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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 8 mei 2019 

 

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

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

    B. Sluiters   burgerlid 

J.W. Huijbregts   lid 

 

Mevrouw  M.J.E. van der Blom  lid 

De heer  J.A.P. Veraart   lid 

  

De heren  E.C. van der Spelt  lid 

   A.F.C. Theuns   burgerlid 

De heren  J.C.M. Verbeek   lid 

   C.J.A. Langenberg  burgerlid 

   T.P.M. van Es   burgerlid 

J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

Mevrouw W.A.M. Baartmans  wethouder                                    

E.M. J. Prent    wethouder 

De heer R.P. van den Belt  portefeuillehouder 

K. Krook   wethouder 

     

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

Pers:  3 

Omroep:  3  

Publieke tribune:  14 

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 8 mei 2019. 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

  

02. Vaststelling agenda.  

De oordeelvormende vergadering besluit dit te agenderen voor de besluitvormende 

vergadering van 23 mei. De fractie van de VVD tekent hier protest tegen aan.   

 

De fractie van de PvdA verzoekt agendapunt 11 in te trekken. De vergadering gaat hiermee 

akkoord.   

 

03.  Spreekrecht burgers. 

Mevrouw Van der Zee heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. Het betreft overlast door 

landbouwtransport aan de Havenweg te Dinteloord. Zij geeft aan dat veel mensen hier last van 

hebben en dat niemand iets doet. Dat verbaast haar. Er zijn twee dwangsommen en wie gaat 
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dit innen en daarvoor zorgen. Zij ziet het liefst dat het bedrijf verplaatst wordt. De heer 

Gommeren geeft aan dat er geen vragen gesteld mogen worden.  

De heer Stoeldraijer vraagt of dit punt ook niet besproken mag worden. De heer Gommeren 

geeft aan dat het niet gebruikelijk is zaken die onder de rechter te bespreken in de raad.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 3 april 2019.  

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst binnengekomen, deze wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Verbeek vraagt naar de aanpak van de Japanse Duizendknoop. Hij vraagt wat er exact 

gebeurd is. Er zijn rapportages waar tegenstrijdigheden inzitten. Welke zijn dit? Er is morgen 

een praktijkdag. Hij neemt aan dat leden van het ambtelijk apparaat hierheen gaat. Hij heeft 

gevraagd wat er met het snoeiwerk gedaan wordt. Daar bleek uit dat er geen maatregelen 

genomen worden. Is er een protocol of is er nog niets?  

Mevrouw Baartmans de tegenstrijdigheden gaan over hoe er praktisch mee wordt omgegaan. 

Snoeiwerk wordt verbrand. Zij weet niet of mensen naar een cursus gaan. Het protocol komt in 

juni. De heer Verbeek geeft aan dat de plantsoenendienst de informatie heeft verstrekt over de 

opslag van snoeiwerk. Maaien is geen oplossing.  

     

De heer Theuns vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de renovatie van het jeugdhonk. 

Wethouder Prent geeft aan dat er veel gedaan is. Het is schoon-heel-veilig. Er is veel gedaan.   

 

De heer Theuns vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de renovatie van het stadspark.  

Wethouder Baartmans er wordt een studie gedaan naar het park; woningbouw en het 

terugbrengen van de vesting. Met een grote groep betrokkenen wordt eraan gewerkt. In juni 

komt een rapport naar het college en daarna naar de raad.   

 

De heer Van Es  is de gemeente Steenbergen bereid aan de vergunningverlening mee te werken 

voor de plaatsing van een nieuwe windmolen?  

Wethouder Baartmans er moet worden afgeweken van het Bestemmingsplan. Dat kan tot 10 

jaar. Voor renovatie is geen vergunning nodig. De heer Van Es kan het bestemmingsplan 

aangepast worden? De wethouder zegt toe dit uit te zoeken.  

 

Mevrouw Van der Blom vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de renovatie in zuid.  

Wethouder Baartmans: er is eerder met de inwoners gecommuniceerd. Er ouden meerder 

kaarten in omloop zijn. Er wordt alles aan gedaan om het werk voor Pinksteren op te leveren. 

Minder parkeerplaatsen weet de wethouder niet, dat gaat zij na.  

 

06. Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio. 

De heer Veraart is het eens met de zienswijze. Hij vraagt naar het verkeer over het Rijn-Schelde 

kanaal. Hij vraagt ook naar het eenduidig en integraal adviseren. de paginaverwijzing kan hij 

niet terugvinden. Is de bedenking wel terecht en goed onderbouwd. Er is geen integrale 

advisering. Kan daar wat uitleg over komen?   

De heer Van der Spelt mist de opmerking dat er terugkoppeling komt van de veiligheidsregio op 

de zienswijze. De heer Langenberg vraagt aandacht voor het watertransport ten noorden van 
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de A58. Dit mag scherper weggezet worden. Hij acht dit een goed voorstel. De heer Huijbregts 

vraagt of de bemensing voldoende of ruim voldoende is. Hij vraagt naar het verloop van 

personeel en het afvloeien van mensen in de komende jaren. Zijn de wervingsacties succesvol? 

Het Schelde-Rijn kanaal; daar maakt hij zich zorgen over. Weten we altijd welke stoffen er 

vervoerd worden? De heer Van Elzakker vraagt hoe het met de bemensing van de brandweer is. 

Hij is tevreden over het stuk.  

     

De burgemeester we gaan ons beleid vaststellen en veiligheid is belangrijk. De wet 

normalisering ambtenaren heeft ook gevolgen voor de vrijwilligers. Het heeft aandacht. de 

veiligheidsregio’s hebben uitstel van een jaar gekregen. De burgemeester gaat daarbij in op 

expeditie ‘jij’. De veiligheidsregio gaat langs de brandweerposten om te praten over deze wet, te 

kijken naar de behoefte en hoe we het gaan regelen. daar zit ook het vraagstuk van de 

bemensing in. Dat komt wel onder druk te staan.  

Het Schelde Rijn kanaal is meerdere malen ook door de raad aangekaart. We zien inderdaad 

digitaal wat er in een schip vervoert wordt en welke scheepsbewegingen er zijn. De watertafel 

wordt voor de veiligheid op het water niet voor niets genoemd in de zienswijze, we willen meer 

aandacht voor ongelukken op het water. We mogen afwijken van de opkomsttijden omdat we 

meer op de preventie zitten. We zitten daar kritisch op maar hebben daar niet de eindstem in. 

Het watertransport A58 is opgenomen in de zienswijze. De brandweerposten hebben het stuk 

gekregen en het spreidingsplan is met de brandweer besproken. Het spreidingsplan en de 

zienswijze is met de brandweer besproken en voorbereid. De heer Van der Spelt vraagt naar de 

terugkoppeling van wat er met de zienswijze is gebeurd.   

De omgevingswet geeft dadelijk veel vrijheid op vergunningen en projecten. De burgemeester 

geeft aan dat er een overzicht komt van de zienswijzen van alle gemeenten met of het wel of 

niet wordt overgenomen. De heer Veraart  vraagt of nagegaan wordt of het beleidsstuk spreekt 

over integrale advisering. De burgemeester kijkt naar pagina 34.             

 

De heer Huijbregts vraagt om hier een bespreekstuk van te maken.  

 

 Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 23 mei aanstaande. 

  

07. Opheffing geheimhouding stukken. 

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 23 mei aanstaande.  

 

08. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 OMWB. 

De heer Van der Spelt hij vraagt aandacht voor de situatie. De 1350 declarabele uren, kan dit 

niet omhoog? Hij kan instemmen met de zienswijze. De heer Huijbregts kan er ook mee leven. 

Waarom wordt het resultaat opgeklopt? De heer Van Elzakker geeft aan dat er netjes is 

verwoord waarom er geld overgehouden wordt. Hij acht dit een begroting waar ontwikkelingen 

al in meegenomen zijn. De burgemeester De burgemeester dankt de raad voor het lezen van 

het stuk. 1350 productieve uren is de norm. Ook hier in huis. Daar zijn dan al veel uren af. Bij de 

omgevingsdienst zijn dat de declarabele uren. Dit positieve resultaat komt doordat er nu wel 

een normering is voor gemeenten; daar is nu de Brabantse norm voor ingevoerd. Je hebt 

basistaken en verzoektaken. Op de basistaken wordt vast personeel aangenomen. Op de 

verzoektaken een flexibele schil. Daarom wordt er meer vast personeel aangenomen ook voor 

de verzoektaken. Er moet meer op inhuur ingezet worden. Dit is de aanleiding van het huis op 
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orde. Het is op orde bij de OMWB. We hebben € 700.000,- bespaard op inhuur en het project 

‘Speer’ (ICT) loopt iets trager, € 45.000 is over van Huis op orde. Vanuit de werkprogramma’s is 

er een nadelig resultaat. Er is geen geld uit de algemene reserve gehaald. De burgemeester zit 

in het DB en zit er bovenop.  

 

De heer van der Spelt is tevreden ten opzichte van het eerder resultaat. Als de norm zo is, is dat 

prima.           

 

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 23 mei aanstaande.  

 

09. Partiële actualisatie structuurvisie.  

Dit stuk gaat als bespreekstuk en zonder beraadslaging naar de raadsvergadering van 23 mei 

aanstaande.  

 

10. Herinrichting haven De Heen. 

De heer Sluiters dit is een mooi plan. Hij hoopt dat dit voor 1 oktober is afgerond. De heer Van 

Es is enthousiast over het plan. Goed dat de haven van De Heen wordt opgeknapt. De 

voorbereidingskosten van € 30.000,- wil hij een toelichting op. Kan iemand voor de vervuiling 

aansprakelijk gesteld worden? Kan dit niet voortaan eerst onderzocht worden voor het project 

start? Het faseren van het budget, juist ook in besluitvorming acht hij van belang en vraagt om 

een prognose op verder tegenvallers. De heer Van der Spelt  geeft aan dat de haven een 

opknapbeurt verdient. Je komt vaak asbest tegen in de grond. Dat kan je niet voorspellen maar 

wel verwachten. Is dit vooronderzoek goed gedaan zodat er niet nog meer tegenvallers komen? 

De heer Stoeldraijer schrikt van de asbest. Het gaat veel geld kosten. Hoe komt die asbest daar 

in de grond? Mevrouw Van der Blom veel mensen genieten van de Heen. Met een opgeknapte 

haven wordt het nog beter. Kan de raad een terugkoppeling krijgen en wanneer kan dat 

verwacht worden. De stalling van de watersportvereniging: waar gaat die naartoe. Hoe loopt de 

communicatie rondom de uitvoering van het plan? Kan er een bewonersbrief komen? Dit is de 

meest directe manier.  

Wethouder Baartmans de vervuiling is vooraf geconstateerd. De voorbereidingskosten kunnen 

verder uitgesplitst worden. De vervuiling is in de openbare ruimte. Aansprakelijk stellen is dan 

ook lastig. De wethouder hoopt dat er geen verder overschrijdingen komen maar geeft geen 

garantie. Zij komt terug op de ondergrondse container. De heer Van der Spelt er is eerder iets 

niet geconstateerd in de voorbereiding. Waar heeft de wethouder naar gekeken? Wethouder 

Baartmans de haven van Dinteloord is groter. De heer Van Es refereert aan de motie van 

destijds en adviseert de wethouder hier nog eens naar te kijken. De wethouder geeft aan dat er 

eerst gekeken is of de asbest kon blijven zitten. Mevrouw Van der Blom gaat in op de 

actiepunten van de kernbezoeken. De voorzitter geeft aan dat dit niet bij dit agendapunt hoort.     

  

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 23 mei aanstaande.  

 

11. Op verzoek van de heer Baali (PvdA mede namens Gewoon Lokaal!) geagendeerd. 

Ingekomen stuk van Stadlander. Betreft factsheet sociale huurwoningen.  

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd bij de vaststelling van de agenda.  
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12. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Ingekomen stuk 04. motie Halderberge CBR.  

De heer Langenberg: is de gemeente bekend met de achterstanden en worden mensen die het 

aangaan proactief benaderd?  

Wethouder Baartmans De gemeente Steenbergen is bekend met de achterstanden bij het CBS. 

Ook is het bij de gemeente Steenbergen bekend, dat het CBS extra acties heeft genomen om de 

achterstanden weg te werken. Binnen de gemeente Steenbergen hebben we geen signalen van 

inwoners in de functie van beroepschauffeur ontvangen die noodgedwongen thuis zitten of 

inwoners die een gezondheidsverklaring moeten overleggen. Voor alsnog heeft er door 

bovenstaande, geen actieve communicatie vanuit de gemeente plaatsgevonden.  

Ingekomen stuk 05. Beperkt vuurwerkverbod.  

De heer Veraart geeft aan dat er via de APV al een gebiedsverbod is op vuurwerk. Kan dat 

gecommuniceerd en gehandhaafd worden. Hoe zit het met illegaal vuurwerk? Er moet meer 

gehandhaafd worden.  

De heer Van der Belt geeft aan dat de vraag te laat binnen was. De burger heeft al een 

antwoord gekregen. Het is dus al gecommuniceerd. Het is heel lastig te handhaven. Het besluit 

mag niet misbruikt worden op basis van incidenten.  

De heer Veraart vraagt naar communicatie over het gebiedsverbod. Veel mensen weten dat 

niet. Dat zou hij willen communiceren. 

 

Ingekomen stuk 17. Beantwoording artikel 40 vragen glasvezel. 

De heer Verbeek vraagt dit te agenderen voor juni. Er zitten onduidelijkheden in de 

beantwoording.  

De vergadering geeft aan dit te agenderen voor juni. 

 

Ingekomen stuk 19. raadsmededeling Windpark Karolinadijk. 

De heer Verbeek er staan onduidelijkheden in het stuk.  

De vergadering geeft aan dit te agenderen voor juni.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank om 21:20 uur. 

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

5 juni 2019 

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


