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Publieke tribune: 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 9 oktober 2019.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda.
De heer Van Es geeft aan dat agendapunt 09. van de agenda afgevoerd kan worden. De
vergadering stemt hiermee in. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen burgers die inspreken.
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4. Vaststelling besluitenlijsten van 2 en 4 september 2019.
De besluitenlijsten worden zonder opmerkingen vastgesteld.
5. Vragenhalfuur.
De heer van Es vraagt of het college wil meewerken aan het toevoegen van korte, explicerende
teksten op straatnaambordjes die verwijzen naar een persoon of gebeurtenis in de Steenbergse
geschiedenis.
Wethouder Baartmans geeft aan dat dit idee wordt uitgevoerd, maar dat dit via een voorstel naar
de raad komt.
Mevrouw Van Caam vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de vissteigers aan de
Vriezendijk. Vanaf 8 augustus 2018 kijken bewoners tegen de bouwhekken aan die voor de
afgekeurde steigers staan. De reparatie wordt pas halverwege 2020 uitgevoerd. Het zicht op de
bouwhekken is vooral voor de bewoners heel vervelend, maar geeft de wijk een verloederde
uitstraling. Kan de wethouder hier zo snel mogelijk iets aan doen?
Naar de bibliotheek van Steenbergen die in augustus 2020 haar deuren sluit aan de Blauwstraat.
Dit zorgt voor de nodige onrust onder de gebruikers van de bieb, veelal ouderen. Is de wethouder
in gesprek met de bibliotheek en kan zij al iets zeggen over de toekomst van de voorziening?
Kan de entree van vraagwijzer aangepast worden met het oogpunt van privacy. Kan de wethouder
antwoord geven op de vraag of dit ook gaat gebeuren?
Wethouder Baartmans: naar aanleiding van vraag 1: in de winter wordt dit opgeknapt. Wethouder
Prent: naar aanleiding van vraag 2: er wordt gesproken over de toekomst van de bibliotheek.
Binnen een maand komt de informatie naar de raad toe. Wethouder Krook: Naar aanleiding van
vraag 3: er zijn 15.000 mensen binnen geweest. Er zijn geen klachten over privacy. Hij ziet niet wat
eraan gedaan moet worden. Mevrouw Van Caam geeft aan dat mensen aan de balie moeten
zeggen waar het over gaat. Wethouder Krook zegt toe dat er naar gekeken wordt.
De heer de Neve vraagt naar de stand van zaken m.b.t. ’t Cromwiel. Er is een motie aangenomen
voor het beëindigen van de overeenkomst. Hydra stopt ermee en er komt Optisport. Hoe zit het
nu?
Wethouder Prent geeft aan dat dit klopt. Er is vorige week door het college een vertrouwelijke en
persoonlijk schrijven ontvangen. De overeenkomst is aangepast zodat er een jaarlijks opzegbaar
contract is. De heer De Neve komt opnieuw met een motie hierover.
De heer Theuns merkt op dat in de parallelweg Laageinde van Steenbergen naar de opritten
A4 een paar onoverzichtelijke slingerbochten zitten. Deze leveren o.i. gevaarlijke verkeerssituaties
op. In een bocht zijn d.m.v. schrikhekken al maatregelen genomen. In de andere onoverzichtelijke
smalle slingerbocht pal naast de A4 nog niet. Eerder hebben wij hier ook vragen over gesteld.
Echter deze weg valt onder het beheer van de Gemeente Bergen op Zoom. Wij willen dan ook de
wethouder vragen deze o.i. gevaarlijke situatie bij haar collega in Bergen op Zoom nogmaals onder
de aandacht te brengen ons hierover daarna nader te berichten. Daarnaast wordt aandacht
gevraagd voor de verbouwing van Onze Stede. In een artikel in BN de Stem van enige weken
geleden over de verbouwing in Onze Stede in Steenbergen lazen wij tot onze verbazing de volgende
zinsnede: Ook wil Onze Stede de plek zijn waar organisaties en verenigingen neerstrijken. Dat
gebeurt nu al door welzijnsorganisatie WijZIjn, de plusbus en een kaartclub. Wij zien dat soort
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activiteiten graag groeien. Onze Stede moet echt een ontmoetingsplek zijn. Met de verhuizing van
bewoners naar het Hof van Nassau hebben we aardig wat ruimte gekregen waar we een nuttige
invulling voor zoeken. Onze vraag: wat vind het college van een dergelijke ontwikkeling in een
verzorgtehuis? En tot slot. Hoe staat het met de pilot realisering/plaatsing van airco's in de
leslokalen van het Cromwiel waar muziekvereniging Volharding gebruik van maakt ?
Wethouder Baartmans: vraag 1. Er zijn extra borden geplaatst. De wethouder zegt toe hier
aandacht voor te vragen bij de gemeente Bergen op Zoom. Wethouder Krook: vraag 2. Dit gaat over
drie organisaties. Er zijn zelfstandige organisaties gevestigd. Hij neemt dit mee in relatie tot de
dorpshuizen. Maar heeft hier weinig invloed op.
De heer Theuns er zijn vele tonnen in de Vaert gestoken. Maar voor Onze Stede worden ook
organisaties geworven. Wethouder Krook wij hebben hier weinig invloed op; de wethouder neemt
dit mee. Wethouder Prent vraag 3: we wachten op de offerte maar zij zegt toe door te geven
wanneer de airco’s er staan. De heer Theuns vraagt om haast. Wethouder Prent herhaalt haar
toezegging.
De heer Verbeek vraagt naar de berichten in de media over de begroting. Wordt het correcte beeld
geschetst? En ten tweede is er gecommuniceerd met omwonenden met betrekking tot de bouw van
een hotel langs de A4. Er was afgesproken dat mensen op de hoogte gehouden zouden worden.
Maar ze horen nu niets meer. Kan de tweemaandelijkse mail hervat worden en kan er contact
komen met de omwonenden om ze bij te praten.
Wethouder Krook vraag 1. De begroting is technisch uitgelegd aan de pers. Het is ingewikkeld. Hoe
de krant dat opschrijft is aan de krant. Men verschuilt zich nergens achter.
De heer Verbeek geeft aan dat hij nergens leest wat de werkelijke situatie is en leest dit in drie
kranten. Wethouder Krook geeft aan dat het is uitgelegd.
Wethouder Knop vraag 2. Op 3 juli is voor het laatst contact geweest. Hij wil als er ontwikkelingen
zijn met de bewoners contact hebben. De 14 daagse mail kan, maar het is beter wanneer er
gemaild wordt wanneer er iets te melden is. Wethouder Knop zegt toe dit weer op te pakken.
6. Verlenging overeenkomst accountant.
De heer Theuns is akkoord. Waarom is er niet gekozen voor een tweejarige verlenging. Wethouder
Krook we mogen twee keer een jaar verlengen.
Dit stuk kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 31 oktober.
7. Tussenrapportage 2019.
De heer Baali merkt op dat er veel vertraging wordt opgelopen. Hoe kan je als raad dan het college
controleren. Hij vraagt de collega’s en het college om een reactie. Het antwoord op jeugd had wat
duidelijker gemoeten. Er staat wat wij doen, maar hij acht dit minimaal. Zo kunnen we de stem van
de jeugd niet voldoende horen. Met betrekking tot het jeugdhonk geeft hij aan dat er nog geen
voorstel ligt. Hij is niet optimistisch over de uitvoering van de raadsmededeling. Er is geen
duurzame oplossing en hij acht excuses op zijn plaats omdat er nu geen uitvoering aan de orde is.
De heer Lambers meldt dat de transitie van de organisatie kan rekenen op steun van de Volkspartij,
maar wij willen graag meer inzicht. De bestemmingsreserve bedraagt maar liefst bijna twee en een
kwart miljoen euro. Tijdens een informatieavond is het wenselijk dat Berenschot ook de raad
middels een doorkijk nader informeert. Kan het college meer duidelijkheid geven wat de
verhouding is tussen de werklast van eigen medewerkers en ingehuurde krachten? Waarom is nog
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zo veel inhuur en/ of uitbesteding noodzakelijk? Wordt zo nodig in plaats van inhuur ook een
beroep gedaan op kennis bij buurgemeenten, met name in de Brabantse Wal gemeenten?
Sfeerverlichting te betalen uit bestemmingsreserve is prima; uitvoering door RPS ook. Wat zijn de
mogelijkheden in de andere kernen? Wordt het niet tijd om ook daar dezelfde heffing voor
winkeliers in te voeren om voorzieningen te bekostigen?Waarom is onderzoek duurzaam model
gemeenschapshuizen niet uitgevoerd? Welke duurzaamheids uitgangspunten worden gehanteerd.
Is er wel een feitelijk beleid op duurzaamheid? Over het Vestinghhuis: Is het de opzet om heel veel
semi-gemeente taken onder te gaan brengen in de Gummaruskerk? Blokkeert dit niet eventuele
andere mogelijkheden als het onderzoek naar behoud van het gebouw is afgerond? Bibliotheek:
hoe wordt het wegvallen van de huuropbrengsten van de bibliotheek Steenbergen verder
verantwoord? Wat is de visie van het college op de gebruiksmogelijkheden van het gebouw? Waar
moet de bibliotheek Steenbergen in de toekomst gevestigd worden? Wat is het beleid van het
college op facilitering zonnecollectoren en/of overige mogelijkheden voor duurzaamheid voor
particulieren en bedrijven? Waarom is dat niet vast gelegd door raad en/ of college in een leesbaar
stuk? Waar kunnen zij dat terugvinden? Wordt het niet hoog tijd voor een duidelijke website van de
gemeente Steenbergen waar zij alle mogelijkheden en verwijzingen kunnen vinden? Hij zou graag
een beleidsstuk willen krijgen. Welke ondersteuning geeft het college aan de ontwikkeling van ca.
45 ha zonnecollectoren in Nieuw-Vossemeer? Hoe wordt overlegd met de initiatiefnemers? Komt
dit in de plaats van of naast de collectoren ophet voormalige voetbalveld? Er worden conform
schema 70 woningen gebouwd in 2019. Wat is de verhouding tussen “dure en goedkope”
huurwoningen en koopwoningen. Worden naast de pre-fabwoningen ook normale stenen
gebouwd? Wat is het prijsverschil tussen de pre-fabwoningen en “gewone” huurwoningen in de
sociale sector? Compliment voor uitvoering cameratoezicht. Uitbreiding waar nodig is prima. Is bij
de inzet van het bedrag ad € 12.500,00 rekening gehouden met de “Mezenkastmotie” welke door
de raad werd omarmd? Deze motie is niet genoemd op pagina 60. Wordt deze ook praktisch
uitgevoerd? Is de opdracht voor het aanschaffen of bouwen van de mezenkastjes al verstrekt? Zo
neen, waarom niet en wanneer dan wel? Omgekeerd inzamelen wordt een succes genoemd? Dat is
niet de opvatting van de Volkspartij. De kosten nemen alleen maar toe; is dat ook een succes? Dat
de kosten voor de milieustraat toenemen omdat burgers er nu uit gemak voor kiezen om het dan
daar maar in te leveren was te verwachten. Het komt ook mede door de vriendelijkheid en
behulpzaamheid van de medewerkers op de milieustraat. Welke mogelijkheden zijn er om de
kosten terug te dringen zonder de dienstverlening van afvalverwerking te verminderen? De lokale
aanbestedingskalender om lokale ondernemers beter te informeren is een heel goed initiatief.
Kunnen we er op rekenen dat dit in 2020 ook echt operationeel is? Waarom wordt acquisitie niet
gewoon gedaan, in plaats van eerst een toekomstvisie op te stellen. Het maken van beleid moet
een actief wervingsbeleid toch niet in de weg te staan? Neem een voorbeeld aan Tholen. Daar
wordt vooral eerst gedaan wat kan in plaats van te wachten op plannen. Hoe vindt de praktische
uitvoering plaats? Wordt het niet tijd voor een eigen acquisiteur in plaats van mee te lopen met het
Rewin die naast Steenbergen ook onze concollega’s (de buurgemeenten) bedient? Wat bedoelt het
college met het aantrekken van agrarische bedrijven. De rijksoverheid lijkt in te gaan zetten op
vermindering van de veestapel. Hoe duurzaam ook, dergelijke bedrijven leveren altijd
milieubelasting en een ecologische voetafdruk op. Heeft de gemeente Steenbergen niet genoeg
geleerd van de varkensinvasie in de jaren 90 of is het collectief geheugen dat inmiddels vergeten?
Wanneer krijgt de raad meer inzicht in de oplossing voor de gebouwen voor Fort Henricus? Hoe ziet
het schema er uit? De raad kent dat niet. Het raadsakkoord is daarin heel duidelijk. Is definitieve
verhuur dan wel verkoop voor oktober 2020 gerealiseerd? Verder uitstel dient niet langer plaats te
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vinden. Waarop heeft de bestuurlijke boete van SZW betrekking? Heeft de gemeente Steenbergen
onzorgvuldig gehandeld en als dat zo is wat is er dan gedaan om herhaling te voorkomen? Hebben
wij een KAM-coördinator, is er een RIE en worden regelmatig toolboxbesprekingen gehouden? Wat
voor torentje wordt bedoeld op het dak van het gemeentehuis? Tenslotte: De fractie van de
Volkspartij is zeer onaangenaam verrast en teleurgesteld over de zeer laat geconstateerde
verschrijving of verrekening(?) van een bedrag ad: (€ 214.000,00 - € 95.000,00) € 119.000,00 voor
niet één maar meerdere posten in de Tussenrapportage in de Algemene Reserve. Alle
voorbereidingen voor onze concept-reactie waren al gereed; er is nu geen of nauwelijks nog
gelegenheid om de rechtmatigheid, doelmatigheid en wetmatigheid te controleren. Kon dat echt
niet eerder worden gemeld aan de raad, al was het alleen maar bij het Technisch beraad op 3
oktober 2019? Hoe verklaart het college deze fout en welke maatregelen zijn getroffen om dit in de
toekomst te voorkomen. De heer Weerdenburg is blij met het initiatief van de ontwikkeling voor
vooringevulde e-formulieren. Zou dit ook kunnen voor de aanvraag van subsidies? Wat verstaat het
college onder de frictiekosten voor de transitie van de organisatie? Dit bedraagt 25% van het totale
budget. Hij heeft zich verbaasd over het centrumfonds en de terugstorting. Wat wordt er gedaan
met het saldo van dit jaar? Het initiatievenfonds wordt overgeheveld. Is dit jaarlijks nodig of is daar
een andere oplossing voor? Hij is gecharmeerd van de verbetering van de paden aan de Rietkreek
in Nieuw-Vossemeer. Is de uitvoering dit jaar klaar? Hij verbaast zich over de extra grijze bakken in
het buitengebied. Hadden we dit niet aan de voorkant beter kunnen doen? De € 100.000,- voor het
gemeentehuis krijgen we nu in één keer voor onze kiezen. Dit had toch in de begroting opgenomen
kunnen worden? De heer Verbeek is tevreden over het sociaal domein en ontevreden over de
transitie. De kosten van vijf jaar reorganiseren komen in één jaar. Hij is niet tegen de reorganisatie,
maar kunnen de kosten niet verdeeld worden over de jaren waarin ze thuis horen? Op deze manier
kan hij er niet mee akkoord gaan. De heer Theuns vraagt zich af of dit niet mosterd na de maaltijd
is. De reorganisatie zou beter over de jaren verdeeld kunnen worden. Dan kan de raad beter de
vinger aan de pols houden. We moeten het tot nu toe afwachten. Wordt deze reorganisatie door
iedereen gedeeld. Geloven wij er nog in? Het kost veel geld. Wij hopen dat het zijn vruchten af gaat
werpen. De inhuur neemt toe. Daar vraagt hij aandacht voor. De storting van onderhoud
sportaccommodaties in de bestemmingsreserve gebouwen; hoe groot is de bestemmingreserve
onderhoud gebouwen en worden de sportaccommodaties hier ook uit gefinancierd? De heer
Veraart geeft complimenten voor het document. Hij heeft vraagtekens bij de € 100.000,- voor het
gemeentehuis. Voor tiny forest is geen subsidieaanvraag geweest, waarom niet? Het project
verbeteren bestaande bedrijfslocaties; is er iets verbeterd. Het omgekeerd inzamelen is een groot
succes; de restafvalcontainers moeten twee keer zo vaak worden geleegd. Is dit dan een succes.
Het bedrag van € 82.000,- voor de vervanging van de platanen; is dit inclusief kappen? Hij kijkt uit
naar de visie energie en ruimte. Het is goed dat er kritische opmerkingen zijn over de intensive
veeteelt. Voor de C02 doelstellingen geldt ook dat het een majeure opgave is.
Wethouder Krook we gaan de transformatie van de ambtelijke organisatie in. Er zijn 40 vacatures
waar er 20 ingevuld zijn. Veel vreemde gezichten. Soms moeten we inhuren vanwege expertise. De
organisatie moet naar een externe houding met overlap van diensten en gericht op transparantie.
Hoort de discussie over de € 100.000,- thuis in de tussenrapportage? We zien ook een transitie in
financiën. Er wordt heel veel werk verzet en dat leidt weleens tot een fout en daar biedt de
wethouder zijn excuus voor aan. In de budgetten hoeft geen correctie plaats te vinden. De
wethouder stelt voor één maal per jaar terug te komen naar de raad met de transformatie van de
organisatie. Dan kan de raad ook bijsturen. Er blijkt dat er onduidelijkheid is over wie, wanneer en
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waarover beslist. Hij stelt voor hier afspraken over te maken en dit voor te leggen aan het
auditcommittee. Er had rekening gehouden kunnen worden met de € 100.000,- voor het
gemeentehuis. Op dit moment is niet in beeld of alles in kapitaalslasten in de begroting staan. En
waar de budgetten voor zijn. Hier komt een analyse op. Ook de transparantie in budgetten moet
verder vorm gegeven worden. De rode smiley’s zijn vaak nieuwe activiteiten, hier zijn nieuwe
mensen voor. Deze rode smiley’s nemen de komende jaren af. Volgend jaar bij de perspectiefnota
komt het college terug op de afvalstoffenheffing. De vraag over de bestuurlijke boete wordt
schriftelijk beantwoord. De frictiekosten zitten hem in overlap van personeel. De
restafvalcontainers in het buitengebied zijn soms gewoon nodig. Wethouder Baartmans meldt dat
het wekelijks legen van het restafval extra kosten met zich meebrengt. Het vertragen van projecten
komt soms door de samenwerking. De subsidie voor het tiny Forest is niet aangevraagd omdat het
€10.000,- kost, maar er komt wel een herdenkingsbos. De kosten voor de platanen is inclusief het
kappen. Het beleid op duurzaamheid: er komt dit kwartaal een evaluatie en daarna wordt gekeken
hoe verder. Er zijn 35 aanvragen voor zonnecollectoren/weides. Na de visie wordt gekeken wat
wordt toegewezen. Wethouder Knop geeft aan m.b.t. de sfeerverlichting dat dit een initiatief is van
RPS. Ondernemers uit andere kernen kunnen zich ook aanmelden. De nieuwe beleidsmedewerkers
economische zaken gaan de ondernemers beter faciliteren. De huidige acquisitie heeft er wel voor
gezorgd dat er onlangs een nieuw bedrijf is gekomen. De uitbreiding van personeel geeft nieuwe
mogelijkheden. Het aantrekken van agrarische bedrijven gaat meer over agrofood gerelateerde
bedrijven. Wethouder Prent geeft aan dat meer e-formuleren meegenomen worden. Het
onderzoek naar de gemeenschapshuizen is niet uitgevoerd omdat de toekomstvisie en de visie op
maatschappelijk vastgoed hier zicht op moet gaan geven. De bibliotheeklocatie wordt opgepakt in
de visie maatschappelijk vastgoed. De gebouwen van Fort Henricus komen in de begroting terug. Er
wordt gekeken naar de mogelijkheden en de scenario’s. Er wordt gesproken met locale
ondernemers en de provincie. De wethouder geeft aan dat het projectplan naar de raad komt. De
jongeren worden actief opgezocht, bij de toekomstvisie, bij het scholendebat, bij bezoeken etc.
Neem het mee in de werkgroep sociaal domein. De heer Baali zou graag een periodieke update
over betrekken van jongeren in de breedste zin van het woord willen krijgen. De wethouder geeft
aan dit op te willen pakken in de werkgroep sociaal domein en geeft aan dat er jaarlijks een stand
van zaken wordt gegeven van het uitvoeringsprogramma jongerenwerk. Over het jeugdhonk
bevestigt de wethouder dat deze meegenomen wordt in de aanpak maatschappelijk vastgoed.
Burgemeester van den Belt de transitie is een groot onderdeel. Het is meer dan alleen maar
functies. We zoeken naar de juiste mensen op de juiste plaats. Het afgelopen is daar hard aan
gewerkt. In maart is het plan aan de raad gegeven en besproken. In de perspectiefnota is het
voorgelegd aan de raad. Dit is al opgenomen in de perspectiefnota. Er wordt een jaarlijkse avond
georganiseerd over de transitie voor de gemeenteraad. We hebben verschillende soorten inhuur.
Het gaat om bureaus om een onderzoek te doen deze borgen ook onafhankelijkheid, of om zzp’ers
om werkzaamheden te verrichten. Dat de inhuur oploopt zou kunnen, maar op termijn moet dit
minder worden. Het ziekteverzuim is teruggebracht.
De heer Baali verbaast zich over de houding van de Volkspartij over de afvalstoffenheffing. De
Volkspartij is geen voorvechter van dit dossier. De heer Lambers geeft aan dat de fractie van De
Volkspartij juist tegen het omgekeerd inzamelen heeft gestemd. De fractie zal altijd tegen de
verhoging van de afvalstoffenheffing zijn. De heer Baali merkt op over het jeugdhonk dat het niet
gaat het over wat er wel gebeurt. Er zijn ook zaken niet gebeurd en dat is de uitvoering van het
amendement. Daar moeten excuses voor komen. Is de wethouder bereid om de fout toe te geven
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en excuses aan te bieden? De heer Weerdenburg mist het antwoord op de vraag over de
bestemmingsreserve centrumfonds Steenbergen. De heer Verbeek zou graag alsnog van
Berenschot een toelichting willen krijgen. Ook over de stijging van de kosten. Hij wenst de kosten
per jaar te verdelen. De heer Theuns vindt het een goed voorstel e.e.a. naar het auditcommittee te
brengen. D66 voelt wel iets voor de woorden van de heer Verbeek om de transitiekosten jaarlijks
inzichtelijk te maken. De heer Veraart vraagt naar de bestaande bedrijfslocaties en om deze
duurzaam te verbeteren. Gelet op de opmerkingen over de restafvalcontainers wordt opgemerkt
dat het omgekeerd inzamelen nog geen succes is. Tevens wordt opgemerkt dat het onduidelijk is
wanneer de visie ruimte en energie wordt aangeboden.
Wethouder Krook geeft aan dat de overheveling voor het centrumplan bedoeld is voor
sfeerverlichting. Een aanvullende toelichting van Berenschot acht de wethouder niet nodig. De raad
krijgt het jaarlijks in beeld en wordt meegenomen. Er wordt een volledig beeld geschetst. De
tussenrapportage is in de begroting verwerkt. De heer Van der Spelt vraagt naar een toelichting op
bedragen die uit de algemene middelen worden onttrokken bij het nemen van een raadsbesluit.
Wethouder Krook geeft aan dat dat bij de jaarrekening duidelijk wordt. Wethouder Baartmans geeft
aan dat binnenkort de cijfers over omgekeerd inzamelen naar de raad komen. De visie ruimte en
energie komt in 2021. Wethouder Knop geeft aan dat er een quick scan van de bedrijventerreinen
komt. M.b.t. duurzaam aanbesteden staat de gemeente Steenbergen in de top 10 van Nederland.
Wethouder Prent heeft uitvoering gegeven aan een democratisch genomen besluit. Er was een
amendement in oktober 2019. In de begroting werd hierover ook een besluit genomen. Dit
overrulde naar de mening van de wethouder het vorige besluit. Zij biedt haar excuses aan voor het
niet versturen van een raadsmededeling. De heer Baali dankt voor de excuses. Hij maakt zich
zorgen over het proces. Wethouder Prent stelt voor dit te laten onderzoeken. Dit wordt als een
toezegging genoteerd. De heer Baali geeft aan na dit onderzoek het er niet meer over te hebben.
Burgemeester Van den Belt geeft aan dat in de tussenrapportage misschien ook de uitleg van de
perspectiefnota had moeten staan. De heer Verbeek geeft aan dat het een verschil van inzicht is in
incidenteel en structureel. Waarom kan het niet in stukken gehakt worden? Burgemeester Van den
Belt geeft aan dat het in stukken is gehakt en dat dat vanuit de reserve gevoed wordt.
Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de vergadering van 31 oktober.
De heer Baali verlaat de vergadering.
8. Ingekomen stuk 07. van 5 juni 2019. Beantwoording artikel 40 vragen betreffende de
Lindenburghlaan. Geagendeerd op verzoek van de heer Lambers.
De heer Hobo geeft aan dat deze locatie erg smal is. Voor fietsers is het ook gevaarlijk. Bij de
oversteek lag een zebrapad, maar dat is weg. Mensen irriteren zich ter plekke. Paaltjes zijn vaak
beschadigd en auto’s dus ook. Er zijn al artikel 40 vragen gesteld. Het college deelde de zorgen en
wilde prioriteit geven aan het verhogen van de verkeersveiligheid en in mei zou een plan liggen. Dat
is er nu niet. Het GVVP zou eraan komen. Het advies van de verkeersdeskundige was dat de
Lindenburghlaan niet onveilig is. De Volkspartij wacht de aanpassingen in het GVVP af. Hij verzoekt
het college wel een zebrapad aan te leggen op de Lindenburghlaan tussen Albert Heijn en de
Klokskes. En dit voor de feestdagen te realiseren. De heer Theuns geeft aan dat hij de woorden van
de heer Hobo onderstreept. Laten we dit gewoon realiseren. Misschien zou het iets verderop
kunnen zodat de auto’s meer ruimte hebben. De heer Verbeek geeft aan dat het daar druk is.
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Onder voorbehoud van het antwoord van de wethouder is hij voor dit plan. Heeft het college ter
plaatste een meting gedaan en komen er meer dan 5000 vertuigen per etmaal en wordt er dan een
fietsvoorziening gerealiseerd? De heer Huijbregts het gevoel van onveiligheid leeft. Aan dit gevoel
moet gehoor gegeven worden. Misschien zijn er ‘quick wins’ te behalen? Zou dit dan zo snel
mogelijk kunnen? Het GVVP duurt nog wel even. Als we bouwen op Buiten de Veste moeten we
zorgen voor een goede afvloeiing van het verkeer.
Wethouder Baartmans de gemeente heeft richtlijnen nodig. Die passen wij toe. Zij zegt toe om
vooruitlopend op het GVVP dit bureau naar deze locatie te laten kijken. De heer Hobo geeft aan dat
een oversteekplaats haalbaar moet zijn. Een second opinion heeft geen zin. De heer Verbeek is
voor het voorstel om het bureau van het GVVP in te schakelen. Hij herhaalt zijn vraag over de
verkeersbewegingen. Er waren 6218 verkeersbewegingen. Er zou dus ook een fietsvoorziening
moeten komen. De heer Theuns sluit zich aan bij de heer Hobo.
Wethouder Baartmans zoekt de vraag over het fietspad uit en er komt een zebrapad.
9. Ingekomen stuk 21 van 4 september 2019. Beantwoording artikel 40 vragen van de VVD over
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Geagendeerd op verzoek van de heer Broos.
Van de agenda afgevoerd.
10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst over onderwerpen ruimte en
Economie.
Ingekomen stuk 00 toezeggingenlijst:
De heer veraart verzoekt toezegging 17 niet af te handelen. Wethouder Knop neemt dit mee terug.
Ingekomen stuk 01. Raadsmededeling gemeentelijke lasten:
De heer Stoeldraijer vraagt naar de formulering van de brieven die burgers ontvangen en vraagt of
er nog een brief overheen gezonden kan worden. Wethouder Krook komt hierop terug.
Ingekomen stuk 04. Raadsmededeling Kruispoort
De heer Stoeldraijer vraagt naar de financiële verantwoording betreffende het extern bureau. De
heer Veraart vraagt naar de mogelijke scenario’s.
Wethouder Baartmans geeft aan dat er net onderhoud is gepleegd. Zij gaat niet speculeren over de
toekomst. Het extern bureau is ingehuurd vanwege het karakter van de straat, er was geen
rekening gehouden met deze werkzaamheden en dit is onafhankelijk. De financiën gaan over het
totale project. De kostenraming kan worden gegeven.
Ingekomen stuk 12 en 12A Raadsmededeling GVVP
De heer Veraart vraagt of er ook partijen betrokken kunnen worden zoals de natuurclubs,
wandelclubs en de fietsersbond. Wethouder Baartmans geeft aan dat iedereen uitgenodigd is en
welkom is.
11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst over onderwerpen mens en
maatschappij.
Er zijn geen vragen gesteld over de ingekomen stukken met betrekking tot mens en maatschappij.
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12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan een ieder en wenst iedereen wel
thuis.
Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering van 11 november 2019
over de onderwerpen mens en maatschappij en in de oordeelvormende vergadering van 13
november 2019 over de onderwerpen ruimte en economie.
Griffier

de voorzitter

de voorzitter

vergadering 11 november

vergadering 13 november

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

C.A.A.M. Gommeren
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