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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 11 november 2019 19:30 uur. 

 

Aanwezig: De heer  W.J.P.M. Maas    voorzitter 

 Mevrouw D. Abresch  lid 

 De heren:  D. van Agtmaal  lid 

  J.A.P. Veraart  lid 

Mevrouw C.J. Bolluijt – Nijpjes  burgerlid 

De heren J.W. Huijbregts  lid 

 

 A.F.C. Theuns  burgerlid 

 T.C.J. Huisman  lid 

 

 A.J.D. Kouwen  lid 

 A.F.C.J. van Elzakker  lid 

 E.G.J. Hobo  burgerlid 

  

 T.P.M. van Es  burgerlid 

 J.C.M. Verbeek  lid 

N. Baali  lid 

 J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

Mevrouw  W.A.M. Baartmans  wethouder  

   E.M.J. Prent   wethouder 

De heer:  J. Krook    wethouder 

   W.L.C. Knop   wethouder 

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

 

Pers: 3 

Omroep: 3 

Publieke tribune: 20 

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 11 november  2019. 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Ingekomen stuk 18 van agendapunt 13 wordt 

nog een maand aangehouden.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Mevrouw de Langen spreekt in namens de Stichting Ouderverstoting over ingekomen stuk 4 

van de stichting Echt Scheiden; aandacht voor kinderen bij echtscheiding.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Zij spreekt in als moeder en als ambassadeur van de stichting waar de raad een folder over 

heeft ontvangen. Zij geeft aan dat er in dossiers onwaarheden staan. En dat gerechtelijke 

uitspraken niet worden uitgevoerd. De raad wil oplossingen. Er is een gebrek aan kennis.  

De heer Baali vraagt om advies om door de informatie heen te prikken. Hij vraagt ook het 

college om een reactie. Mevrouw De Langen geeft aan dat in het zwartboek een belangrijk 

element de gebrekkige kennis was. Er is specialistische kennis nodig. De gemeente heeft een 

controlerende taak omdat de gemeente de instantie betaald. Mevrouw Abresch vraagt naar de 

relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wie wordt hiermee bedoeld? Mevrouw De 

Langen externe hulpverleners manipuleren het dossier. De GI kijkt naar welke hulpverlening 

wordt ingezet. De heer Van Elzakker vraagt hoe het heeft kunnen gebeuren? Mevrouw De 

Langen geeft aan dat je na een klacht van interne naar externe klachtencommissie gaat. Het 

zijn procedures van 9 maanden en als je gelijk krijgt veranderd er niets.      

Mevrouw Lambregts spreekt in over ingekomen stuk 4 van de stichting Echt Scheiden; aandacht 

voor kinderen bij echtscheiding. Zij spreekt over de gang van zaken met betrekking tot haar 

persoonlijke situatie bij JBB. De heer Baali vraagt graag om eventueel zaken nog schriftelijk aan 

te leveren. De heer Baali vraagt het college naar de verbeterpunten m.b.t. JBB. Mevrouw 

Abresch vraagt wat de stichting doet. Mevrouw Lambregts geeft aan dat zij zich niet door 

bangigheid wil laten heersen. De heer Theuns vraagt wat Leger des Heils doet. Mevrouw 

Lambregts geeft aan dat het Leger des Heils ook gezinsvoogden heeft. De heer Van Elzakker is 

verbaasd dat dit bij het Leger des Heils speelt.      

Wethouder Krook geeft aan dat hij niet op individuele casussen kan ingaan. De wethouder zegt 

toe erop terug te komen. 

  

De heer Van Zundert spreekt in over ingekomen stuk 24. voor ruimte en economie. Brief inzake 

plannen huisvesting arbeidsmigranten Mariaweg in Dinteloord. Wonen, werken en recreëren 

zou in balans moeten zijn. De plannen voor grootschalige huisvesting in Dinteloord is hier 

strijdig mee. De bedrijvigheid is uit balans. Het wordt logistiek heel erg lastig. Moeten andere 

bedrijven belemmerd worden door deze ontwikkeling? De leefbaarheid gaat ook uit balans. Het 

landschap wordt aangetast.  

Hij vraagt om een reactie en nodigt de raad uit voor een bezoek op de locatie.      

Mevrouw Abresch neemt de uitnodiging graag aan. Zij vraagt de heer van Zundert een actieve 

rol te spelen bij het tot stand komen van het nieuwe beleid. De heer Baali wacht op het nieuwe 

beleid. Dit initiatief ligt nog niet bij de raad en dus is het lastig dit te beoordelen. De heer 

Kouwen geeft aan al bij mensen langs te zijn geweest. Het is niet duidelijk of er al met meer 

mensen gesproken is.   

 

De heer Spieringhs over agendapunt 11, verkeersveiligheid Heense Molen. Hij geeft aan dat de 

gemeente er niets aan doet. Met wegkruipen verandert er niets. Er zijn wel af en toe 

snelheidscontroles. De snelheden zijn veel te hoog. Het college is hiervan op de hoogte. 

Natuurlijk kan je dit alleen met de provincie samen doen. De ventweg wordt als uitwijk gebruikt 

om auto’s in te halen. Er ontbreken een aantal borden. Er is voorgesteld de ventweg veiliger te 

maken. Dit is niet gedaan. Als er iets gebeurt ligt er een verantwoordelijkheid. Hij vraagt om een 

nieuwe quick-scan inclusief geluid trillingen en fijnstof. De heer Kouwen vraagt hoeveel mensen 

actief zijn in de werkgroep over dit probleem. De heer Spieringhs: dit zijn zeker 60 personen. De 

heer Baali vraagt naar de inhoud van de brief van 7 november. De heer Spieringhs geeft aan 

dat in de brief staat dat vanaf volgend jaar april tot oktober het gras extra gemaaid gaat 
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worden. Verder wordt er niets aan gedaan. De voetpaden zijn slecht. De heer Baali vraagt 

waarom men bij de provincie niet verder komt. De heer Spieringhs geeft aan dat de provincie 

aan het kijken is wat de beste opties zijn. De heer Baali vraag wanneer een reactie van de 

provincie komt. De heer Spieringhs geeft aan dat de gemeente eind van maand contact 

opneemt. De heer Baali vraagt waarom er een nieuwe quick scan moet komen. De heer 

Spieringhs geeft aan dat er zoveel veranderd is dat er veel twijfels zijn over de juistheid van de 

gegevens.  

De heer Veraart vraagt naar de mening van de werkgroep over de conclusies en aanbevelingen 

van de quick scan. Hij vraagt ook om de brief te krijgen. De heer Spieringhs vraagt of dat niet 

intern geregeld kan worden.  

De heer Verbeek vraagt waar het nu precies om gaat. De heer Spieringhs geeft aan dat de 

aankleding helpt bij het stimuleren van de verkeersveiligheid.      

 

11. Verkeersveiligheid ‘Heense Molen’. Op verzoek van de heer Kouwen op de agenda 

geplaatst.  

Portefeuillehouder: Baartmans 

De heer Kouwen geeft een toelichting op dit onderwerp. Er zijn diverse problemen die 

betrekking hebben op de verkeersveiligheid. De quick scan liegt er niet om. Er worden veel 

zaken aangekaart die verbeterd kunnen worden. Kan deze weg overdragen worden aan de 

gemeente? Weet de wethouder dat er wisselende snelheden aangegeven worden. Heeft 

Heense Molen een kerncoördinator.  

De heer Huibregts geeft aan dat er wel al direct zaken zijn die opgepakt kunnen worden. Dan 

voelen de mensen zich ook gehoord. De gemeenteapp kan gebruikt worden om zaken te 

melden. Dit wordt snel opgepakt. Het is fijn dat de provincie veel aandacht hieraan besteedt. 

Welke concrete acties zijn er genomen? Zijn er bijvoorbeeld onderzoeken gedaan of 

snelheidscontroles geweest? De heer Theuns geeft aan dat het duidelijk is. Hij wil graag van de 

wethouder horen wat de stand van zaken is. De heer Verbeek geeft aan dat dit een gevaarlijke 

weg is. De provincie doet het nodige. Wat er nu nog ligt, ligt bij de gemeente. Inwoners worden 

wel gehoord, maar er wordt niet geluisterd. De heer Veraart geeft aan dat de druk op deze weg 

flink is toegenomen. De provincie liet in 2017 de quick scan doen. Er wordt te hard gereden. De 

provincie dient hier actie op te ondernemen. In hoeverre is de situatie op de Heense Molen 

onderwerp van gesprek geweest met de provincie. Bieden de nieuwbouw plannen nog 

mogelijkheden? Een rotonde is de beste oplossing. Dit zal ook op Heense Molen een gunstig 

effect hebben. De heer Baali ziet het nut en de noodzaak in van een wegversmalling. Ook 

beplanting kan een oplossing zijn. Er is vast nog meer mogelijk. Wat is het probleem dat wij niet 

tot een oplossing komen? Kan er een update naar de raad komen? Heeft het college begrip 

voor de vraag over de uitbreiding van de quick scan?  

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat er 15 keer contact is geweest vanaf juni 2019. De 

werkgroep heeft in juni bij de raad ingesproken. Er is twee keer overleg met de werkgroep 

geweest. Er is daar over de snelheid gesproken. De snelheid wordt genegeerd. Er is een wens 

voor flitspalen, dit is een zaak voor het openbaar ministerie. Die willen dit niet. De heer Baali 

vraagt waarom er dan een quick scan van 2018 ligt. Wethouder Baartmans: de quick scan is pas 

bekend sinds juni 2019. Drempels zijn hinderlijk voor zwaar verkeer. De inrichting van de weg is 

voor de provincie. Medio 2025 wordt aandacht gegeven aan de leefomgeving. De provincie gaat 

kleine maatregelen bespreken met de bewoners. Het verschuiven van de komgrenzen wordt 
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met de provincie besproken. De parallelweg wordt opgepakt in het kader van het GVVP. Het 

groen, de trappen en het plaatsen van leuningen worden meegenomen door de wethouder. 

Over het trottoir is niets bekend via de gemeente app. Er wordt gekeken naar de plaatsing van 

de komgrenzen. Er wordt gezamenlijk opgetrokken in het eerstvolgende onderhoud. De 

provincie werkt met een prioriteitenlijst waar heel veel opstaat. De rotonde is niet realistisch. 

De heer Baali vraagt wat bij het groot onderhoud kan gebeuren. De wethouder zoekt uit wat er 

binnen het groot onderhoud uitgevoerd kan worden. De heer Baali krijgt de gesprekverslagen 

met de provincie. De heer Kouwen vraagt of er serieus gekeken kan worden naar overname 

door de gemeente van dat wegdeel. Dan kan je voldoen aan alle vragen. Hij vraagt wanneer het 

GVVP klaar is. De provincie heeft nog niet veel gedaan. De heer Verbeek vraagt naar de 

termijnen van de uitvoering. De heer Theuns hoort vaak dat alles wel bekend is, maar dat de 

actie achterblijft. De heer Kouwen geeft aan dat lobbyen bij de provincie ook belangrijk is. D66 

kan dit als landelijke partij beter is. De heer Theuns beaamt dit en vraagt ook om actie. Er moet 

begonnen worden. Op een rotonde verlies je tijd. De heer Veraart dankt voor de toezegging om 

werk te maken van de rotonde bij de Heen in de richting van de provincie. Hij vraagt de 

eenvoudige maatregelen snel te doen. Hij is benieuwd naar de suggestie om de weg over te 

nemen. Waarom weten wij als gemeente niets over de quick scan? Waar komt dat document 

vandaan en welke rol speelt dit bij de provincie? Zijn er andere quick scans waar wij niets van 

weten? De heer Baali krijgt veel nieuwe informatie. Hij vraagt om een raadsmededeling met 

tijdspad; en wat er wel en niet gaat gebeuren. De weg in beheer van de gemeente zou hij prima 

vinden. Hoe kunnen we niet van de quick scan op de hoogte zijn? Hoe heeft dit kunnen 

gebeuren? Wethouder Baartmans: er wordt uitgezocht of de weg overgedragen kan worden. Er 

komt een raadsmededeling over dit onderwerp. Bord bebouwde kom kan snel afgerond 

worden. De wethouder neemt in de raadsmededeling mee hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

informatie van de provincie naar de gemeente komt.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 9 oktober 2019. 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder 

wijzigingen.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Huisman vraagt naar de overlast van vuurwerk en de handhaving. Er moeten 

meldingen gemaakt worden, maar wat doet het college om de problemen op te lossen? 

Wethouder Baartmans geeft aan dat er hindercirkels getrokken kunnen worden. Dit zijn cirkels 

van 100 meter. Binnen die cirkel mag geen vuurwerk afgestoken worden. Leg je dat over de 

gemeente, mag nergens vuurwerk afgestoken worden. Er wordt gewerkt aan een digitale 

plattegrond zodat je ziet waar je wel en geen vuurwerk af mag steken. De heer Huisman vraagt 

wanneer het knapvuurwerk wordt verboden. Hij ziet de digitale tool met plezier tegemoet. 

Wethouder Baartmans wil dit breed verspreiden. Knalvuurwerk wordt wel verboden. Daar 

wordt dan ook over gecommuniceerd.  

Mevrouw Abresch vraagt naar het peuterspeelzaalwerk in Kruisland. Hoe zit het met de 

financiële middelen die over zijn gegaan naar LPS. Wethouder Prent geeft aan dat er een 

bestuurlijke reactie is waar diverse onderwerpen in staan. Het was onbekend dat het besluit 

genomen was en de communicatie was niet goed afgestemd. Mevrouw Abresch vraagt om op 

de hoogte gehouden te worden.  
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06. Beleidskader laaggeletterdheid 2020-2023.  

Mevrouw Bolluijt is zeer te spreken over dit beleidskader. Is er nagedacht over het traceren van 

laaggeletterdheid. Kan de gemeente zelf de mensen benaderen? Mensen komen zelf slecht 

naar het taalhuis. De heer Van Elzakker geeft aan dat het uitgangspunt zeer belangrijk is. 

Meedoen, vooral op de arbeidsmarkt is belangrijk. Hij vraagt wat de gemiddelde leeftijd van een 

volwassene is, landelijk en lokaal. Hoe motiveert men mensen? Mevrouw Abresch geeft aan in 

te kunnen stemmen. Maar er zijn een aantal opmerkingen. Waarom zijn er zoveel 

laaggeletterden? Wordt de oorzaak van het hoge aantal laaggeletterden aangepakt. Zijn er 

andere mogelijkheden om leesbaarheid te vergroten. Welk effect heeft de sluiting van de 

bibliotheek. Gaat dit niet te makkelijk? De bibliotheek vervult hierin een belangrijke rol. Krijgt de 

gemeenteraad geen inzage in de kosten en wanneer ligt het uitvoeringsprogramma er? De heer 

Van Es geeft aan zeer tevreden te zijn over de brede aanpak. Hij is akkoord met het voorstel en 

vraagt wanneer het uitvoeringsprogramma komt. De heer Huisman de kracht ligt in kennis en 

innovatie. Uit het systeem van de basisscholen kan informatie gehaald worden, wordt dit 

gedaan? Wanneer komt de herijking? De adviesraad concludeert dat het een goed document is. 

Kunnen de punten uit het eerste gesprek verstrekt worden? Op pagina drie staat een rare tekst. 

Gaat de ambtelijke organisatie ook op niveau 1F communiceren? Moeten volwassenen naar 

Breda voor de cursus? Worden middelbare scholen ten oosten van Steenbergen ook 

meegenomen? De heer Stoeldraijer: We zitten boven het landelijk gemiddelde. Wie zijn dat 

precies? We zouden het ook SMART moeten formuleren. Hij vraagt naar een evaluatieaanpak. 

Preventief is voor,- en vroeg schools. We hebben al heel lang VVE beleid. Er staat dat dit goed 

geregeld moet worden.  Begrijpend lezen zou hij willen afraden. Teveel kinderen vallen hierbij 

uit. Als taalplezier voorop moet staan is begrijpend lezen niet populair. In groep 8 vinden 

minder dan 25% van de kinderen begrijpend lezen leuk. Schrap het begrijpend lezen.  

Wethouder Prent geeft aan dat de signalering bij Vraagwijzer zeker aan de orde is. Monitoring is 

van belang, daar wordt mee aan de slag gegaan. Er wordt gekeken naar de behoefte en niet 

naar het aanbod. De suggesties van mevrouw Abresch worden meegenomen. De cijfers in het 

beleidskader zijn wat er op dit moment is. De bibliotheek is een belangrijke partner, maar we 

moeten dit zelf doen. Het taalhuis zit nu in de bibliotheek maar is er niet aan gebonden. Er 

komt overzicht voor de raad van de diverse projecten die onder dit beleidskader vallen. Er zijn 

diverse uitvoeringsprogramma’s en de kostenoverzichten; die worden met de raad gedeeld. Dit 

is een toezegging. Het begrijpend lezen komt vanuit de basisscholen en de middelbare scholen. 

Het begrijpend lezen wordt daar geïnitieerd. De heer Van Elzakker geeft aan dat er niets 

verward is. De doelstelling is volwassenen terug de maatschappij in te krijgen d.m.v. verhelpen 

laaggeletterdheid. De heer Huisman zou het taalhuis fysiek naar Vraagwijzer kunnen? De heer 

Huisman zou graag de opmerkingen van de adviesraad willen krijgen. Kunnen de 

achterstanden in het basisonderwijs niet opgevraagd worden? Hij vraagt opnieuw naar pagina 

3. De heer Stoeldraijer waarom wordt dit nu over begrijpend lezen zo aangegeven. Mevrouw 

Abresch wil graag het aantal dyslexie verklaringen terug zien en de oplossing hiervoor. 

Wethouder Prent het aantal dyslexie verklaringen wordt meegenomen in de monitoringstools. 

Mevrouw Abresch waar zien we de aanpak van laaggeletterden terug? wil het niet alleen in een 

monitoring terugzien. De wethouder zegt toe hierop terug te komen.  PO/VO scholen 

begrijpend lezen is een project van de scholen. Zij vraagt het na.  Op pagina drie staat een tekst 

die er ‘raar’ uitziet dit was de bedoeling.  

De heer Huisman vraagt of hij de notulen van het eerste gesprek met de adviesraad mag 

krijgen. De wethouder komt daarop terug. Mevrouw Abresch geeft aan dat er een kansen en 
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bedreigingen overzicht voor de nieuwe locatie van de vestiging van de bibliotheek zou kunnen 

komt. De wethouder zegt dit toe. We moeten aandacht hebben voor het goed en simpel 

communiceren door de ambtelijke organisatie.  

 

Dit onderwerp wordt als bespreekstuk geagendeerd voor 28 november 2019.   

 

07. Herinrichting raadzaal.   

De heer Van Es geeft aan dat er uitgangspunten zijn geformuleerd. Hij vraagt naar het tarief van 

de architect. Mevrouw Abresch geeft aan dat zij voor een deel niet kan instemmen met het 

voorstel. De raad doet zijn werk op straat en thuis en niet in deze zaal. Zij geeft aan een 

amendement voor te bereiden. De heer Huijbregts geeft aan dat de stoelen op de publieke 

tribune vervangen moeten worden en dat er elektriciteit moet komen. De heer Huisman geeft 

aan dat er door de leden van de werkgroep herinrichting raadzaal hard gewerkt is en hij dankt 

ze daarvoor. Hij acht het bedrag fors. Wordt er nu opnieuw geen geld gereserveerd voor deze 

herinrichting. Wat doen we als de verbouwing niet klaar is? De heer Baali: er is nooit 

afgeschreven ten behoeve van de raadzaal. De klimaatbeheersing moet aangepast worden en 

de zaal transparanter. Hij stelt voor dit document terug te trekken en opnieuw te agenderen. 

De vergadering vraagt het mee terug te nemen. De heer Van Es is blij met het voorstel. Hij 

vraagt zich af wat er aan de hand is. Mevrouw Abresch geeft aan dat slechte communicatie niet 

betekent dat ze het er dan mee eens kan zijn. De heer Kouwen steunt het voorstel van de heer 

Baali. Hij vindt het jammer dat er gebrek aan communicatie is geweest. Hij hoort graag van 

Gewoon Lokaal! hoe zij het wel willen zien. Hij verwacht een constructieve houding. Mevrouw 

Abresch wil voor een deel (1/3) wil meedenken. Maar het gaat ook om het principe of de zaal 

multifunctioneel moet zijn. Het gaat niet alleen om het geld. De heer Kouwen: er ligt een 

dubbele opgave.  

De oordeelvormende vergadering besluit dit terug te verwijzen naar de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing.                   

 

08. Aansluiten OMWB werkgeversvereniging GGR.  

De heer Van Elzakker dit is een goed voorstel. De heer Theuns vraagt of dit met de OR is 

besproken. De heer Baali vraagt naar de voordelen voor de werknemers. De kostenparagraaf is 

onduidelijk. De heer Van Agtmaal geeft aan dat er vooral voordelen zijn. Hij vraagt hoe dit 

gecommuniceerd gaat worden m.b.t. de andere gemeenschappelijke regelingen.  

Wethouder Baartmans dit is juist ook voor de CAO onderhandelingen. Dit heeft te maken met 

de WNRA. De heer Baali vraagt of dit goed geborgd is. Mevrouw Baartmans geeft aan dat de OR 

geraadpleegd is. De kosten zijn nog niet bekend. Het kan integraal. De heer Baali vraagt om een 

schriftelijke verduidelijking van de voordelen voor de werknemers.  

De heer Van Agtmaal vraagt naar de risico’s. Wethouder Baartmans geeft aan dat er geen 

risico’s zijn.     

 

Dit is een bespreekstuk voor de besluitvormende raadsvergadering van 28 november 2019. 

 

09. Intrekken verordening klachtrecht. 

De heer Baali vraagt waaruit blijkt dat de verordening niet aansluit. De heer Theuns is akkoord 

maar vraagt hoe dit wordt gecommuniceerd. De heer Van Elzakker vindt dit een goed voorstel. 

Het is een goed punt dat in de nieuwe verordening de griffie wordt meegenomen. De heer Baali 
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geeft aan dat er een verduidelijking moet komen. De heer Baali stelt twee vragen schriftelijk. 

Wethouder Krook geeft aan dat dit alleen over de intrekking gaat. M.b.t. de communicatie geeft 

hij aan dat dit gaat zoals het moet gaan. De heer Theuns vraagt of het digitaal en op papier 

gepubliceerd kan worden. Wethouder Krook neemt deze vraag mee.  

 

10. Initiatiefvoorstel PvdA. 

De heer Baali geeft een toelichting op het voorstel. 

De heer Verbeek geeft aan dat dit een sympathiek idee is. Hij mist de preventie en vraagt zich af 

of de doelgroep wordt bereikt. Hij pleit voor de methode van de gemeente. Via de pers, de 

Bode en zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken. De heer Huibregts is verbaasd over de 

lage kosten. Hij gaat ervan uit dat het klopt. Misschien is het goed om het boekje 

onderscheidend te integreren in de gemeentegids. De heer Van Elzakker spreekt zijn 

complimenten uit voor de PvdA. Zijn voorkeur gaat ernaar uit het te doen zoals het college het 

voorstelt. De heer Huisman dankt de fractie van de PvdA. Wat vindt de adviesraad sociaal 

domein. Kan iemand uitsluitsel geven over de ambtelijke kosten. Website; internet is een goed 

idee. In de gemeentegids komt het jaarlijks terug. Een boekje moet wel echt opvallend zijn. 

Mevrouw Abresch is enthousiast over het initiatiefvoorstel. ZIJ vraagt zich af over welke 

ambtelijke kosten er dan nog gesproken wordt. Zij ziet meerdere kanalen geschikt om te 

publiceren. Ook de gemeentegids, maar zeker ook het boekje. Wethouder Krook de informatie 

wil je voortdurend terug laten komen. Je moet dit structureel verankeren in de gemeentegids. 

De heer Baali de drie geformuleerde doelen geven aan dat het juist ook informatie vooraf is. Via 

het internet bereik je niet iedereen. De heer Verbeek vraagt of de PvdA denkt dat dit wordt 

bewaard? De heer Baali geeft aan dat dat kan, maar dat voor dit bedrag de aandacht erop 

gevestigd kan worden. Hoe wordt de ‘nee’ sticker omzeild? De adviesraad is voor het college. Dit 

is een uniek initiatief. Hij stelt voor dit te doen, dit te meten en dan daarna in de gemeentegids 

opnemen.  

 

De heer Verbeek stelt voor de lokale media erbij te betrekken. Het tussenvoorstel is niet direct 

‘nee’ hij neemt dit in overweging. De heer Huijbregts geeft aan dat hij het meeneemt naar de 

fractie. De heer Van Elzakker is voorstander van de methode van het college. De heer Huisman 

kan instemmen met het voorstel van de PvdA. Het meenemen van de adviesraad acht hij ook 

van belang. Hij stemt in met het tussenvoorstel. Mevrouw Abresch is voor het voorstel. De heer 

Van Elzakker vraagt of dit het voorstel van het voltallige college is. Wethouder Krook 

beantwoordt dit positief. De heer Baali hoe meer aandacht hoe beter. De heer Huisman geeft 

aan dat laaggeletterden iets lezen klein is. De heer Baali geeft aan dat een laagdrempelig boekje 

dus kansen geeft.  

 

De heer Baali beraadt zich op wat hij de besluitvormende vergadering zal aanbieden.  

De vergadering agendeert dit als bespreekstuk voor 29 november.  

 

11. Verkeersveiligheid ‘Heense Molen’. Op verzoek van de heer Kouwen op de agenda 

geplaatst.  

Behandeld na het spreekrecht. 

 

12. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst over de onderwerpen mens en 

maatschappij. 
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Ingekomen stuk 2: Raadsmededeling scholenproject. Mevrouw Abresch: Is er een andere 

besteding van het bedrag dat de winnaars ontvangen mogelijk?       

 

Ingekomen stuk 6: Eindrapport Doe-mee onderzoek VN verdrag. Mevrouw Abresch.   

Mevrouw Abresch verzoekt dit te agenderen voor december.      

 

Ingekomen stuk 12: Raadsmededeling cliënt ervaringsonderzoek. Mevrouw Abresch: Wat doet 

de wethouder met de aanbevelingen? Wethouder Krook komt erop terug.   

 

 Ingekomen stuk 15b: 5G. De heer Hobo. Is het college op de hoogte van de risico’s? Wethouder 

Krook geeft aan dat er veel informatie is. Er is veel desinformatie en het is onduidelijk of 

blootstelling gaat toe of afnemen. Er moet voldaan worden aan allerlei volksgezondheidseisen.    

 

13.  Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst over de onderwerpen ruimte en 

economie.  

Ingekomen stuk 09. Brief openbaring nevenfuncties en neveninkomsten. De heer Theuns. 

Voldoet het college aan beide verplichtingen? De heer Krook bespreekt dit morgen in het 

college.      

  

Ingekomen stuk 19. Raadsmededeling herinrichting Haven Dinteloord. De heer Theuns. Is dit 

tot volledige tevredenheid? Mevrouw Baartmans gaat ervan uit dat als zij niets meer hoort het 

akkoord is.    

  

Ingekomen stuk 27. Raadsmededeling uitvoeringsprogramma entrees. De heer Stoeldraijer: 

waarom moet de stadsraad op zoek naar geld als er € 300.000,00 op de begroting staat voor de 

rotondes?  

Wethouder Baartmans: het gaat om een kunstproject. Daar wordt € 10.000,- voor ter 

beschikking gesteld alles wat meer uitgegeven wordt moeten ze zelf betalen.   

 

14. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank om 23:53 uur.  

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

2 december 2019 voor de onderwerpen m.b.t. mens en maatschappij 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

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

 

4 december 2019 voor de onderwerpen m.b.t. ruimte en economie 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.H.I. Remery 

 


