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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 3 april 2019 

 

Aanwezig: De heer  C.A.A.M. Gommeren  voorzitter 

  Mevrouw  A.P.M. van Bers-Roelands burgerlid 

  De heren:  A.F.C.J.  van Elzakker  lid 

     B. Sluiters   burgerlid 

J.W. Huijbregts   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

De heren  A.F.C. Theuns   burgerlid 

E.C. van der Spelt  lid  

Mevrouw  D. Abresch   lid 

De heer  J.A.P. Veraart    lid 

De heren  J.C.M. Verbeek   lid 

   N. Baali   lid 

   J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

 

Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  wethouder 

 

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

  

Pers:    2 

Omroep:   3 

Publieke tribune: 30 

 

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 3 april 2019. 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De fractie van de Volkspartij verzoek de partiële herziening van de structuurvisie te verdagen naar 

de vergadering van mei. De vergadering gaat hiermee akkoord.   

 

3. Spreekrecht burgers.  

Er hebben zich 3 insprekers gemeld voor het spreekrecht.  

De heer Van der Wouw over de afvalstoffenheffing. De heer Van der Wouw vraagt om een antwoord 

op zijn brief. Hij geeft aan dat er een ambtelijk antwoord kwam dat hij in het verleden te weinig 

heeft betaald. Hij vindt dit belachelijk.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Sluiters er staat een vergelijkbare brief bij de ingekomen stukken. Krijgt het college meer 

van dit soort signalen. De heer Stoeldraijer geeft aan dat hij artikel 40 vragen heeft gesteld en hij 

verwacht binnenkort een antwoord.  

Mevrouw Lepolder geeft aan dat brieven voor de raad geplaatst worden op het ris. ZIJ heeft geen 

zicht op het aantal reacties in de richting van het college. 

  

Over agendapunt 7, woonwagenbeleid, hebben zich de volgende sprekers aangemeld. 

Mevrouw Sekeris geeft aan dat er geweldige resultaten zijn bereikt en dankt de wethouder en de 

adviseur hiervoor. Zij streeft naar een net en veilig kamp. 

De heer Schreuder dankt ook voor de resultaten. De wethouder is op locatie geweest. Er zijn veel 

bergen overwonnen en er is duidelijkheid voor de bewoners die nu op één lijn staan met de 

gemeente. De raad moet nu overtuigd worden om het beleid goed te keuren. Hij dankt iedereen 

voor de inzet.  

  

Woonwagenbeleid. 

De heer Sluiters geeft aan dat dit stuk bijna compleet is. Wat moet hij zich voorstellen bij een 

huurwoonwagen? Zijn alle huurwoonwagens van hetzelfde type. Zijn deze later te kopen incl. de 

grond en wat is de afschrijftermijn? Nemen de corporaties deze wagens over?  

De heer Huijbregts is blij met de woorden van de insprekers. We kwamen er eerder niet uit. Eerst 

moest de openbare ruimte aangepakt worden. Er is hard gewerkt. We kunnen nu stappen maken 

en we zijn op de goede weg. Hij dankt de projectleider voor zijn inzet. Hij leest dat er nog gewacht 

wordt op het provinciale standpunt. Is daar al iets bekend over? Het moet juridisch goed geborgd 

worden. De corporaties spelen daar een rol in. Kan de wethouder aangeven in hoeverre de 

corporaties meegaan met het vastgestelde beleid. Er zijn goede afspraken gemaakt, hij vraagt zich 

af of deze regels ook gelden voor mensen in een sociale huurwoning.  

De heer Theuns: de stukken zijn goed gelezen. Hij complimenteert de betrokkenen. Het tijdspad 

hebben wij niet in de hand. Hij zou graag horen of de andere 21 zaken daar niet op hoeven te 

wachten. Hij voorkomt hier graag vertraging.  

De heer Baali complimenteert de betrokkenen. Er zijn doelen gesteld en hoe evalueren we deze 

doelen? Hoe gaan we vanaf nu de contacten onderhouden?  

De heer Veraart er is een moderne aanpak voor dit onderwerp gekozen. Hebben de bewoners zich 

nu georganiseerd? Zou de wethouder de bewoners daarop kunnen wijzen? Misschien een 

vereniging op te zetten door de drie locaties? Kan de wethouder hierop aansturen? Zijn er fiscale 

voordelen? Worden de wagens duurzaam? 

 

Wethouder Lepolder de huurkoopwagens worden aanbesteed. Er is nu eenmalig de mogelijkheid 

om te kopen. En dat is het dan. De huurwagens worden eerst gekocht en dan overgedragen aan de 

woningcorporaties. Daar zijn zij ook verantwoordelijk voor. Dit hebben zij ondergebracht bij een 

commerciële partij. Wij trekken nu op met Bergen op Zoom. De wagens moeten zowel een gezin als 

eenpersoon kunnen bedienen. Een deel is de uitvoering. Er is nieuw beleid en er moet een 

behoefte-onderzoek gedaan worden. Voor Nieuw Vossemeer moeten er standplaatsen bijkomen; 

dit is een buitengebied locatie. Er worden oplossingsrichtingen onderzocht. Ongelijke gevallen 

worden ongelijk behandeld. Het tijdspad is drie jaar, we moeten het nu uitvoeren. Er moet veel 

gebeuren de komende drie jaar. De planning wordt goed in de gaten gehouden en we blijven er 

bovenop zitten.  
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De heer Theuns er zijn mensen die te maken krijgen met woningcorporaties en de gemeente. 

Moeten welwillende kopers wachten op de huurders? Wethouder Lepolder er zit geen specifieke 

volgorde in. Er wordt per bewoners een nodig traject gevolgd en daar zit geen specifieke volgorde 

in. Het plan voor een vereniging moet uit de bewoners zelf komen. Voor verduurzaming geldt 

hetzelfde als voor andere inwoners. Zelfredzaamheid en eigen keuze staan voorop.  

De heer Huibregts vraagt naar de visie van de woningcorporatie versus de gemeentelijke visie.  

Wethouder Lepolder de corporaties hebben niet heel enthousiast gereageerd maar dat is wat het 

is.  

 

De heer Sluiters geeft aan dat dit een hamerstuk mag worden. De heer Veraart vraagt waarom 

meer dan twee woonwagens in bezit hebben mag en hij vraagt naar de fiscaliteiten.  

 

Wethouder Lepolder twee standplaatsen mag in een tijdelijke situatie voor het behouden van de 

cultuur en bij elkaar mogen blijven wonen.      

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar besluitvormende vergadering van 18 april 2019.   

 

4. Vaststelling besluitenlijst 13 maart 2019. 

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst gemaakt; deze wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

5. Vragenhalfuur.  

Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuur. 

  

6. Partiële actualisatie structuurvisie. 

Dit agendapunt is verdaagd naar de vergadering van mei.  

 

7. Woonwagenbeleid. 

Behandeld na het spreekrecht. 

 

8. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

 

Ingekomen stuk 00A. Ingekomen stukken in handen van het college gesteld voor afhandeling.  

Mevrouw Abresch hoe is de afhandeling van de stukken gegaan? Wethouder Baartmans dit 

overzicht wordt op korte termijn verbeterd.  

 

Ingekomen stuk 1. Onderzoeksrapport RWB.  

De heer Baali verzoekt het college de adviezen terug te koppelen naar de gemeenteraad. 

Wethouder Lepolder geeft aan dat er weinig raadsleden naar bijeenkomsten gaan. Zij komt met 

een reactie van het college op het rapport.   

 

Ingekomen stuk 2. Beroep Bp Centrum de Welberg. De heer Veraart vraagt naar de gevolgen van 

het beroep op de voortgang van de uitvoering. Wethouder Lepolder geeft aan dat het lastig is in te 

schatten wat de vertraging is. Om te bouwen is de brug nodig, dus er is een risico op vertraging 

maar dat hoeft niet.  
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Ingekomen stuk 6. Brief over de stijging va de afvalstoffenheffing. De heer Baali vraagt naar het 

afschrift aan de raad van de brief. De heer Sluiters geeft aan dat hij zich hierbij aansluit. De 

wethouder draagt hier zorg voor.  

 

Ingekomen stuk 8. Bestuursopdracht GVVP. De heer Veraart: Kan analyse Zeelandweg-Oost voor het 

gedeelte tussen A4 en Heense Molen meegenomen worden bij uitwerking GVVP? Wethouder 

Baartmans heeft dit met de politie besproken. De politie herkent zich hier ook niet in. Zij laat dit 

nader analyseren.  

 

Ingekomen stuk 12. Bezwaar hoogte afvalstoffenheffing. De heer Baali kan deze brief in handen 

van het college gesteld worden voor afhandeling? De voorzitter geeft aan dat de raad hierover gaat 

en dat dit akkoord is.  

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:22 uur.  

 

 

        Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

         drs. E.P.M. van der Meer  M.H.C.M. Lambers 


