RD1800019

*RD1800019*
RD1800019

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van
woensdag 4 april 2018 aanvang 19:30 uur
Aanwezig:

M.H.C.M. Lambers

voorzitter

C.J. Bolluijt-Nijpjes
J.A.P. Veraart
M.H.H.I. Remery
J.H.F. Weerdenburg
N. Baali
T.C.J. Huisman
E.C. van der Spelt
C.A.A.M. Gommeren
J.C.M. Verbeek
A.J.D. Kouwen
W.L.C. Knop

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

P.W.A. Lepolder
M. Vos
C.J.M van Geel
C.F. Zijlmans

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

E.P.M. van der Meer

griffier

Pers: 3
Omroep: 3
Publieke tribune: 13
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 4 april 2018.

01. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze eerste oordeelvormende vergadering in de
nieuwe periode.
02. Vaststelling agenda.
De voorzitter geeft aan dat enkele agendapunten zijn uitgesteld en opnieuw worden geagendeerd
voor de oordeelvormende vergaderingen van 7 en 9 mei. Dit mede vanwege de zwaarte van de
onderwerpen en onvoldoende voorbereidingstijd voor de nieuw gekozen raadsleden. Het betreft
de agendapunten:
 7: bestemmingsplan Olmentuin
 9: stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad
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 11: Erfgoedbeleid
 12: Steenbergen Vitaal.
De leden kunnen hiermee instemmen en hebben verder geen toevoegingen voor de vaststelling
van de agenda. De agenda wordt vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.
04. Vaststelling besluitenlijst van 6 en 7 februari 2018.
Over de besluitenlijsten zijn geen opmerkingen ontvangen en kunnen als zodanig worden
vastgesteld.
De besluitenlijsten worden vastgesteld zonder wijzigingen.
05. Vragenhalfuur.
De heer Verbeek stelt vragen over de Corneliuskerk op De Welberg. Er is volgens publicaties
overeenstemming over de verkoop met o.a. de bank en de gemeente. Er zouden vanwege de
grootschaligheid problemen met het verkeer kunnen ontstaan. Men wil parkeren achter de kerk.
Op welke wijze komen we tot de vergunning? Wordt er overlegd met de gemeenschap en wellicht
kan de raad hier over overleggen?
Wethouder Vos geeft aan dat er geen verzoek bij de gemeente ligt. Dat de beoordeling bij het
college ligt en dat er indien het zover komt het college aandacht vraagt voor de eventuele
verkeersproblemen.
De heer Kouwen stelt vragen over de gele blokken die geplaatst zijn in ‘de Werken’. Is er wel
voldoende rekening gehouden met minder validen?
Wethouder Zijlmans geeft aan dat het een vorm van een pilot is. Het is de bedoeling dat er op
termijn paaltjes komen en dan wordt naar de exacte locatie gekeken.
De heer Van der Spelt stelt vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor Wifi. Hoe
staat het ermee? Wethouder Zijlmans weet nog niet of er subsidie beschikbaar is. Het wordt in
ieder geval bij de ontwikkeling van Centrumhaven Dinteloord meegenomen.
De heer Baali vraagt:
1. Zijn er regionale knelpunten zijn waar geld voor beschikbaar gesteld zou kunnen worden. Is het
college ermee bekend? Wanneer kan de raad een voorstel verwachten?
Wethouder Zijlmans moet dit nog bekijken. Hij doet de toezegging hier snel op terug te komen.
Dit wordt geagendeerd voor 7 mei.
2. Kunnen er in Steenbergen Zuid mobiele camera’s ingezet worden?
Wethouder Zijlmans: omdat het strafrechtelijke zaken betreft gaat de burgemeester daar niet
over. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan of ze geplaatst worden. In de justitiële driehoek
wordt dit regelmatig aan de orde gesteld.
3. Is de verlichting van het jeugdhonk al vervangen? Zijn er ontwikkelingen in het naar oren halen
van de planning en wil de wethouder de raad op de hoogte houden?
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Wethouder Van Geel het gebouw is schoon. Eind van de week is de verlichting gerepareerd.
Het naar voor halen van de planning is lastig, maar het zal eerder gedaan worden dan
aangegeven. De wethouder informeert de raad als er ontwikkelingen zijn.
4. Wat is de stand van zaken is m.b.t. de riolering op Nieuw Vossemeer?
Wethouder Zijlmans refereert aan de antwoorden die onlangs naar de fractie zijn gegaan.
5. Er zijn een aantal vragen over de Internationale Schakel klas in Bergen op Zoom.
Wordt er door de gemeenten in de regio voldoende samengewerkt om te zorgen dat iedere
leerling die recht heeft op ISK-scholing ook daadwerkelijk in een ISK belandt? Hoeveel kinderen
uit de gemeente Steenbergen hebben recht op deelname aan zo’n ISK?
Wethouder Zijlmans er wordt goed samengewerkt. Alle kinderen met een taalachterstand
hebben recht op ISK onderwijs. Er doen nu 13 leerlingen mee.
De heer Veraart:
1. Vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het omgekeerd inzamelen.
Hoe staat het met de plannen voor hoogbouw. Er zijn nu geen voorzieningen.
Hij vraagt om een registratie en categorisering van de klachten. Wethouder Vos er zijn voor
deelstromen containers weggezet. Voor groenafval wordt onderzoek gedaan. Er wordt goed
bijgehouden waar de klachten over gaan. Dit wordt geregistreerd en wordt eens per kwartaal
aan de raad overlegd. De heer Veraart vraagt naar de plasticcontainers bij de appartementen
aan de Oosthavendijk. Die staan er nog niet. Er komt een schriftelijk antwoord als het nodig is.
2. Mantelzorgers die via het TWB gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning middels de
dienstencheque kunnen dat nu voor 1 i.p.v. 2 uur per week doen. Is dit de bedoeling en
hoeveel mensen maken er gebruik van? Wethouder Van Geel: de huishoudelijke hulp toelage
heeft een budget van € 80.000,- Dit is geen open eind regeling. De aanbieders van
huishoudelijke zorg; dat gedeelte gaat ook van de € 80.000,- af. Bij TWB is de belangstelling
groter. Niet iedereen kan twee uur in de week zorg krijgen, daarom is dit één uur in de week.
Het budget van TWB is niet groter. Het is niet bekend hoeveel mensen hier gebruik van maken.
Er zijn zeven aanbieders op dit moment. Die zijn niet gebeld hierover. Als iedereen twee uur
moet krijgen, had daar meer geld voor moeten komen bij de vaststelling van de begroting. De
regeling wordt terecht gebruikt. Soms wordt hij niet terecht gebruikt. Dit wordt in de loop van
dit jaar bekeken voor volgend jaar.
3. Wandelpaden in de parken zijn vaak onbegaanbaar. Dit is voor veel inwoners een doorn in het
oog. Het college heeft een oplossing in gedachten. Hij wil graag weten of er een proef gepland
is in Dinteloord. Wethouder Zijlmans geeft aan dat de offerte binnen is. Er ligt een proef in
Dinteloord bij het oude gemaal. Er komt een laag van 8 cm. op.
06. Vaststelling archiefverordening.
De heer Baali vraagt naar de wijze waarop de gemeente door de provincie op de vingers getikt worden.
Dit gaat via de pers. Wat vind het college daarvan? Is dit gebeurd en acht het college dit aan de orde
voor de toekomst. Wethouder Lepolder geeft aan dat ze ermee bekend is dat het horizontaal toezicht
ook openbaar is en aan de pers wordt verstrekt. Het komt voor. Vorig jaar was dit aan de orde voor
Steenbergen m.b.t. archief. Nu is dit op orde.
De heer Baali geeft aan dat het zo minder ernstig klinkt en dankt voor het antwoord.
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Dit stuk wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd.
07. Bestemmingsplan Olmentuin.
Dit agendapunt is verzet naar 9 mei 2018.
08. Aanwijzingsbesluit Markt en Overheid.
Dit stuk wordt zonder beraadslaging als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd.
09. Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad.
Verzet naar de vergadering van 9 mei 2018.
10. Groot onderhoud Havenkanaal.
De heer Remery geeft aan voorstander te zijn van het groot onderhoud. Hij is geschrokken van de
kostenoverschrijding. Er zijn wel factoren waar hij zich van afvraagt of dit niet te voorzien was. Hij
vraagt naar de forse kostenstijging. Waar is deze vandaan gekomen.
De heer Baali geeft aan dat de omgeving heeft aangegeven dat de communicatie fors is verbeterd. Het
proces duurt nu al enige tijd. Loopt het proces naar de broedmaand vertraging op? Is er meer schade
aan de woningen door de vertraging. De aanmeerpalen zijn lang; zijn deze kosten daarom niet ook erg
hoog? Er zou een evaluatie dienen te komen en in de toekomst een voorbereidingsbudget en
vervolgens een uitvoeringsbudget ter beschikking stellen moeten worden.
De heer Van der Spelt ook D66 is geschrokken van de overschrijding. Kan er beter uitgelegd worden
waarom dit is? Het Havenkanaal is ook voor de afvoer van water; betaald het Waterschap ook mee?
Hoe komt het college in de toekomst tot een realistische begroting?
De heer Verbeek het is een forse overschrijding. Graag werken met een nauwkeurig bestek. De
uitgaven zijn al gedaan. Dat is merkwaardig. Zijn er tussentijdse rapportages geweest in de richting van
de raad? Komt het opruimen volledig voor rekening van de gemeente?
De heer Weerdenburg er staat een verklaring voor de overschrijding. Het ontbreken van een bestek is
merkwaardig en werken vanaf het water lijkt logisch in dit geval. De vragen zijn gesteld en hij wacht de
antwoorden af.
De heer Knop dit is een enorme tegenvaller. Er moet een manier zijn om dit te voorkomen.
De vraag die overblijft is of de wethouder kans ziet dit in de toekomst te voorkomen.
Wethouder Zijlmans antwoordt dat de beheerplannen zijn bijgesteld. Er waren financiële problemen.
Ze zijn inmiddels allemaal bijgesteld. Er is een reserve van 5 miljoen omdat de beheerplannen strak zijn
weggezet. Er wordt gebruik gemaakt van dat fonds als dat nodig is. Er moest indertijd snel gehandeld
worden omdat er gebaggerd moest worden, dat kon met het Waterschap samen. Dat heeft voor en
nadelen. Was er wel een bestek gemaakt waren de kosten niet anders geweest. Met alle particulieren
is gesproken. Omdat er een strook grond van de gemeente ligt is de gemeente verantwoordelijk. De
kostenoverschrijding heeft plaatsgevonden. In het vervolg wordt dit zo niet gedaan. Het
explosievenonderzoek moest weer opnieuw gebeuren. Dit kwam erbij en het bestaande onderzoek was
niet voldoende. Er zijn wat duurdere palen gebruikt. Er is veel oude beschoeiing verwijderd en
maatwerk voor de bewoners geleverd. Er was geen duidelijkheid over wat het ging kosten. Er is goed
met de bewoners opgetrokken. Natuurwaarden dienen ook onderzocht te worden. De bewoners
krijgen twee aanmeerpalen zodat de bewoners een steiger kunnen bouwen. Er staan mooie en minder
mooie steigers. Het wordt allemaal strak en netjes gemaakt. Het is goed om te evalueren. Een bestek is
inderdaad wat er op voorhand zou moeten zijn. Het Waterschap betaalt niet mee. De uitgaven moeten
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nog gedaan worden voor de Zuidkant. Gaat de raad niet akkoord wordt het ook niet gedaan. De
steigers moeten dus door de bewoners zelf betaald worden. Dit zal geen tweede keer zo gebeuren.
Tweede termijn
De heer Remery geeft aan dat het met snelheid te maken heeft. Maar dat verklaart niet helemaal het
grote verschil. Met elkaar een evaluatie doen is goed om dit in de toekomst te voorkomen. Hij kan wel
akkoord gaan.
De heer Baali vraagt of de flora en faunawet vertraging oplevert. Hij vraagt nogmaals naar de
woningschade.
De heer Van der Spelt geeft aan dat hij geschrokken is dat de raming zo ver uit de pas loopt. We
moeten wel voortgang maken met het Havenkanaal. We moeten aan de slag. Hij kan instemmen met
het voorstel.
De heer Verbeek dankt voor de antwoorden. De reserve heeft niets te maken met de overschrijding.
Ook het bestek niet. Hij vraagt naar de verwijderde bouwstoffen van de bewoners. Hij acht 2017 als
een voldongen feit. Fase 1 was eenvoudig. Fase 2 is ingewikkelder. Hij vraagt zich af of dit gehaald
wordt.
De heer Weerdenburg wil graag dat het netjes blijft. Worden er eventueel identieke palen bijgeplaatst
en komt er uniformiteit bij de bouw van de steigers.
De heer Knop: het moet gebeuren. Komen de steigers altijd op eigen grond? De investering wordt in 50
jaar afgeschreven terwijl in 1991 de laatste renovatie is geweest. Was dit minder duurzaam?
Wethouder Zijlmans we moeten lering trekken en dat doen we. De flora en faunawet zou vertraging op
kunnen leveren maar het moet deze zomer opgeleverd worden. De woningen zijn opgenomen in
verband met de staat van de woningen. Dit is bekend. Er is een fonds. Dat heeft niets met de
overschrijding te maken. Er worden hand en spandiensten verricht om de bestaande steigers te
verwijderen. We komen niet nog een keer terug. Palen aan de buitenkant moeten dezelfde zijn. De
steigers moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Uniformiteit is toch mooier. Daar zijn afspraken over
gemaakt. De grond aan het water is van de gemeente zelf. Sinds mensenheugenis hebben mensen dit
in gebruik. Dit is nu voor 50 jaar. In 1991 zijn andere materialen gebruikt. Het moet nu 50 jaar
meegaan.
Dit wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 19 april 2018 op verzoek van de fractie van
de PvdA.
11. Erfgoedbeleid.
Verzet naar de vergadering van 7 mei 2018.
12. Kaderstellende beleidsnota ‘Steenbergen Vitaal’.
Verzet naar de vergadering van 7 mei 2018.
13. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Mededeling wethouder Van Geel geeft aan dat de jeugdzorg over 2017 een tekort heeft opgeleverd van 1,4
miljoen. Van dit tekort is 1,2 miljoen is in november en december uitbetaald. We hebben dit gemeld bij de
regio. Er is geen geld gegaan naar organisaties die er geen zorg voor verlenen en er is geen jeugd tussen wal
en schip gevallen. Er is een solidariteitsafspraak. De spelregels zijn onvoldoende. Er zijn meerdere
gemeenten met een tekort dat onder de solidariteitsregeling valt. De wethouder heeft gevraagd om een
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grondige analyse. De wethouder wil graag duidelijkheid geven over deze situatie voor de collegewisseling.
Er wordt een grondige analyse gemaakt.
De voorzitter concludeert dat dit nu voor kennisgeving aangenomen wordt. Dat de uitgesproken tekst
geagendeerd wordt voor mei en hij verzoekt de wethouder deze via de griffie zo spoedig mogelijk te
verstrekken.
Een raadsmededeling wordt toegezegd. Die komt zo snel mogelijk. Ook verzoekt de voorzitter (mede op
verzoek van de heer Van der Spelt) de uitgesproken tekst binnen twee dagen aan de griffie te overleggen.
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 7 mei 2018.
Ingekomen stuk 08. De heer Baali. Een brief van natuurmonumenten.
Heeft de gemeente Steenbergen een natuurvisie?
Wethouder Lepolder geeft aan dat er een natuurvisie is en beveelt deze van harte aan.
Ingekomen stuk 13. De heer Knop. Beantwoording artikel 40 vragen over Reinierpolder. Er is een
oplegnotitie toegezegd. Deze is nog niet ontvangen.
Wethouder Vos: het is geen oplegnotitie maar een verslag. Over twee weken komt er een voorstel over het
glasvezelnetwerk op Reinierpark.
Dit wordt geagendeerd voor 7 mei 2018.
Graag agenderen voor 7 mei.
Ingekomen stuk 20 (en bijlage 20A.) Plan van aanpak aanwijzing lokale omroep Steenbergen.
Worden er raadsleden aan de selectiecommissie toegevoegd?
Wethouder Van Geel geeft aan dat dit de taak van het college is en dat de raad niet op de stoel van het
college moet gaan zitten. De afweging is al gemaakt. Het raadsvoorstel is al naar het college. Het advies kan
in mei meegegeven worden.
Ingekomen stuk 33. De heer Weerdenburg. Onderzoek Sunclass.
Wie gaat het onderzoek uitvoeren en hoe luidt de exacte opdracht die aan dit bureau is gegeven?
Wethouder Lepolder geeft aan welk bureau dit is gegund. De opdracht van de motie is exact uitgezet.
Ingekomen stuk 41. De heer Remery. Onderhoud heg. Externe communicatie.
De heer Remery vraagt of de communicatie nou op deze manier moet. Hij denkt dat dit niet de manier is
om met de burgers om te gaan. Kan er op een andere manier met de burgers omgegaan worden?
Wethouder Zijlmans geeft aan dat er veel partijen zijn die hier vragen en opmerkingen over hebben
gemaakt. Het was een levensgevaarlijke situatie. Daar is ook hulp bij aangeboden. De medewerking was
niet optimaal. Daarom is er steviger gereageerd. Als de veiligheid in het gedrang komt moet er stevig
opgetreden worden. Het resultaat is er nu.

6

RD1800019

14. Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering om 21:15 uur.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergaderingen van 7 (m.b.t. de onderwerpen voor mens en
maatschappij) en 9 mei 2018 (m.b.t. de onderwerpen voor ruimte en economie) van de gemeenteraad van
Steenbergen
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer
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