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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 oktober 2018.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda.
De heer Lambers heeft een opmerking over de agenda. Hij verzoekt het onderwerp over
de repressie brandweerzorg van de agenda af te halen, wellicht komt hij hier later op
terug. De vergadering gaat hiermee akkoord.
3. Spreekrecht burgers.
Er zijn twee aanmeldingen voor het spreekrecht.
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De heer Broeshart spreekt in over het parkeren op invalidenparkeerplaatsen tijdens de
jaarmarkt.
De heer Boluijt spreekt in over de tweede supermarkt in Dinteloord. Dit onderwerp staat
ook op de agenda, agendapunt 10. Na de inspraak van de heer Boluijt wordt dit
agendapunt behandeld.
De heer Broeshart geeft een weergave van de verkeerssituatie tijdens de jaarmarkt.
De burgemeester neemt dit mee in de evaluatie van de jaarmarkt.
De heer Boluijt spreekt over de tweede supermarkt in Dinteloord. De inspraak van de
heer Boluijt staat integraal op het raadsinformatiesysteem bij dit agendapunt.
De heer Baali vraagt waar we na dertien jaar staan. De heer Boluijt daagt de raad uit om
een besluit te nemen. De heer Huisman vraagt of er in het centrum een tweede
supermarkt kan komen. De heer Boluijt geeft aan dat een ondernemer daar een locatie
voor moet zoeken.
Agendapunt 10. Ingekomen stuk 11. van 5 september 2018. Raadsmededeling tweede
supermarkt Dinteloord.
De heer Lambers vraagt het college een meewerkende houding.
De heer Van Agtmaal geeft aan dat er een besluit genomen moet worden. De locatie zou binnen
het winkelgebied plaats moeten vinden. Hij verzoekt het college te zoeken met de ondernemers
in het centrum naar een oplossing. De heer Stoeldraijer geeft aan dat de PvdA voor de vrije
markt is in relatie tot een winkel. De ondernemers moeten dit zelf uitzoeken. Zijn voorkeur gaat
uit naar het centrum, maar het verplaatsen van de brandweerkazerne ziet hij ook als een
oplossing. De heer Huisman geeft aan dat het al 13 jaar duurt en dat de wens er al langer ligt. Er
lijkt geen oplossing te zijn. Hij wil een motie aanbieden om buiten het centrum tot een tweede
supermarkt te komen. De heer Weerdenburg wil van het college weten welke discounter er zou
moeten komen. De heer Baali vraagt waarom de heer Weerdenburg dit wil weten. De heer
Weerdenburg hoort verschillende geluiden. Hij wil nu wel eens weten hoe het zit. De heer Van
Es geeft aan dat het lijkt alsof de bal bij het college ligt. De ondernemer zou ook met de
benodigde informatie moeten komen. Er zijn geen alternatieven mogelijk. Wethouder Lepolder
geeft aan dat er verschillen zijn met de verplaatsing van de Lidl. Daarnaast willen de
ondernemers tot op heden nog niet komen met welk bedrijf interesse in de locatie heeft. De
heer Lambers vraagt waarom er wel meegewerkt is aan een nieuwe locatie aan de Westdam in
Steenbergen die nu leegstaat. Wethouder Lepolder geeft aan dat het nut aantoonbaar gemaakt
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moet worden. Op de Westdam zijn minder m De heer Huisman vraagt waar het in Dinteloord
wel kan. Wethouder Lepolder geeft aan dat dat heel lastig is. Zij volgt de instructie van de
gemeenteraad.
De heer Boluijt geeft aan dat er veel vragen leven. Dit mag niet blijven sudderen. Dit wordt door
de initiatiefnemers niet beantwoord. De wethouder krijgt dit niet beantwoord. Er moet een
helder en duidelijk besluit komen. De heer Lambers merkt dat er een impasse blijft bestaan. De
Volkspartij wil graag met D66 de motie ontwerpen en ontwikkelen. De heer Van Agtmaal vraagt
om de naam van de supermarkt boven water te krijgen. De heer Stoeldraijer vraagt zich af
waarom men zich zo aan de naam van de supermarkt vasthoudt. Hij vraagt of de
brandweerkazerne aan vervanging toe is. De heer Remery geeft aan dat buiten het centrum ook
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betekent dat je wellicht verzwakking binnen het centrum krijgt. De heer Stoeldraijer wil ook
meewerken aan de motie.
Wethouder Lepolder geeft aan dat de kosten voor de brandweerkazerne minimaal 1 miljoen
zijn. Bij aanvang is het handig om te weten welke supermarkt erin gaat. De heer Lambers geeft
aan dat het inderdaad de taak van de ondernemer is. Maar de raad moet ervoor zorgen dat de
wens ingevuld kan worden. De heer Baali geeft aan dat de wethouder het had over zelf
benaderen. Wil de wethouder dat als opdracht? Wethouder Lepolder heeft ook wel eens
nagedacht om actief ondernemers te werven. Zij wil dit als toezeggingen geven op voorwaarde
dat de raad daarna dit onderwerp afsluit. De heer Theuns geeft aan dat er grond is. Waarom
geven we niet een vergunning af? Een rondje bellen heeft geen zin. Wethouder Lepolder geeft
aan dat je niet zomaar aan een lege bestemming kunt werken. We hebben een bredere
verantwoordelijkheid. De heer Baali vraagt op welke termijn er een rondbel-rondje vervult kan
worden? Wethouder Lepolder geeft aan dat dit ongeveer een maand is.
4. Vaststellen besluitenlijst 3 en 5 september 2018.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijsten van 3 en 5 september. Deze
worden zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Vragenhalfuur.
De heer Lambers over de huisvesting arbeidsmigranten Gagelweg. Het college komt met
een beleidskader arbeidsmigranten. De gemeenteraad is op werkbezoek geweest in
Heeswijk Dinther. Hij verzoekt het college zo spoedig mogelijk mede werking te verlenen
aan het genomen initiatief. De heer Verbeek geeft aan dit als pilot te zien. We hebben
ongeveer 2500 arbeidsmigranten. Mevrouw Lepolder is zelden zo blij geweest met een
oproep van de Volkspartij. Er moet een ander kader van de raad komen. De heer Theuns
ondersteunt dit.
De heer Remery over de ontbrekende vangrail N259 afrit Welberg. Kan het ontbrekende
stuk vangrail vervangen worden? Wethouder Baartmans geeft aan dat dit mag. Maar de
opdracht is verstrekt dit toch aan te vullen.
De heer Remery locatie ijsbaan. De ijsbaan mag niet op de markt. Waarom niet?
Wethouder Baartmans geeft aan dat dit niet mag in verband met wet - en regelgeving. De
Westdam lijkt het meest geschikt. Er wordt gekeken naar alternatieven voor het parkeren .
De heer Baali geeft aan dat er te weinig bakken voor hondenafval zijn. Wethouder
Baartmans geeft aan dat er in de gemeente om de 250 m. afvalbakken staan. Dit zou
afdoende moeten zijn.
De heer Baali stelt een aantal vragen over het CIC, het Care Innovation Center, een WestBrabantse, regionale organisatie die innovatie in de zorg stimuleert, promoot en bewerkstelligt.
Hoe kijkt het college naar het leveren van een bijdrage aan regionale zorginnovatie?
1. Is het college bereid om contact op te nemen met het CIC en met de andere
gemeenten in de regio West-Brabant West, in het bijzonder de Brabantse Walgemeenten, om de mogelijkheden omtrent dit thema te bestuderen?
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2. Heeft het college nog andere ideeën omtrent zorginnovatie in de gemeente
Steenbergen?
3. Is het college bereid deze raad schriftelijk op de hoogte te houden van
ontwikkelingen omtrent dit thema?
Wethouder Krook geeft aan dat er al wordt samengewerkt. Binnenkort heeft de
wethouder een afspraak met deze organisatie. er wordt binnen de ontschotting gekeken
of er middelen zijn om dit te bewerkstelligen. Er is momenteel veel ‘markt’ op dit dossier,
dat maakt hem aarzelend. Hij wenst dit van twee kanten te bekijken en zegt toe de raad
schriftelijk op de hoogte te houden.
De heer Baali moet de raad niet meer zicht krijgen op de gemeenschapshuizen?
Wethouder Prent geeft aan dat dit in de begroting staat. De heer Baali geeft aan dit in de
begroting dan wel tegen te komen.
De heer Remery vraagt naar de finchwoningen. Wethouder Baartmans geeft aan dat er
twee ontwikkelaars zijn die het willen oppakken. Er is wel behoefte aan.
6. Baggerplan Stedelijk Water.
De heer Van Elzakker geeft aan dat er gebaggerd moet worden voor het onderhoud.
De specielaag is dik, wanneer er een verandering zit in de kwantiteit en er wordt
uitgegaan van oude waarden, dan zou het kostenplaatje weleens kunnen tegenvallen. Ook
wanneer de bagger niet verwerkt kan worden. Er is een risico m.b.t. de kwaliteit van de
bagger. Hij hoopt dat er voldoende duidelijkheid is en dat afwijkingen in de kosten een
risico is dat erin zit. De heer Stoeldraijer geeft aan dat dit door de gemeente is opgesteld.
Hij ziet aan het rapport dat er gebaggerd moet worden. Hij gaat ervan uit dat er
prioriteiten gesteld zijn. Wethouder Baartmans geeft aan dat er inderdaad geen extern
bureau is geweest voor het opstellen. Als de kwaliteit van de specie niet goed is wordt dit
door een gespecialiseerd bedrijf afgehandeld. De heer Van Elzakker is tevreden met de
reactie van de wethouder. Hij mist het op de hoogte houden van de raad en betrokkenen.
De heer Stoeldraijer vraagt binnen het budget te blijven. Wethouder Baartmans doet haar
best om binnen het budget te blijven. De heer Stoeldraijer geeft aan dat er binnen het
budget gebleven moet worden. Wethouder Baartmans geeft aan dat ze dit niet vooraf zo
kan beoordelen. De heer Stoeldraijer geeft aan dat we al zoveel budgetten overschrijden.
De wethouder doet geen toezegging over het niet overschrijden van het budget. De heer
Van Elzakker vraagt om terugkoppeling. De wethouder heeft dat toegezegd.
7. Tussenrapportage 2018.
De heer Verbeek geeft aan dat er een positief resultaat is van 1,1 miljoen. Vooral vanuit het AFC,
De baten maar niet de lasten worden opgenomen. Door de toevoeging aan jeugd komen we
toch op een min uit i.p.v. een plus, negatiever dan gepresenteerd wordt. Is er een inschatting te
maken aan de extra kosten op sociaal domein. Zijn er meevallers te verwachten? Hij kan het
ziekteverzuim niet vinden. De leges hebben een extra opbrengst. Hoe groot is het risico dat er
leges terugbetaald moeten worden. We hebben nadeel op de afvalstoffenheffing. Er is meer
geleegd en minder aanbod op restafval, waarom is dat? De heer Weerdenburg: kan het college
aangeven wat de gevolgen van de septembercirculaire zijn? wat opvalt is het feit dat de
positieve cijfers door incidentele meevallers tot stand komen. Er zijn ook extra kosten bij de
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huisvesting. Kan er voor het onderhoud niet gereserveerd worden? Er zou een reserve voor
kunnen komen. Hij is tevreden met de antwoorden op de technische vragen over het
ziekteverzuim. De heer Baali zou graag bij alle projecten een termijn zien en wanneer dit niet
aangegeven kan worden een reden waarom dat niet kan worden aangegeven en de
argumenten voor eventuele vertragingen. Hij wil graag weten van de ontwikkelingen
toekomstvisie, de actualisatie welstandsbeleidsplan, het stimuleren- innovatieplan en
marketing- en promotieplan waarom er vertragingen zijn. Hij vraagt dit in de volgende
tussenrapportage in orde te maken.
Er staan een bovengemiddeld aantal mutaties in deze nota. De hoge overheadkosten baren
hem zorgen. Behoort dit tot de uitzonderingen? Over de mutatie gemeentelijk minimabeleid;
wat houdt deze mutatie in? Op pag. 47 staat bij openbaar groen rollend materieel en eindigt
met hertenkamp. Is dit een foutje? Op pag. 28 treft hij een telfout aan? Hoe kan dat?
Bij het programma WMO en jeugd: het onderzoek voor het jeugdhonk wordt uitgesteld. Hier
wordt al jaren op gewacht. Er is een motie over geweest die is ingetrokken vanwege de
toezeggingen. De toezeggingen waren: in 2019 zou een jeugdhonk komen, het
veiligheidsonderhoud zou worden gepleegd en de wethouder zou het gesprek met de jongeren
vervroegen naar het derde kwartaal. Volgens de tussenrapportage komt het een jaar later. De
jongeren laten weten dan vanwege het uitstel het vertrouwen van de jongeren in de gemeente
laag is. Hij overweegt een motie. De toezeggingen worden nu niet nagekomen. De visie energie
en ruimte loopt ook vertraging op. Waarom is dat, dat staat er weer niet bij? Er is teveel
vertraging.
De heer Theuns weet hoe moeilijk budgetbewaking is. Hij complimenteert het college hiermee.
Er vallen een aantal posten op. Hij noemt: onttrekken van middelen uit de algemene reserve
voor de doorontwikkeling van de organisatie. Hier kan een budget op losgelaten worden. Hij
vindt het vreemd dat er zo overschreden is. Wat ook begroot kan worden is de werving en
selectie. Dit bedrag valt hem tegen. Ook de extra middelen voor strategische advisering hadden
gebudgetteerd kunnen worden. Ook de extra beveiligingskosten hadden toch vooraf begroot
kunnen worden? De vier posten zijn 238.800 euro bij elkaar.
De heer Lambers gaat schriftelijk reageren op de tussenrapportage. Hij gaat amenderen. Hij
noemt een aantal onderwerpen: extra voorziening van € 10.000,- voor brandmelders in
Steenbergen Zuid. Ook noemt hij de inhuur van medewerkers. Hij heeft de indruk dat er erg
veel wordt ingehuurd op dit moment. Hij heeft daar bezwaar tegen. Voor onderwijs gaan we
mensen inhuren en er worden kosten voor personeel gemaakt. Er zijn managementfuncties
bijgekomen. Het salarishuis dient dus ook aangepast te worden. Als we doorgaan met geld
uitgeven zitten we zo aan de verkeerde kant. Hij is het eens met het verstrekken van een in aan
VV Kruisland, maar in Steenbergen zit de voetbalvereniging ook nog te wachten en er zijn niet al
echt oplossingen gevonden. Als je dit steunt steun je alles wat erin staat. Het hele verhaal over
Fort Henricus steunt hij niet. Hij wenst het pand terug in de markt te brengen. Hij zit niet te
wachten op werkgroepen maar wil gewoon dat de bierbrouwerij zich daar kan vestigen. Over
Sunclass geeft hij aan dat het steeds terugkomt. Er moet eens een eind aan komt. Hij vraagt dit
proces te gaan versnellen. Er gebeurt zichtbaar niet veel mee. Over de woonwagens stelt hij
vast daar er erg weinig voortgang inzit. Dit duurt te lang.
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Wethouder Lepolder geeft aan dat er meer mutaties zijn in deze nota omdat de ondergrens nu
€5.000,- is. Dan wordt er meer zichtbaar. De cijfers zijn negatiever dan ze lijken te zijn. Bij de
jaarrekening worden de bedragen naar de reserves wegbestemd. De afdeling is bezig met een
raadsmededeling over de nieuwste cijfers. Deze komt ruim voor de begroting naar de raad. Met
de door de heer Verbeek genoemde minnetjes wordt nou eenmaal zo gewerkt. Zij vraagt nog
aan de controllers naar een oplossing. In de begroting staat specifiek wanneer projecten
opgepakt worden. Soms duren dingen langer. Het marketingplan wordt gemaakt na de
toekomstvisie. De heer Baali vraagt naar alle genoemde vertraagde projecten. Het argument
‘soms lopen de dingen weleens vertraging op’ is niet het antwoord dat hij zoekt voor alle vier de
genoemde punten en dat mag schriftelijk. De wethouder komt met een schriftelijke reactie op
de vier door de heer Baali genoemde specifieke punten. Fort Henricus loopt, er hebben zich
vijftien partijen aangemeld om mee te doen aan de marktconsultatie. Er is een budget gevraagd
en gekregen voor het ontwikkelen van een goed plan. M.b.t. Sunclass hebben de eerste
resultaten al vragen opgeleverd. In het woonwagenkamp gebeurt veel. Sinds 1 augustus is er
een projectleider. Er worden nu meters gemaakt in dit dossier. Dit najaar komt er beleid. Eerst
moest er draagvlak gevonden worden. daar wordt nu aan gewerkt. De heer Lambers vraagt
naar de exacte planning woonwagenbeleid. Het is nu najaar. Wethouder Lepolder moet dit
exact even navragen. De onderhoudsreserve voor het gemeentehuis kan gevormd worden. Er
wordt gekeken of dit invulling kan krijgen.
Mevrouw Baartmans: ‘AU’ betekent algemene uitkering en ‘DU’ betekent doeluitkering. De visie
energie en ruimte moet er snel komen. Het heeft de volle aandacht. Het plan van aanpak is
klaar. Het krijgt prioriteit. De vertraging heeft te maken met onvoldoende bezetting op dat item.
De heer Verbeek over afval: er is extra geleegd voor 123.000 euro en er is minder aangeleverd;
een voordeel van 48.000 euro. Als containers vaker geleegd worden zou je denken dat er ook
meer afval is. Maar dit is niet zo. Hoe zit dit? Dit antwoord zegt de wethouder schriftelijk toe. De
heer Krook geeft aan dat doelmiddelen voor een doel bestemd zijn en dat algemene middelen
uit de algemene reserve komen voor het minimabeleid. Er is moeilijk een inschatting te maken
van de ontwikkelingen; maar er is een globale inschatting gemaakt. Er is een afname is van de
kosten m.b.t. jeugd. De belangrijkste meevaller is de rijksuitkering (BUIG). In 2018 zit er een plus
op en in 2019 een forse plus. Daar komt informatie over via het college voor de begroting.
Mevrouw Prent geeft aan dat er een uitgebreid antwoord komt op het jeugdhonk. Zij gaat hard
werken aan het herstellen van het vertrouwen van de jeugd in de gemeente. Er moeten nog een
aantal onderzoeken komen. De heer Baali: Er wordt al jaren aangegeven dat er onderzocht gaat
worden. Maar hij weet niet dat dit zo is, want hij heeft geen informatie. Mevrouw Prent: er is
dus wel een onderzoek geweest maar zij komt met informatie. Er is een vraag geweest van de
Volkspartij over de voetbalvereniging. De lening heeft betrekking op de overdracht van de
kleedlokalen. In Steenbergen is dit nog niet geregeld. En er staan vervolgafspraken. Zij is
voornemens dit zo snel mogelijk samen te doen.
De burgmeester geeft aan dat er antwoorden zijn op de schriftelijke vragen over het
ziekteverzuim. Over de overhead: er zit veel beweging in de organisatie en er wordt een
toelichting gegeven op de (wervings)kosten. In 2016 heeft hij zich een beeld gevormd over de
organisatie. Deze moest toekomstbestendig gemaakt worden. In 2017 heeft de nieuwe
gemeentesecretaris een opdracht gekregen. Er zijn middelen door de raad beschikbaar gesteld.
Het management is vervangen. Daarom zijn de wervingskosten zo hoog. Dit zijn negen functies;
daardoor is het bedrag ook wat hoger. Er wordt steeds meer duidelijk. Bijna elk jaar is er een
onderscheiding op het opleidingsbudget. Er is een overschrijding op de inhuur derden en een
6

RD1800049

ziekteverzuim rond de 6 – 6,5%. Als het opleidingsbudget niet wordt benut, voldoen mensen
niet aan de eisen van een toekomstbestendige organisatie. Deze aspecten met elkaar leiden tot
de huidige situatie. Er is een formatieonderzoek geweest. En er blijkt een mismatch te zijn m.b.t.
de formatie. Zoals bij de OMWB is gewerkt aan een omslag moet dat hier ook gebeuren. Er
staan ambities in op (strategische)functies. Er dient hierop geworven te worden. De
burgemeester is voornemens een beleidskader inhuur derden aan de raad aan te bieden. Een
groot deel van de inhuur zit in vervanging van ziekteverzuim. De griepepidemie heeft effect
gehad op het gemeentehuis. Alle posten hebben te maken met de doorontwikkeling. Het
inzetten van de brandmelders zou voor de gehele gemeente moeten gelden, daar komt nu deze
post vandaan. De gemeente kan geen brandmelders ter beschikking stellen die niet
gecertificeerd zijn. Mocht er behoefte zijn om dit anders te zien of andere maatregelen te
nemen ziet de burgemeester het amendement tegemoet.
De heer Verbeek vraagt of de burgemeester een toezegging doet dat het ziekteverzuim
drastisch naar beneden gaat. De burgemeester gaat hier geen toezegging over doen.
Tweede termijn
De heer Weerdenburg zou graag het beleidskader inhuur derden graag willen zien en vraagt
naar de termijn van aanbieding. De heer Remery is verheugd dat er een goede analyse is
gemaakt over de organisatie. Externe inhuur is niet altijd een kostenpost. Er moet
genuanceerder over gedacht worden. Een inhuurkracht kan goedkoper zijn dan het zelf doen.
Het kan ook een positieve bijdrage leveren. Hij is blij dat er inhuurbeleid komt. De heer Baali is
nieuwsgierig naar een aantal zaken. Hij ziet de financiële consequenties van het jeugdhonk niet
terug in de tussenrapportage. Dat bevestigt voor hem dat er niet genoeg aandacht voor is. Het
college besteedt met gemak € 10.000,- n.a.v. artikel 40 vragen. Dat vindt hij te makkelijk
gedacht. Hij voelt veel meer voor de promotie van camera’s. Hij zal daar zeker een amendement
over indienen. De financiële fout die is benoemd, wijzigt het college dat of moet hij dat
amenderen? De heer Theuns de antwoorden van de burgemeester waren duidelijk. Hij heeft
echter aangegeven dat er beter begroot had kunnen worden. Hij vraagt nogmaals naar de extra
kosten op veiligheid, waarom deze niet begroot waren, kan daar nog een antwoord aan komen?
Wethouder Lepolder geeft aan dat afrondingsverschillen leiden tot de door de heer Baali
genoemde bedragen. Als het een omissie is, zegt de wethouder toe het aan te passen. Het
majeure bouwproject in eerste termijn genoemd heeft te maken met de omgevingsvergunning
voor de windmolens. Dat project wordt waarschijnlijk dit jaar niet meer behandeld. Er is
rekening mee gehouden in het bedrag. Mevrouw Baartmans: het welstandbeleidsplan is
vertraagd, dat heeft te maken met het feit dat er bijgeschakeld moest worden op
evenementenvergunningen en woonwagencentra. Het komt in de eerste helft van 2019.
Mevrouw Prent koppelt het antwoord op de vraag waarom de financiële consequenties van het
jeugdhonk niet zijn meegenomen in de tussenrapportage terug aan de raad. De heer van den
Belt geeft aan dat de kosten op veiligheid te maken heeft met diverse locaties. Het heeft ook te
maken met externe locaties waar ambtenaren zitten. Het is helaas nodig. Het is onze
verantwoordelijkheid escalaties te voorkomen. Er zijn interne preventieteams. Wij gaan kijken
of de inzet van beveiliging zo moet blijven en of we gaan afschalen. Het onderzoek zal dit
uitwijzen. We delen dit niet in het openbaar maar zullen hier schriftelijk op reageren. De heer
Theuns gaat het meer om het feit dat het nu een budgetaanpassing is. En dat is hem helder. In
de begroting 2019 gaat hij ervan uit dat het adequaat is opgepakt. De burgemeester hoopt dat
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hij over houdt op de budgetten, maar kan dat niet garanderen. Bij calamiteiten moet er
geacteerd worden.
8. Verwerving Renessestraat 1.
De heer Van Elzakker geeft aan een groot voorstander te zijn van de milieustraat. Hij kan
dit ondersteunen. De heer Verbeek gaat akkoord. Hij vraagt dit 100% scoort voor de
optimalisatie. Wethouder Baartmans geeft aan dat het een strategische aankoop is en
hoog scoort in het onderzoek dat eind dit jaar naar de raad komt. met deze aankoop
hebben wij voldoende om het probleem op te lossen.
Dit gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 31 oktober 2018.
9. Ingekomen stuk 9. van 5 september 2018. Brief van de heer Kouwen met betrekking
tot ondernemingsmogelijkheden carpoolplaats Dinteloord.
Dit stuk is verdaagd naar november.
10. Ingekomen stuk 11. van 5 september 2018. Raadsmededeling tweede supermarkt
Dinteloord.
Dit agendapunt is behandeld bij de ingekomen stukken.
11. Ingekomen stuk 24. van 5 september 2018. Onderzoek repressieve brandweerzorg.
Dit onderwerp is (voorlopig) van de agenda afgevoerd bij de vaststelling van de agenda.
12. Ingekomen stuk 96. van 5 september 2018. Raadsmededeling Fort Henricus.
Dit stuk is verdaagd naar november.
13. Ingekomen stuk 100. van 5 september 2018. Raadsmededeling ondernemerspeiling.
Dit stuk is verdaagd naar november.
14. Ingekomen stuk 22. van 27 september 2018 raadsmededeling bomen Kruispoort.
De heer Lambers geeft een korte terugblik op de aanleiding en geeft op een toelichting op de
verordening, die hij zo aangepast wenst te zien dat de bomen aan de Kruispoort gekapt
worden. De heer Remery geeft aan dat dit een politieke truc is. Er is bewust gekozen voor deze
werkwijze en lijst. Het is een veilige locatie. Gaan we straks monumenten weghalen? En andere
bomen op de lijst? De heer Baali geeft aan dat er vaak overeenstemming is en dat de motie toch
al is aangenomen door de raad. De heer Remery geeft aan dat het college handelt volgens de
afgesproken regels. Er wordt nu situationeel een besluit genomen. Wat blijft er dan over? De
heer Baali geeft aan dat een motie naar de prullenbak verwezen wordt die is aangenomen. De
heer Remery: we hebben zelf gekozen om bomen op een lijst te plaatsen. Er zijn geen
veiligheidsrisico’s en dus kunnen de bomen niet gekapt worden. De heer Baali geeft aan dat dit
binnen de bevoegdheid van de raad ligt. En dat dit maar terug blijft komen. Er hoeft niet langer
dan nodig over dit voorstel gesproken te worden. De heer Verbeek geeft aan dat de veiligheid
voorop staat. De heer Remery geeft aan dat de veiligheid niet in het geding is. We moeten de
rapporten niet negeren. De heer Verbeek: het is een onveiligheidsgevoel en hij vraagt zich af
wat blikseminslag met de bomen doet. Moet je wel gaan herplanten op die locatie? Er staat een
mooie historische muur. De heer Baali vraagt of wel en niet herplanten onderzocht kan worden.
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De heer Weerdenburg heeft behoefte om dit eind november in besluitvorming te brengen. Ook
hecht hij aan de herplantplicht. De heer Verbeek vraagt of dit met de bewoners samen gaat. De
heer Weerdenburg geeft aan dat alles in overeenstemming met de bewoners gaat.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat de vergunning extern is beoordeeld. Het college heeft geen
mogelijkheid om de aanvraag te verlenen. Er komt wel een jaarlijks vitaliteitsonderzoek en dit
jaar wordt er gesnoeid. De verordening is aan de gemeenteraad. Die wijzigt de verordening. De
heer Baali: het college had een wijziging kunnen voorstellen. De heer Lambers geeft aan dat de
argumenten van de heer Remery bekend zijn. Het gaat om het subjectieve veiligheidsgevoel. De
heer Remery: dit wordt via een slim trucje gedaan. De heer Lambers geeft aan dat dit gewoon
het recht van de raad is. De heer Remery: dit is te gemakkelijk, dadelijk worden ook
monumentale panden van de lijst afgehaald. De heer Lambers dit is op deze wijze gewoon een
mogelijkheid. De herplant moet altijd in overleg met de bewoners. Hij stelt voor dit in november
te agenderen. De heer Baali is niet tevreden over de wijze waarop de heer Remery zijn
standpunt neerzet. De heer Theuns vindt deze opmerking van de heer Baali niet correct. De
heer Baali geeft aan dat er nu een sterke roep uit de bevolking is. De heer Verbeek snapt het
punt van de heer Remery. Hij laat de veiligheid doorgaan. Agenderen voor november acht hij
aan de orde. Mag de wethouder wel kappen als de bomenverordening aangepast is?
Wethouder Baartmans zegt dat het mag als de bomen van de lijst af zijn.
Het initiatiefvoorstel wordt voor 29 november besluitvormend geagendeerd.
15. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst ruimte en eco nomie.
Ingekomen stuk nummer 10, Bestuursopdracht opgave arbeidsmigranten. De heer
Weerdenburg verzoekt vóór het zomerreces 2019 dit onderzoek af te ronden. Wethouder
Lepolder kan daar moeilijk een toezegging op geven omdat het door de hele samenleving
heen gaat. Zij vraagt of er nu knelpunten zijn of die doorgegeven kunnen worden zodat zij
voorafgaand aan het beleid stappen kunt zetten. Knelpunten worden wel opgelost.
16. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst mens en maatschappij.
De heer van Es vraagt over de toezeggingenlijst naar de toezegging over de bankjes aan
de Haven, hij verzoekt de toezegging terug op de lijst te plaatsen.
Ingekomen stuk nummer 3, beantwoording art. 40 vragen thuishulp. De heer Baali
wanneer hoort de raad over de toekomstscenario’s waar het college zich op beraadt. Hij
kondigt een motie aan over dit onderwerp. Dit ingekomen stuk wil hij aanhouden.
De heer Gommeren er komt een schriftelijk antwoord op deze vraag.
17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank om 23:10 uur.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 12 en 14 november,
Griffier

voorzitter (12-11-2018)

drs. E.P.M. van der Meer

M.H.C.M. Lambers
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voorzitter (14-11-2018)

