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RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
'even bijpraten'

Steenbergen; 13 augustus 2018

Aan de Raad,

Halverwege de bestuursperiode 2014-2018 ben ik gestart met de raad jaarlijks tijdens het zomerreces bij 
te praten over de in die periode spelende kwesties en andere aan de orde zijnde onderwerpen. Ik gaf die 
raadsmededelingen als onderwerp mee: ‘even bijpraten’. Er werd steeds positief gereageerd en dus 
reden om daar ook in deze bestuursperiode mee door te gaan.

De hitte
Het zal u niet zijn ontgaan dat de zomer van 2018 de analen in zal gaan als een van de warmste en 
droogste in de laatste honderd jaar. Velen zullen ervan genoten hebben maar anderen ondervonden er 
juist problemen door. Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten. Maar ook waren er zorgen over de 
deelnemers aan de vele evenementen. Tot tweemaal toe werd landelijk het hitteprotocol inwerking 
gesteld. Vanuit ons gemeentehuis werd contact opgenomen met de verzorgingstehuizen en het 
verpleeghuis binnen onze gemeente om aanwijzingen en tips aan te reiken om de oudere en zwakkere 
inwoners zo comfortabel mogelijk de hitte te doen doorstaan. Ook kinderdagverblijven hebben wij 
handreikingen gedaan. Juist in de periode van meest extreme hoge temperaturen sloeg een circus zijn 
tenten op in Dinteloord. De directie van dat circus hebben wij voorzien van adviezen gericht het 
welbevinden van de dieren, bezoekers en de artiesten. Ook tijdens de 49s,e Kleine Tour hebben we 
dagelijks contact gehad met de organisatie en zijn er de nodige maatregelen genomen. De Kleine Tour is 
mede daardoor weer succesvol verlopen. Gelukkig konden we in het gemeentehuis door de 
klimaatbeheersing het hoofd koel houden.

Bouwlocatie Grote Kerkstraat
Er is de afgelopen weken een intensief traject doorlopen om de eigenaar van het perceel aan de 
Grote Kerkstraat te bewegen nu serieus te starten met bouwwerkzaamheden. Het college informeerde u 
al bij raadsmededeling van 25 juli 2018 over de ernstige zorgen met betrekking tot de huidige staat van de 
panden aan de Grote Kerkstraat 14 en 16. De in die raadsmededeling genoemde waarschuwing, waarin 
de eigenaar werd gemaand de hem gemelde overtredingen, als ook de geconstateerde gebreken op te 
heffen heeft - zo lijkt het nu - het beoogde succes gehad. Een aantal malen ben ik zelf ter plaatse 
geweest. Gelukkig kon ik tijdens de laatste keren vaststellen dat er nu daadwerkelijk actie wordt 
ondernomen. Inmiddels hebben de bouwinspecteurs bevestigd dat er nu overeenkomstig de eisen wordt 
gewerkt aan herstel van het pand. In week 34 (die begint op 20 augustus zullen de inspecteurs wederom 
een controle uitvoeren. Uiteraard blijft de voorgang van dit project ook daarna voortdurend aandacht 
houden.



Regionaal Beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant
De burgemeester van Tilburg, in zijn hoedanigheid van regioburgemeester, verzocht mij het ontwerp voor 
het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 ter consultatie aan u voor te leggen. Het ontwerp meldt de 
volgende gezamenlijke regionale veiligheidsthema’s:
* de aanpak van ondermijnende criminaliteit
* zorg en veiligheid
* de aanpak van cybercriminaliteit
U kunt over dit ontwerpbeleidsplan binnenkort een nota tegemoet zien. Deze wordt geagendeerd voor de 
oordeelvormende vergadering van 5 september. Kort daarop, in het weekend van de 7,8 en 9 september 
tijdens de Jaarmarkt in Steenbergen, zal ik een surveillanceronde meedraaien met de politie om zelf te 
kunnen constateren en uit eerste hand te horen hoe het is gesteld met de veiligheid in het uitgaansgebied 
van de stad. Bijzondere aandacht zal ik dan besteden aan de invloed van de beveiligingscamera’s die 
sinds een klein jaar in werking zijn op de Markt. Mijn bevindingen zal ik met u kunnen delen tijdens de 
besloten raadsinformatieavond van dinsdag 11 september waar de politie en een vertegenwoordiger van 
het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (kortweg RIEC) presentaties zullen geven over de 
openbare orde en veiligheid en de aspecten en risico’s van ondermijning in onze gemeente. Van deze 
gelegenheid maak ik gebruik u op te roepen zoveel mogelijk gebruik te maken van deze 
informatiebijeenkomst. In het tweede deel van die avond is er ook volop ruimte om met de professionals 
op deze terreinen van gedachten te wisselen of vragen te stellen over de wijze van aanpak van 
veiligheidsproblemen. In het laatste kwartaal van 2018 staat een evaluatie gepland van het gebruik van 
de beveiligingscamera’s. Over de uitkomsten daarvan zal ik u uiteraard nader informeren. In 2019 zal, 
mede op basis van het dan inmiddels vastgestelde Regionale Beleidsplan van de eenheid Zeeland-West- 
Brabant voor de járen 2019-2022 worden gestart met de ontwikkeling van een nieuw lokaal integraal 
veiligheidsbeleid voor de járen 2020-2024 als opvolger van de door uw raad op 26 november 2015 
vastgestelde lokale integrale veiligheidsbeleid ‘Samen werken aan veiligheid’.

Wapens in woningen
U herinnert zich vast nog de artikelen in onze lokale pers over de zware explosieven en wapens die begin 
mei van dit jaar werden aangetroffen in een woning in onze gemeente. Een zodanige hoeveelheid en van 
een zodanige soort dat het hier een arsenaal betrof behorende tot het wapentuig van zware criminelen.
De politie is daarop meteen tot aanhoudingen overgegaan. Deze zaak heeft nog altijd de aandacht van de 
politie. De vraag deed zich meteen voor of ik als burgemeester bestuursrechterlijke bevoegdheden zou 
hebben om op te treden tegen dergelijke vondsten. Onze algemene Plaatselijke Verordening (de APV) 
geeft bevoegdheden om openbaar toegankelijke gebouwen of erven tijdelijk te sluiten. Voor woningen 
geldt deze sluitingsbevoegdheid niet. Tot op heden laat de landelijke wetgeving zo’n lokale bepaling niet 
toe. Anders ligt dat in geval in een woning handelsvoorraden drugs worden aangetroffen. Dan kan ik op 
grond van de Wet Damocles wel overgaan tot sluiting van zo’n woning voor korte of langere tijd. Recent 
stuurde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer waarin hij aangaf de ondermijnende criminaliteit met kracht te willen aanpakken en daarvoor een 
aantal maatregelen in voorbereiding heeft. Ik heb de minister bij brief van 6 augustus jongstleden laten 
weten dat ik zijn standpunt hierin van harte ondersteun. In bijzonder heb ik hem laten weten dat ik de in 
voorbereiding zijnde wijziging van de Gemeentewet waarin een sluitingsbevoegdheid wordt opgenomen 
voor de burgemeester in geval wapens in woningen worden aangetroffen of als sprake is van 
woningbeschietingen, toejuich. Ik schetste hem ter onderbouwing de casus zoals deze zich in mei in onze 
gemeente voordeed. Bekend is dat de minister bedoeld wetsvoorstel nog dit jaar in consultatie wil 
brengen. Ik heb hem gevraagd mij te informeren over de verwachte datum van inwerkingtreding zodat ik 
daar als burgemeester op kan anticiperen.
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Afscheid nemen
Met mij zullen velen in gedachten, maar ook door bezoekjes en brieven, kaarten en telefoontjes dit 
voorjaar en begin van de zomer hebben meegeleefd met het korte maar juist ook daardoor zo moeilijke 
ziekteproces van de echtgenote van ons raadslid Michel Lambers. Haar moedige maar ongelijke strijd 
heeft zij op 23 juli verloren. Elly overleed op slechts 61-jarige leeftijd en liet een intens verdrietige 
echtgenoot, zoon en schoondochter achter. Tijdens een indrukwekkende afscheidsdienst op zaterdag 
28 juli 2018 in aula De Drie Zwanen van crematorium Zegestede in Roosendaal werd in aanwezigheid 
van velen door een groot aantal sprekers stilgestaan bij het leven van Elly. Een dienst die recht deed aan 
haar tomeloze en altijd enthousiaste inzet voor haar gezin en voor het culturele leven in de stad 
Steenbergen. Goed was te zien dat onder de aanwezigen ook een groot aantal raads- en collegeleden 
gelegenheid had gevonden om door hun aanwezigheid tot steun te zijn van Michel in die moeilijke uren. 
Als voorzitter van uw raad ben ik er trots op te kunnen constateren dat de raad - ondanks de soms 
politieke verschillen - deze saamhorigheid heeft getoond. Eens temeer bleek de kracht van het “samen” 
zijn.

Tot slot
Het leven neemt soms een vreemde loop met ons. Vaak hoort men dat we na een zware beproeving snel 
de draad weer moeten oppakken. Makkelijk gezegd maar niet eenvoudig uitvoerbaar. In die lijn hoop ik
dat u nog enkele weken in goede gezondheid het zomerreces mag voortzetten. Die leden die een 
vakanţiénogíri het verschiet hebben wens ik een genoeglijke tijd toe!

Met vriendelijKe groet,

R.PXvan dein
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onderwerp Ondermijnende criminaliteitaanpak; 
sluitingsbevoegdheid bij verstoren openbare orde 
door aantreffen wapens

Steenbergen, 6 augustus 2018
VERZONDEN 0 6 AUG. 2018

Geachte Minister van Justitie en Veiligheid, geachte heer Grapperhaus,

Op 4 mei 2018 werden in een schuur aan de Welbergsedijk in Welberg (gemeente 
Steenbergen) zware explosieven, munitie voor een raketwerper en honderden patronen 
voor zware automatische vuurwapens aangetroffen door de politie.

De bewoner is direct aangehouden door de politie en er werd een lid van No Surrender 
opgepakt. In een andere loods op het terrein werden verschillende vestjes en andere 
attributen van de motorclub No Surrender aangetroffen. Een dergelijke vondst duidt op 
zware criminaliteit en de openbare orde is hierdoor ernstig in gevaar gebracht. De mensen 
in de straat waren ernstig geschrokken na deze vondst.

In de Algemene Plaatselijke Verordening heb ik de bevoegdheid opgenomen om voor 
publiek toegankelijke gebouwen en I of erven te sluiten indien er een overtreding van de 
Wet wapens en munitie heeft plaatsgevonden.
Bij het aantreffen van wapens of munitie in een woning, heb ik helaas niet de bevoegdheid 
om de woning te sluiten. Ik begrijp dat het sluiten van een woning doorgaans ingrijpender 
is dan het sluiten van een voor publiek toegankelijk lokaal, maar de openbare orde en de 
veiligheid van omwonenden kan net zo ernstig in gevaar gebracht zijn.

Mijn belang om in deze gevallen een bestuursrechtelijke maatregel te nemen is gelegen in 
het beschermen van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en zedelijkheid. Het doel 
van een sluiting is de loop er uit halen en de bekendheid van de locatie waar de 
ongewenste activiteiten plaatsvinden te ontnemen. Daarbij zullen deze feiten zich in ieder 
geval gedurende de periode van sluiting niet herhalen.

In mijn ogen is het niet met elkaar te rijmen dat ik wel de bevoegdheid heb tot sluiting van jkļ 
een woning waar drugs worden verhandeld, maar dat ik geen sluitingsbevoegdheid heb in 
een geval zoals in Welberg, waarbij grote hoeveelheden wapens en explosieven werden i
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aangetroffen. Het gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid is hier wellicht 
nog groter dan bij de handel in drugs.

Onlangs schreef u een brief over de versterking van de aanpak van ondermijning, die u 11 
juli jl aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal stuurde. In deze brief 
geeft u aan dat u ondermijnende criminaliteit met kracht wil aanpakken en dat u daarvoor 
een aantal maatregelen voorbereidt. Ik onderschrijf uw standpunt hierin van harte. Één van 
de maatregelen die u voorbereidt is de wijziging van de Gemeentewet waarin een 
sluitingsbevoegdheid wordt opgenomen voor de burgemeester in geval van het aantreffen 
van wapens in de woning of in geval van woningbeschietingen. Ik juich deze ontwikkeling, 
zoals u zult begrijpen, van harte toe.

In de brief geeft u aan ernaar te streven het wetsvoorstel in 2018 in consultatie te brengen. 
Ik verneem graag van u wanneer u verwacht dat deze wetswijziging in werking zal treden, 
zodat ik daar als burgemeester op kan anticiperen.

Uiteraard bşaik bereid om nader met u in overleg te treden over dit onderwerp.

ster van Steenbergen,


