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Besluitenlijst van de vergadering van de oordeelvormende vergadering 

van maandag 7 juni 2017 

 

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

      

Mevrouw:   W.A.M. Baartmans  lid    

De heren:   G.G. de Neve   lid 

M.J.M. Ooms   burgerlid 

 J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.C.J. Huisman    lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

E.C. van der Spelt  lid 

A.F.C. Theuns   lid 

N.C.J. Broos   lid 

L.C. Aben   lid 

     L.E. Molhoop   lid 

     M.H.H.I. Remery  burgerlid 

 

  De heer:  R.P. van den Belt  burgemeester 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

De dames   P.W.A. Lepolder  wethouder 

M. Vos    wethouder 

  

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

   

Pers:        2         

Omroep:        3     

Publieke tribune:  15   

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 7 juni 2017. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Huisman geeft aan de vergadering om 22:30 uur te verlaten. De agenda wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers.  

De heer Van Opdorp geeft aan dat het slecht is gesteld met de integriteit van het hele 

bestuur en geeft een schets van de ontstane situatie en een toelichting op zijn brief.     

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Simon spreekt zijn verontwaardiging uit dat het document waarin smaad wordt 

aangetoond niet is overlegd aan de gemeenteraad. Het gehele proces laat de heer Simon 

twijfelen over de integriteit van de personen.     

De heer Hornicek geeft aan dat de censuur verbiedt om in te spreken. En dat de raad nog 

excuus kan maken. Hij acht dit een serieuze zaak.  

 

De heer Van Nieuwenhuijzen komt terug op het onderwerp betreffende de A4. Hij wil inzage in de 

stukken in het gemeentehuis. De wijze waarop dit plaatsvindt heeft hij nog nooit meegemaakt.    

 

De heer Broeshart geeft aan dat de straatstenen dermate zakken dat de onderkant van de putten 

te zien zijn. Op meerdere plaatsen komen de stoepstenen los te liggen. De voorzitter vraagt om de 

locatie. De heer Broeshart geeft aan dat het gaat om de Molenweg (Zuid en centrum).  

  

De heer De Bruin over agendapunt 11. Camerabeveiling in Steenbergen-centrum. Hij dankt het 

college voor het positief advies en hoopt dat de raad dit wil overnemen. Helaas leven we niet in 

een perfecte wereld. Het centrum is over het algemeen veilig en cameratoezicht levert hier een 

bijdrage aan. Hij verzoekt het effect te vergroten door extra camera’s te plaatsen.    

Hierna wordt agendapunt 11 behandeld:  

 

Agendapunt 11. Camerabeveiliging in Steenbergen-centrum. 

Mevrouw Baartmans: het aantal incidenten is laag. Zeventien incidenten zouden de inzet van 

camera’s rechtvaardigen. Maar dit is geen legitimatie om de invoering van camera’s te 

promoten. Wat wordt bedoeld met imagoschade? Gewoon Lokaal! is niet overtuigd van de 

noodzaak. Hoe zit het met de andere kernen van Steenbergen en kunnen de incidenten zich 

uitbreiden?       

De heer Aben: de VVD is een voorstander van cameratoezicht. Hij werkt in dit vakgebied en 

camerabeveiliging is effectief. Waar komt het bedrag vandaan in relatie tot eerdere 

voorstellen? Hoe is de kwaliteit van de camera’s? Hoe staat het met de evaluatie en 

terugkoppeling. Het toezicht zou uitgebreid kunnen worden. Hij acht hier voortschrijdend 

inzicht aan de orde in relatie tot het collegeakkoord. 

Van der Spelt: de roep om camera’s is niet nieuw. Hij acht een onderzoek goed. Hij is 

voorstander van het plaatsen van tijdelijke camera’s. Hij wil op de hoogte gehouden worden 

van de resultaten. Over de kosten vraagt hij zich af waarom een deel van de kosten niet op 

de horecaondernemers worden verhaald.   

De heer Van Es: StAn is content met dit voorstel en zal ‘voor’ stemmen. Hij sluit aan bij het 

betoog van de heer De Bruin en zou graag zicht willen houden op de grote straten er 

omheen. Hij is akkoord met het voorstel.   

De heer Weerdenburg: het college heeft een goed voorstel gepresenteerd. Het CDA is voor 

camerabeweging. De mini-enquête is wel mager m.b.t. het aantal reacties. Hij steunt het 

voorstel van de heer De Bruin. De heer De Neve: zijn fractie is voorstander van dit voorstel 

en verwacht een preventieve werking hiervan. Zijn er meerdere offertes aangevraagd  voor de 

camera’s?  

 

Burgemeester Van den Belt: ieder incident is er één teveel. Er zijn diverse doelgroepen in het 

uitgaansleven op De Markt. Iedere doelgroep kent zijn dynamiek. Niet alle problemen zijn bij 

de gemeente maar wel bij de politie in beeld. We zien niet alles. Het preventief inzetten van 

de camera’s levert een enorme bijdrage aan de-escalatie. Er is in twee jaar tijd veel gebeurd. 
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Er is gezocht naar een modus. Ze zijn mobiel en makkelijker inzetbaar en daarom is de prijs 

ook lager. De wetgever heeft juist ook de subjectieve zaken meegewogen. Dat heeft hier de 

doorslag gegeven. Er is niet gekeken naar andere locaties. Er wordt gestreefd naar een 

incidentele inzet. De kwaliteit van de camera’s is HD, je kunt ook inzoomen etc. Misschien 

kan er een tussentijdse evaluatie komen. De horecaondernemers kijken ook naar de 

veiligheid. Er is niet alleen gekeken naar de enquête. De stand van de camera’s moet 

afgestemd worden met het OM.  

 

Mevrouw Baartmans herhaalt haar vraag over de imagoschade, waar komt dit vandaan en 

wat wordt er bedoeld? De cijfers tonen aan dat het veiliger wordt in Steenbergen en niet 

onveiliger. Misschien kan Stan nog een motivatie geven. Het CDA gaat ervan uit dat de 

camera’s een preventieve werking hebben. Maar men realiseert zich vaak niet meer dat 

camera’s hangen en dan heeft het geen preventieve werking meer. Bij de uitbreiding moet er 

een nieuw voorstel komen. Dit voorstel gaat alleen over De Markt.    

De heer Van Es geeft aan dat hij van mening is dat de cijfers niet te betwisten zijn. Veiliger 

betekent niet ‘veilig’. Bovendien acht hij 17 een serieus aantal. Daarnaast is de preventieve 

werking een belangrijk argument. Mevrouw Baartmans geeft aan dat complete veiligheid niet 

bestaat. Er zijn gemeenten met 555 incidenten per jaar. Daar steken onze incidenten schril 

bij af. De heer Aben: de behoefte om aangifte doen neemt af. Het voortschrijdend inzicht 

leert dat er steeds meer cameratoezicht komt en dat dan de incidenten afnemen. 

Ondernemers hebben al camera’s hangen en zijn verantwoorde lijk voor wat hun klanten 

doen, daar wordt dus als gevolg aan geven.  

De heer Van der Spelt wil wel graag tussentijds resultaten krijgen. 17 incidenten zijn er al 17 

teveel, maar hij wil er nog even over nadenken. 

De heer Weerdenburg is voor de verbetering van de openbare orde. Hij is voor het voorstel. 

De heer Molhoop geeft aan dat camera’s een schijnveiligheid opleveren. Er is veel 

vandalisme. De kernen zijn ook belangrijk bij bijvoorbeeld de jaarwisseling. Hij kan niet direct 

hiermee instemmen.  

         

Burgemeester Van den Belt geeft aan dat met imagoschade wordt bedoeld dat in  omliggende 

gemeenten cameratoezicht bijdraagt aan het beperken van incidenten, wanneer dit in Steenbergen 

niet wordt toegepast dan kan dat imagoschade opleveren. Mevrouw Baartmans: kunnen er criteria 

vastgelegd worden waaraan het moet voldoen? Burgemeester van den Belt: ‘ja’ dat kan ook via de 

verordening.  

De voorzitter geeft aan dat hierover bij de vaststelling van de verordening nader over gesproken 

kan worden.  

 

De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering van 

22 juni 2017.  

 

04. Vragenhalfuur.  

De heer Van der Spelt vraagt naar de handhaving in het kader van Samen Sterk in Brabant. 

Burgemeester Van den Belt geeft aan dat dit € 7.500,- per jaar kost. Het is een collectieve taak waar 

iedereen aanspraak op maakt. Als er een incident is wordt de SSIB ingezet. In het verslag 

betreffende handhaving wordt hier aandacht aan gegeven. De heer Van der Spelt: hoe werkt het in 

het kader van ‘toezicht’. Burgemeester Van den Belt dat werkt op dezelfde wijze.     
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 De heer De Neve vraagt naar de overlast van Berenklauw in het buitengebied.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit bekend is. Er wordt gemaaid binnen de bebouwde kom. In 

het buitengebied wordt zoveel mogelijk gemaaid voordat ze in het zaad komen.  

 

De heer Weerdenburg tot wanneer blijven de verkeersremmende maatregelen op de Oude 

Heijdijk? Dit is gevaarlijk voor de fietsers. Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit een piot is in 

overleg met de bewoners. Er komen nog onderbordjes met  ‘let op fietsers’. De heer Weerdenburg 

geeft aan dat het jammer is dat fietsers van de veilige fietsstroken af moeten. Wethouder Zijlmans: 

dat zal de tijd leren.  

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat het over de evenementenvergunning gaat. Het gebeurt vaak dat 

dit wordt gepubliceerd nadat of vlak voor het evenement is. Burgemeester Van den Belt geeft aan 

meer aandacht hieraan te willen schenken.   

 

05. Vaststelling besluitenlijst van 10 mei 2017. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.    

 

06. Bespreking jaarrekening 2016 over de onderwerpen Ruimte en Economie. 

De heer Van der Spelt geeft aan dat er een niet te groot positief resultaat moet zijn. Er mag harder 

gewerkt worden aan meer werkgelegenheid. Hij verwacht op korte termijn invulling van de 

genoemde bestemmingen. Hij wil weten wanneer de pilots openbaar groen nu echt van start gaan. 

De heer Van Es vraagt waarom hier geen infographic van bestaat. De heer Weerdenburg geeft aan 

dat hij trots is op de jaarrekening en dat er een keurig saldo is. Hij ziet graag dat de opbrengsten 

AFC betreffende bovenwijkse voorzieningen niet meegenomen zouden moeten worden, maar dat 

hij heeft begrepen dat dit in het verleden zo is geregeld.   

De heer Remery  geeft aan dat dit geflatteerd is door de cijfers van het AFC. Een aantal zaken 

komen terug in de perspectiefnota. Zijn er nu wel biobased bedrijven? Wat zijn hier de resultaten 

van. De visie m.b.t. land en waterrecreatie wat is er nu aan initiatieven? De acquisitie van het 

REWIN, wat mogen we daarin verwachten; waar zijn ze mee bezig? De uitwerking van de visie De 

Heen wordt maar uitgesteld, wanneer gaan we daarmee aan de slag? Mooi initiatief op de 

Beltmolen; wordt er met de burgers goed over gecommuniceerd dat de verhuizing nog even op zich 

laat wachten. De heer Broos geeft aan dat De Volkspartij en de VVD aandacht hebben gevraagd 

voor de wijze van communicatie vanwege de miljoenen die vrijvallen en dat daar vandaag een 

antwoord op zou komen.  

 

Wethouder Vos geeft aan dat dit een mooi resultaat is. Het is inderdaad een geflatteerd bedrag. Er 

zijn ook ontwikkelingen op het terrein van de Suikerunie. Rewin heeft een trekkende rol. Met 

betrekking tot de infographic moet de raad aangeven wat de wens is. Misschien koppelen aan de 

begroting en de bijbehorende jaarrekening? De heer Van Es pleit voor een zinkografie m.b.t. de 

jaarrekening 2016 zoals dit is afgesproken.  

Wethouder Vos: het weerstandvermogen wordt in de gaten gehouden. Er moet goed 

gecommuniceerd worden. Dit is een extraatje dat buiten de jaarrekening valt.  

Wethouder Zijlmans: burgerparticipatie in de openbare ruimte leest hij anders. Er zijn andere 

problemen in De Heen die de voorkeur hebben eerst opgelost te worden. De heer Van Es welke 

problemen zijn dat? Wethouder Zijlmans rond ‘De Stelle’.  
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Mevrouw Lepolder: er is duidelijk gemaakt dat de verleningen m.b.t. tot de bewoning in Vossemeer 

tot 31 12 2018 is. Via de dorpsraad is dit gecommuniceerd. Er gebeurt veel; Zuiderwater linie, het 

lange afstanden wandelpad. Er zitten ook nog mooie zaken in het verschiet.  

 

De heer Van der Spelt geeft aan dat er in de voortgang van de beleidsagenda wordt gemeld dat de 

pilots nog moeten starten. Hij wacht op de perspectiefnota. De infographic acht hij een goed idee. 

Keuzes moeten gemaakt worden. Hij onderschrijft de gemaakte keuzes en kan instemmen hiermee.  

De heer van Es geeft aan dat de bal weer bij de raad ligt m.b.t. de infographics. Er is eerder 

toegezegd dat er een infographic zou komen. De heer Weerdenburg geeft aan dat hij ook het idee 

van een infographic steunt. Hij vraagt de wethouder of de raad bij motie moet vragen om de 

toevoeging aan de algemene reserve.  

De heer Remery vraagt waarom nu de toekomstvisie van De Heen ook niet verder vorm wordt 

gegeven. De activiteiten zijn afzonderlijk wel duidelijk, maar het verband is lastig. Wethouder Vos 

neemt het advies van de accountant over en er komt een infographic.  

 

De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering van 

22 juni 2017.  

 

07. Begroting veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  

De vergadering heeft geen behoefte te reageren.  

 

De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering van 

22 juni 2017.  

 

 

08. Herziene begroting 2017 en 2018 West-Brabants Archief. 

De heer Broos vraagt waarom het niet op orde is? De zienswijze acht de VVD te vriendelijk. 

Wethouder Lepolder: is niet tevreden over de werkzaamheden. Zij neemt de opmerking mee 

in het bestuurlijk overleg. Dat is getracht te verwoorden in de zienswijze.  

De heer Broos is blij met de toezegging. Hij neemt dit mee naar de fractie.  

 

De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een bespreekstuk is voor de raadsvergadering 

van 22 juni 2017.  

     

09. Begroting 2018 Regio West-Brabant en jaarverslag 2017. 

De vergadering heeft geen behoefte te reageren.  

 

De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering van 

22 juni 2017.  

 

10. Begroting 2018 en jaarrekening 2016 OMWB. 

De heer Aben vraagt dat er meer declarabel werk wordt verricht. Hoe moet dat gezien 

worden? De heer Van der Spelt kan instemmen met het voorstel.  

Burgemeester Van den Belt geeft aan dat de OMWB het juiste spoor heeft gevonden en geeft 

een toelichting.  

 

De heer Aben dankt voor het antwoord. Hij sluit zich aan bij D66. 
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De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering van 

22 juni 2017.  

 

11. Behandeld bij het spreekrecht: Camerabeveiliging in Steenbergen-centrum..  

 

12. Aankoop percelen Zeelandweg-Oost 18 en 20. 

De vergadering heeft geen behoefte te reageren.  

 

De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering van 

22 juni 2017.  

 

13. Raadsmededeling Handhavingsbeleidsplan 2017-2020 

De heer Weerdenburg geeft aan dat hij een toelichting had gevraagd. Daarom is het op de 

agenda gezet. Mevrouw Baartmans vraagt aandacht voor de ‘gewone’ zaken, die lijken 

ondergesneeuwd te worden (hondenpoep en snelheidshandhaving). De heer Aben er wordt 

een hoge prioriteit gegeven aan afval van drugs. Gaat dit ten koste van capaciteit of komt er 

een uitbreiding van capaciteit. Hij zou graag de cijfers van de OMWB erin verwerkt zien.  

Burgemeester Van den Belt er dienen een aantal verbeterpunten te komen om de Brabantse 

norm te halen. De provincie is daar content mee. Om de controle en handhaving op niveau te 

brengen wordt er in de perspectiefnota om budget gevraagd.    

De heer Weerdenburg geeft aan dat we niet op alle slakken zout moeten leggen. 

De heer Aben er moet toch een verschuiving van inzet plaatsvinden of komt er een 

uitbreiding van de handhaving. Burgemeester Van den Belt de capaciteitsuitbreiding 

betekent dat er taken bijkomen. M.b.t. de irritatie; handhaving wekt dat op. Maar wie het 

verzoek doet wil wel dat er wordt gehandhaafd. Het dient wel eenduidig te zijn.     

 

14. Raadsmededeling onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpsmolen. 

Mevrouw Baartmans de motie is aangenomen door een grote meerderheid. De motie spreekt 

over een breed onderzoek. Het college begint over de Karolinadijk. Dit speelt al heel lang. De 

raadsmededeling is dus te beperkt.  

De heer De Neve: is tegen windenergie maar voor zonne-energie. De Volkspartij heeft tegen 

de motie gestemd. Hij is blij met deze beslissing van het college.  

Wethouder Vos geeft een uitgebreide toelichting op dit onderwerp en geeft aan dat dit in 

september uitgebreid terug komt op de informatieavond voor de raad.   

 

15. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De heer Remery heeft een vraag over de raadsmededeling ‘Veiligheid Schelde Rijnkanaal’.  Hij 

verzoekt om hier een agendapunt van te maken. Burgemeester Van den Belt legt de vragen 

bij de veiligheidsregio neer. Na nader bericht en antwoord op de vragen beoordeeld de heer 

Remery of hij dit wenst te agenderen.       
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16. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur en dankt alle aanwezigen op de publieke 

tribune, de kijkers en luisteraard en wenst iedereen wel thuis.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering de gemeenteraad van Steenbergen van 28 juni 

2017.   

 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer C.A.A.M. Gommeren 


