschappelijke functie heeft in de 
Steenbergse gemeenschap? 

Antwoord: 
Ja, ik deel uw mening. Dat neemt niet weg dat onze lokale gemeenschap ook erop 
moet kunnen vertrouwen dat sportieve vrijetijdsbesteding, en zeker die van de jeugd, 
kan plaatsvinden in een veilige omgeving zonder in aanraking te komen met drugs 
(om het even of het dan gaat om gebruik, productie, opslag of handel). 

4. Met welke instanties bepaalt u over de sluiting van een gebouw, de duur en 
eventuele opheffing van de sluiting? Is dat een bevoegdheid van alleen het 
college of gaat dit in overleg met het Openbaar Ministerie, e t c? 

Antwoord: 
Besluitvorming vindt plaats op basis van een zogenaamde bestuurlijke rapportage 
van de politie, gevolgd door toetsing van het geconstateerde feit en de relevante 
omstandigheden aan het vigerende Damoclesbeleid. Dit is een bevoegdheid die is 
neergelegd bij mij als burgemeester. Het staat mij vrij om in specifieke 
aangelegenheden in overleg te treden met bijvoorbeeld de politie of de Officier van 
Justitie. 

5. Is het college bereid om in overleg te treden met het bestuur van de W 
Steenbergen over deze schrijnende kwestie en om de kwalijke gevolgen van de 
sluiting zover mogelijk beperkt kan worden? 

Antwoord: 
Bij het nemen van mijn besluit heb ik de maatschappelijke functie van de vereniging 
laten meewegen. Mede op basis van die afweging heb ik de VV Steenbergen 
aangegeven te willen afwijken van het vigerende beleid, in casu sluiting voor een 
periode van 12 maanden, indien door de W Steenbergen wordt voldaan aan een 
tweetal voorwaarden. Het contract met de in deze zaak in het geding zijnde 
beheerder dient ontbonden te zijn. Daarna dient een contract met een nieuwe 
beheerder te worden overgelegd en dient een nieuwe exploitatievergunning 
aangevraagd en verleend te zijn, waarbij een toetsing aan de Wet BIBOB zal 
plaatsvinden. 

6. Uit de media is vernomen dat de hoeveelheid drugs eigendom waren van één 
persoon. De vereniging treedt hier met kracht tegen op. Is het college het met 
StAn eens dat deze eenmansactie niet het einde van de gehele club mag 
betekenen? 

Antwoord: 
Uitspraken over het al dan niet handelen door een persoon of dat sprake is van 
betrokkenheid van anderen zijn voorbarig. De politie heeft deze zaak nog in 
onderzoek. Uit onze eerdere antwoorden kunt u opmaken dat ik oog heb voor het 
maatschappelijk belang van de vereniging. 

7. Welke verzachtende voorwaarden ziet het college om de sluiting van de kantine 
te verkorten dan wel op te heffen? 
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Antwoord: 
Zie hiervoor mijn antwoord op vraag 5. 

Voorts vraagt u op de hoogte gehouden te worden van de voortgang en eventuele 
opheffing van de sluiting en u van alle ontwikkelingen onmiddellijk op de hoogte te 
brengen. 

Het voert mijns inziens te ver om u van elke ontwikkeling in deze zaak, bijvoorbeeld 
data van ontvangst van allerlei door de vereniging te overleggen stukken, adviezen 
van derden, onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dat neemt niet weg dat ik u zal 
informeren op het moment dat een nieuwe exploitatievergunning is verleend en een 
besluit is genomen over opheffing van de opgelegde sluiting voor een periode van 12 
maanden. Net als ik aan het bestuur van de VV Steenbergen al heb kenbaar gemaakt, 
attendeer ik u erop dat met de behandeling van een verzoek tot afgifte van een nieuwe 
exploitatievergunning enige tijd gemoeid kan zijn. 

Overigens maak ik u erop attent dat thans noch de VV Steenbergen, noch de Stichting 
Beheer Kantine Sportpark Seringenlaan (nu nog de formele vergunninghouder) op 
grond van de Drank- en Horecaregelgeving en de in de APV bedoelde 
exploitatievergunning, een horecabedrijf, dus ook geen sportkantine mag exploiteren. 
Laatstgenoemde stichting heeft namelijk formeel laten weten dat beide op de 
vigerende vergunning opgenomen leidinggevenden zich hebben teruggetrokken. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 40 van het Reglement van orde stuur ik 
deze brief ter informatie via de raadsgriffier tevens naar de andere raadsleden. Ook 
zal ik de pers een afschrift sturen van deze brief. 

Hoogachtend, 
de burgemeester van Steenbergen, 

J 
J.A.M. Vos 

3 

3 


