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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 6 april 2016 

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

 

  Mevrouw:   W.A.M. Baartmans  lid 

 

De heren:    J.A.P. Veraart   burgerlid 

    L.E. Molhoop   lid 

    W.J. van den Berge   lid (vanaf 20:40 uur) 

L.C. Aben   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

E.C. van der Spelt  lid 

A. Theuns   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

M.J.M. Ooms    burgerlid 

J.W. Huijbregts    lid 

G.G. de Neve   lid 

         

  De heer:   R.P. van den Belt  burgemeester 

  De dames:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

      M. Vos    lid 

 

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

 

Afwezig: De heer    W.L.C. Knop   lid 

      T.C. Huisman   lid 

 

Publieke tribune:  4 personen 

Pers:    1 personen  

 

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 6 april 2016. 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De heren Huisman en Knop hebben zich 

afgemeld. De heer Van den Berge is verlaat.   

 

02. Vaststelling agenda. 

Punt 11 wordt verdaagd naar de volgende vergadering. De heer Hegmans is verlaat en m.b.t. zijn 

presentatie wordt gehandeld naar bevind van zaken.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Opening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Opening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-agenda
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-agenda
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03. Spreekrecht burgers. 

De heer Tampoebolon spreekt in over agendapunt 07 (de inspraak van de heer Tampoebolon  

Is toegevoegd aan dit agendapunt op het raadsinformatiesysteem).     

 

05A. Toelichting van de heer Hegmans op de arseenvervuiling te Nieuw-Vossemeer. 

De heer Hegmans van de provincie Noord-Brabant geeft een toelichting op de situatie in Nieuw-Vossemeer. 

De heer Hegmans geeft aan dat het saneringsplan beschikbaar is en ter beschikking gesteld kan worden. De 

wethouder zegt dit toe.  

Op de informatieavond voor betrokkenen worden geen anderen uitgenodigd. Er komt wel een avond 

waarbij mensen breder uitgenodigd worden.  

 

Dit onderwerp behoeft geen behandeling in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.  

   

Behandeling agendapunt 07. Afvalstoffenbeleidsplan. 

De heer Van Es geeft aan dat StAn dit plan steunt. Hij gaat hiermee akkoord en heeft twee vragen. Bij 

burgerparticipatie vraagt hij naar de inzet op eenmalige acties en waarom er geen inzet wordt gepleegd op 

structurele acties. Met betrekking tot de egalisatiereserve vraagt hij naar de omvang.  

 

De heer Huijbregts geeft aan dat veel mensen hun mening hebben gegeven. De resultaten van de 

beeldvormende vergadering kan hij niet terugvinden. Waarom wordt er geen tarief op het restafval 

ingevoerd? Er wordt gekozen voor vervanging van ondergrondse milieuparken. Welke afvalstromen kunnen 

daar weggebracht worden. Kunnen daar textielcontainers bij en hoeveel zijn er nu? Vetinzameling door 

derden, zitten scholen daarop te wachten? Gaan bewoners in het buitengebied meer afvalstoffenheffing 

betalen vanwege de extra container? De financiële prikkel acht hij minimaal. Zijn er oplossingen voor 

ouderen en mensen die slecht ter been zijn? 

 

 De heer De Neve geeft aan dat goed afval scheiden een financiële prikkel zou moeten geven.  

 

De heer Veraart vraagt hoe het zit met het inzamelingspercentage van glas en hoe zich dit nu ontwikkeld en 

of een ophaalsysteem haalbaar zou kunnen zijn? Kan er een keuzemogelijkheid komen voor een kleine 

papiercontainer. Hij vraagt hoeveel mensen hun baan houden door deze inzamelmethode? Kan er een 

goede evaluatie komen?  

 

De heer Molhoop geeft aan dat er geen belemmeringen zijn om akkoord te gaan.  

 

De heer Gommeren geeft aan dat de vervuiler betaald zonder dat er diftar wordt ingevoerd. De VVD heeft 

nog geen duidelijk standpunt. Zijn de containers aan vervanging toe en moeten ze allemaal tegelijkertijd 

vervangen worden? Bij de plasticinzameling waaien de zakken regelmatig weg. De VVD is geen voorstander 

van een tarief voor restafval.  

Zou er ook gekeken kunnen worden naar de loopafstand? Hij vraagt naar het financiële resultaat van 30 

euro; zou dit voldoende zijn om burgers te motiveren en kloppen de tarieven in relatie tot de 

aanloopkosten.  

 

De heer Van der Spelt geeft aan verheugd te zijn dat het stuk er ligt. Hij vraagt naar de mening van het 

college over het dumpen van afval in het buitengebied en naar de eventuele uitbreiding van de 

milieustraat. Hij vraagt naar de term ‘centraal’ in het kader van de ondergrondse milieuparkjes. Is er een 

afstand aan te koppelen?  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Spreekrecht-burgers
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Spreekrecht-burgers
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Wethouder Vos  geeft aan dat eenmalige acties met betrekking tot burgerparticipatie goed werken. Er 

wordt een evenwicht in communicatie en participatie gezocht. De egalisatiereserve is nog niet duidelijk. 

Door goed te scheiden kan er een overschot komen waar het fonds uit opgebouwd kan worden. De 

uitkomst van de beeldvormende vergadering is eenduidig. Er is getracht deze te verwerken. Het college 

hoopt dat het wegbrengen van restafval met zich meebrengt dat dit de prikkel is om zo weinig mogelijk 

restafval te produceren. Dit dient geregistreerd en geëvalueerd te worden. Ondergronds textiel inzameling 

is geen optie omdat dat te vochtig is. Vandaar dat de kledingcontainers bovengronds zijn. Vetinzameling is 

een mogelijkheid. Het is een optie, het moet niet per se door scholen of verenigingen gedaan te worden. 

GFT bij hoogbouw is overal een probleem. In gesprekken met bewoners worden de mogelijkheden 

bekeken. De financiële prikkel is niet heel erg groot. Intensieve communicatie dient mensen te motiveren. 

De vraag over werkgelegenheid kan de wethouder niet bekijken. Een goede evaluatie is belangrijk. De 

consument vervult een belangrijke rol bij de aanschaf van producten m.b.t. verpakkingsmateriaal etc. Voor 

afvaltoerisme is de wethouder niet bang in verband met het pasjessysteem. Handhaving is belangrijk maar 

illegale dumping valt over het algemeen mee. De containers zijn versleten. Ze worden in één keer 

vervangen omdat dat goedkoper is. De afstand naar een container wordt maatwerk afhankelijk van wijk. Er 

komt restafval en glas in de milieuparkjes.    

 

De heer Tampoebolon geeft aan dat hij van mening is dat tegen betaling het afval opgehaald zou moeten 

kunnen worden.  

 

De heer Huijbregts geeft aan dat vettonnen bij verenigingen en scholen geeft niet zo’n goed gevoel. GFT bij 

hoogbouw zou al bekend kunnen zijn door onderzoeken elders. Het CDA spreekt nog eens met de 

achterban over de scenario’s. Overweegt het college een pilot te doen?  

 

De heer De Neve geeft aan hier in de raad op terug te komen.  

 

De heer Veraart vraagt waarom Steenbergen achter blijft en vraagt of de suggestie van de heer 

Tampoebolon (om tegen betaling alle afvalstromen thuis op te laten halen) haalbaar is.  

 

De heer Gommeren komt hier in de raad op terug.  

 

De heer Van der Spelt vraagt of er nagedacht is over een eventueel tarief op restafval.  

 

Wethouder Vos verwijst voor het tarief op restafval naar het voorstel (blz. 12/13). Het college gaat niet uit 

van betaling per worp. De papierinzameling heeft een positief effect gehad op de inzamelingsresultaten. Op 

een pilot komt de wethouder nog terug.  

Mevrouw Free geeft aan dat alleen bedrijven waar de gemeente een contract mee heeft kunnen 

inzamelen.  

 

De heer Aben vraagt wat er gebeurt wanneer niemand vet wil inzamelen.  

 

Wethouder Vos als niemand een deelstroom zoals papier wil ophalen wordt het professioneel ingezameld. 

Dit geldt ook voor vet.      

 

Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van 21 april 2016.     
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04. Vaststelling besluitenlijst van 9 maart 2016. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Van Es (namens de heer Huisman): in diverse lokale kranten van omliggende gemeenten staan 

verslagen van de wijkagent. Dit heeft een hoog informatief karakter. Hoe staat het college hier tegenover 

voor Steenbergen? 

De burgemeester: de politie gaat hierover en de burgemeester neemt dit mee naar de basisdriehoek.  

 

De heer Van Es vraagt naar het ‘huiswerk’ van de burgemeester van Bergen op Zoom. Dit betreft het 

verkennen van de mogelijkheid van samenwerking tussen gemeenten. Samenwerking die kan leiding tot 

herindeling. 

De burgemeester geeft aan dat Steenbergen niets in zijn visie over herindeling of fusie heeft geformuleerd. 

Dit ziet de burgemeester als zijn mandaat.   

De heer De Neve onderschrijft de zorgen van de heer Van Es.  

 

Mevrouw Baartmans vraagt of er iets gezegd kan worden over de opvang van asielzoekers. Burgemeester 

Van den Belt geeft aan dat er overleg is geweest met een aantal gemeenten en te komen met informatie in 

mei 2016.  

 

De heer Van der Spelt over het seniorproof maken van woningen.  

Wethouder Lepolder: In diverse kernen voldoen (nieuwbouw)woningen aan deze kenmerken. Er is een 

gesprek met de SVN over de blijverslening. Trapliften plaatsen wordt ook steeds makkelijker. We moeten 

het doen met de woningbouw die we hebben. Via stimuleringsregelingen wordt hier aan gewerkt.   

  

06. Exploitatieraming uitbreiding Reinierpolder I. 

De heer Ooms vraagt of er onderzoek is gedaan bij andere gemeenten naar grondprijzen. De heer De Neve 

vraagt ook naar de vaststelling van de uitgifteprijs. De heer Van den Berge vraagt naar het leegstaande 

vastgoed en noemt het Rijswijks model waarbij getracht wordt ondernemingen te motiveren om 

leegstaand vastgoed te gebruiken.  

 

Wethouder Lepolder: de grondprijs is zoals dit gebruikelijk is getaxeerd door experts, prijzen in de 

omgeving zijn hierbij meegewogen. Wethouder Vos geeft aan dat ook de leegstaande panden onder de 

aandacht worden gebracht. Zij levert informatie aan over de grondprijzen bij buurgemeenten.  

De heer Van den Berge vraagt naar een visie met betrekking tot de leegstaande panden zodat hij dit later 

kan monitoren. Wethouder Vos geeft aan dat dit in het acquisitieplan is vastgelegd.           

 

Dit wordt een bespreekstuk voor de besluitvormende vergadering van 21 april 2016. 

 

07. Afvalstoffenbeleidsplan. Behandeld na agendapunt 03.  

- 

 

08. Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders. 

Dit wordt een hamerstuk voor de besluitvormende vergadering van 21 april 2016. 

  

09. Protocol agressie tegen college- en raadsleden gemeente Steenbergen. 

Dit wordt een hamerstuk voor de besluitvormende vergadering van 21 april 2016.  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vragenhalfuur
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vragenhalfuur
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Oordeelvormende-vergaderingen-uitzenden-via-de-SLOS
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Actualisatie-bestemmingsplan-Kom-De-Heen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
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10. Aanschaf ‘mijn gemeente’ app. 

De heer De Neve vraagt aan welke eisen dit moet voldoen en of die eisen voorgelegd kan worden aan de 

raad. Wordt dit regionaal opgepakt? Wat is de rol van het inkoopbureau? Heeft het college kennis 

genomen van de brief van de lokale ondernemer? Gaat dit onderhands? Waarom uit de algemene reserve 

en niet via de perspectiefnota? Gewoon Lokaal! vraagt naar de formulering en of de app voor computer of 

telefoon is. De heer Aben vraagt of hier onderhoud en uitbreidingen in meegenomen zijn en vraagt naar 

een evaluatie. De heer Van der Spelt De heer Van ES geeft aan dat dit gewoon gedaan moet worden. De 

heer Huijbregts vraagt naar de ‘buiten beter app’ en de ervaringen van anderen.  

Wethouder Lepolder geeft aan dat er een urgentie is voor dit instrument en dat er geld is meegenomen 

voor een communicatiecampagne. Het nu apart naar de raad brengen wordt gedaan om er solitair 

aandacht voor te generen. In Nederland werken er 80 gemeenten met dit systeem en 25 hebben de app en 

35 oriënteren zich. Dit is ook verbetering aan de achterkant van het proces. Het is geen eigen app maar een 

bestaande applicatie. De wethouder geeft een aantal voorbeelden over het gebruik van de app.  

De heer De Neve komt hierop terug in de raadsvergadering. De heer Van Es vraagt om kwantificering van 

de middelen. Van den Berge Windows platform. 

De wethouder geeft aan de offerte te verspreiden en ervan uit te gaan dat het Windows platvorm 

toereikend is. 

 

Dit gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 21 april 2016. 

 

11. Beantwoording artikel 40 vragen De Volkspartij verkeersoverlast Waterlinie. Verdaagd naar de 

vergadering van 11 mei 2016. 

- 

 

12. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Toezeggingenlijst: 

Punt 17. De heer Veraart naar de toezeggingen over de duurzaamheidnota en over gloeilampen inzameling. 

Over de toezeggingen geeft de wethouder aan dat dit binnenkort via een raadsmededeling naar de raad 

komt. M.b.t. de gloeilampen geeft de wethouder aan dat er niets mee gedaan wordt omdat dit niet wordt 

gerecycled.    

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat de kwartaalverslagen van de RAV op de structurele toezeggingenlijst 

kan.  

 

Ingekomen stukken:  

05. Acquisitieplan gemeente Steenbergen: Gewoon Lokaal! De heer Veraart: verzoekt dit te agenderen met 

het onderwerp OMWB voor de vergadering van mei.  

   

18 en 18A. brief en verzendlijst betreffende de aangenomen motie KC Doel: Gewoon Lokaal de heer 

Veraart: diverse vragen.  

De heer Veraart geeft aan dat de motie niet naar alle (Belgische) overheden is gezonden. Bij de verlening 

van 10 jaar is geen MER gemaakt. In dat geval is gevraagd om kenbaar te maken dat de gemeente voor 

sluiting is.  

De burgemeester geeft aan dat in zijn beleving de Belgisch instanties zijn aangeschreven en dat er is gedaan 

wat opgedragen was. De burgemeester zegt verder een schriftelijk antwoord toe. Op verzoek van gewoon 

Lokaal! wordt het onderwerp ‘kerncentrale Doel’ geagendeerd voor de volgende vergadering.       

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
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13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:58 uur.  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer  B.E.D.M. Suijkerbuijk 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Sluiting

