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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de
gemeenteraad van Steenbergen van 13 februari 2019
Aanwezig:

De heer

M.H.H.I. Remery

voorzitter

De heren:

A.J.D. Kouwen

lid

W.L.C. Knop

lid

J.W. Huijbregts

lid

J.H.F. Weerdenburg

lid

E.C. van der Spelt

lid

A.F.C. Theuns

burgerlid

J.A.P. Veraart

lid

D. van Agtmaal

lid

C.A.A.M. Gommeren

lid

J.C.M. Verbeek

lid

N. Baali

lid

J.J.M. Stoeldraijer

burgerlid

P.W.A. Lepolder

wethouder

W.A.M. Baartmans

wethouder

De heren:

R.P. van den Belt

burgemeester

Mevrouw :

E.P.M. van der Meer

griffier

De dames:

Pers:

01

Omroep:

03

Publieke tribune: 05
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 13 februari 2019.
01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
02. Vaststelling agenda.
De heer Veraart verzoekt agendapunt heeft een opmerking over de vaststelling van de agenda.
Hij verzoekt agendapunt 09. van de agenda af te voeren. De heer Stoeldraijer verzoekt het te
laten staan. De agenda blijft gehandhaafd.
03. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.
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04. Vaststelling van de besluitenlijst van 16 januari 2019 voor de agendapunten
betreffende ruimte en economie.
Er zijn geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
05. Vragenhalfuur.
De heer Van der Spelt wil geen ballonnen meer bij evenementen van de gemeente. Hij stelt
voor dat de gemeente actief het oplaten van ballonnen gaat ontmoedigen. In gesprek met
organisatoren kan dit wellicht bewerkstelligd worden.
Wethouder Baartmans vindt dit een heel goed idee. er zijn leuke alternatieven. Zij brengt dit bij
EPS en via de informatiepagina in de krant onder de aandacht.
De heer Kouwen geeft aan dat een burger onveiligheid ervaart wegen een verduisterde
lantaarnpaal in Steenbergen zuid.
Wethouder Baartmans geeft aan dat er geen verduistering is van lantaarnpalen. Eén bewoner
heeft last van de lichtinval en daar is een scherm voor gemaakt in de lantaarnpaal. Er is een
lichtberekening gemaakt voor het plaatsen van lantaarnpalen en die berekening kan ingezien
worden.
De heer Baali vraagt over het bestemmingplan De Welberg of de wethouder al in gesprek is
geweest met de omwonenden om ervoor te zorgen dat de bewoner toch voorafgaand aan het
sluiten van de bezwarenprocedure de bewoner gehoord is.
Wethouder Baartmans geeft aan dat ze altijd in gesprek wil gaan met mensen.
De heer Baali herhaalt zijn vraag.
Wethouder Baartmans gaat met alle bewoners in gesprek als de inpassing aan de orde is.
De heer Veraart geeft aan dat er veel is gebeurd op het gebied van de woonwagens. Hij wil het
college hier een compliment over geven.
Wethouder Lepolder dankt de heer Veraart.
De heer Van der Spelt vraagt of er op de verkiezingsborden wel voldoende plaats is voor alle
partijen op de borden.
Wethouder Baartmans geeft aan dat vanuit ervaring blijkt dat de borden niet helemaal benut
worden, is dit toch zo, komt er een oplossing.
06. Opheffen geheimhouding stukken hotel.
De heer Knop vraagt naar de stand van zaken.
Wethouder Lepolder er volgt informatie op de informatieavond voor de gemeenteraad.
Dit is een hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 februari 2019.
07. Suppletie aanvraag voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven.
De heer Knop de Volkspartij stemt hiermee in.
Dit is een hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 februari 2019.
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08. Op verzoek van meerdere fracties. Manifest arbeidsmigranten. Ingekomen stuk 28. van
16 januari 2019. Manifest arbeidsmigranten.
De heer Kouwen geeft aan dat we een verblijfplaats voor arbeidsmigranten zijn. Sommigen
wonen illegaal, of op ongewenst locaties. De heer Gommeren geeft aan dat dit een premature
discussie is. De heer Kouwen: de gemeente wil plaats maken op een locatie die daar niet voor
bestemd is. Er is onvoldoende handhaving op de overlast. De heer Gommeren vraagt of de
heer Kouwen weet hoe men in de regio over Stella Maris denkt. De heer Kouwen geeft aan
hiervan op de hoogte te zijn en acht dit een achterhaalt standpunt. De heer Huijbregts geeft
aan dat we in de beeldvormende fase zijn. We luisteren nu. Hij acht het onverstandig nu
stellingen in te nemen. De heer Kouwen geeft aan dat er een oordeel wordt gevraagd.
Voorzitter dit is een ingekomen stuk. Geen besluitstuk. De heer Huijbregts geeft aan dat alle
opties nog open liggen en dat we het proces zorgvuldig moeten lopen. De heer Baali wil de
wethouder meegeven dat er veel op de inwoners van Dinteloord afkomt. Het manifest is nu aan
de orde. Een zichtlocatie is niet echt van belang. Er zijn serieuze zorgen. Inwoners moeten op
een zakelijke manier de signalen afgeven. Hij vraagt of het logisch is dit nu te doen, past dit in
de visie van de provincie en past dit in ons gemeentelijke nieuwe beleid. Er is nog geen plan.
Het is belangrijk dat Dinteloord zich gehoord voelt en de gebruikers van de locatie zich welkom
voelen. De heer Van Agtmaal baart het zorgen dat deze werkgroep is opgericht. De huisvesting
lijkt voor sommigen de druppel. Inwoners voelen zich niet gehoord en onjuist behandeld. De
inloopavond is vooral gegaan over inwoners die niet naar binnen mochten op deze avond. Veel
mensen zijn teleurgesteld. De heer Kouwen vraagt of de locatie niet verkeerd gekozen was. De
heer Van Agtmaal geeft aan dat de zaal maar voor de helft beschikbaar was, hier moeten we
het nu eigenlijk niet over hebben. De heer Kouwen geeft aan dat het hier wel over moet gaan.
De heer Van Agtmaal vraagt het college om een korte reactie op het manifest. Hij vraagt in
contact te treden met de werkgroep. In iedere discussie moeten voor,- en tegengeluiden
gehoord worden. In alle vraagstukken lijkt het een voordeel zo’n gesprekspartner te hebben. De
bijeenkomst bij Flexemployment was beter. De dorpsraad is hierover positief. Hij is benieuwd
naar de reactie van het college op de standpunten van de werkgroep. Wethouder Lepolder
heeft vorige week woensdag met de werkgroep gesproken. Het nieuwe beleid van de provincie
is nog onduidelijk. Er is nu geldend beleid. Er is op 15 april een beeldvormende vergadering. De
heer Baali geeft aan dat in een ingediende motie bij de provincie al veel duidelijkheid is
geschetst. Wethouder Lepolder geeft aan dat er verschillende documenten vanuit PON zijn. De
tafels in januari zijn vervolgens het vervolg geweest. Het traject m.b.t. ons eigen beleid gaan wij
dit jaar in. De heer Kouwen blijft voor huisvesting bij de agrariër zelf. Hij gaat dit goed volgen en
overal bij aanwezig zijn. De heer Van der Spelt geeft aan nu informatie op te halen en op een
later moment neemt hij zijn standpunt in.
09. Op verzoek van de heer Maas: Ingekomen stuk van 18. van 16 januari 2019.
Gemeentelijke duurzaamheidsindex.
De heer Stoeldraijer geeft aan dat wij zeer slecht scoren op een aantal gebieden. Hij vraagt om
dit in de krant te publiceren met informatie over verbetering. Wethouder Baartmans vindt dit
een goed idee. De bedoeling is om met de visie economie en ruimte de score beter te maken.
De heer Veraart geeft aan dat later dit jaar een workshop wordt georganiseerd over dit
onderwerp.
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10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst ruimte en economie.
Ingekomen stuk 11. Brief van inwoners over fietspad aan het Oudelandsedijkje.
De heer Baali: vraagt het college een afschrift van het antwoord aan de raad te sturen.
De heer Veraart: is benieuwd naar het antwoord op de vraag en is benieuwd naar de
omgevingsvergunning. Hij vraagt of de fietspaden niet toegankelijk voor motorvoertuigen
gemaakt kunnen worden en of er gehandhaafd kan worden.
Wethouder Lepolder geeft aan dat dit onderdeel van Landschappen van Allure is. Het fietspad
gaat langs de rand van het gebied lopen. Het is echt de bedoeling om als fietspad te dienen en
niet voor voertuigen op vier wielen. De raad krijgt een afschrift van het antwoord van het
college.
Ingekomen stuk 12. Persbericht ‘Gemeentevannu’ over een platvorm voor het uitwisselen van
mens en kennis.
De heer Baali vraagt of de gemeente van Steenbergen gebruik gaat maken van dit platvorm.
Wethouder Lepolder: de gemeente Steenbergen doet dit al. We zoeken de samenwerking
steeds nadrukkelijker. Er wordt gekeken of aansluiting nog iets toe gaat voegen; maar er wordt
al veel gedaan.
Ingekomen stuk 17. Beantwoording van vragen van ‘Dinteloord tegen Megamolens’. De heer
Baali vraagt wanneer het planschaderapport komt en de nota van zienswijzen. De vragen van
de werkgroep vindt hij niet goed beantwoord.
Wethouder Baartmans het planschaderapport en de beantwoording van de zienswijzen worden
bij de stukken voor de raad toegevoegd.
Ingekomen stuk 24. De heer Kouwen vraagt naar de stand van zaken mb.t. de Muza; hij zou
graag de juiste tekeningen ontvangen. De Muza heeft al drie weken niets gehoord. Kan dit
schriftelijk aan de Muza bevestigd worden?
Wethouder Baartmans zij is er met de Muza uitgekomen. De Muza is blij, maar niet alle
bewoners zijn blij. Bewoners die vier jaar met dit traject bezig geweest zijn, zullen niet snel weer
deelnemen aan een werkgroep.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 13 maart 2019

Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

W.J.P.M. Maas
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