
 

RD1800059 

 1 

 

 
 *RD1800059* 

 RD1800059 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 4 december 2018 

 

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

  De heren:   W.L.C. Knop   lid 

     A.F.C.J. van Elzakker  lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

   E.C. van der Spelt  lid 

   A.F.C. Theuns   burgerlid 

De dames  M.J.E.  van der Blom  lid 

   D. Abresch   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

J.C.M. Verbeek   lid 

N. Baali   lid 

 J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   E.M.J. Prent    wethouder 

De heren:  R.P. van den Belt  burgemeester  

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

  

Pers:   2 

Omroep:  4 

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 4 december  2018. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

  

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen over de agenda binnengekomen.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

De inspraak kan nageluisterd worden op het raadsinformatiesysteem (www.raadsteenbergen.nl). 

 

Drie insprekers spreken in over ’t Cromwiel.  

1. De heer Van den Boom spreekt in (tekst is gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem) 

Vragen van de raad: 

De heer Knop geeft aan dat de volledige raad de motie heeft gesteund.  

Mevrouw Abresch vraagt naar het klanttevredenheidsonderzoek. Zij leest niet uit het 

klanttevredenheidsonderzoek dat de gebruikers niet tevreden zijn. De heer van den Boom geeft aan 

dat dit een punt is. Mensen die niet reageren klagen ook niet. Er is gebruikersoverleg en daar waren 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Opening-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Vaststelling-agenda-1
http://www.raadsteenbergen.nl/
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veel gebruikers tevreden. Dat is ook een meetpunt. Het gebruikersoverleg is met de sporters. De heer 

Van den Boom spreekt wel met gebruikers als hij in het Cromwiel is. De heer Baali vraagt naar de 

prijzen van de consumpties. De heer Van den Boom geeft aan het prijsbeleid is voortgezet, maar wel 

geïndexeerd is. De zaalhuur is opgelegd door de gemeente. De heer Baali geeft aan dat er 

opmerkingen over de sfeer zijn. De heer Van den Boom geeft aan dat er ook professionaliteit moet zijn.       

 

2. Mevrouw Zaat spreekt in over de exploitatie van ontmoetingscentrum ’t Cromwiel Steenbergen. 

Zij heeft positieve ervaringen met Hydrasport in ’t Cromwiel. Het is er gezellig en er heerst een 

warme sfeer.   

Vragen van de raad: 

Mevrouw Abresch vraagt of mevrouw Zaat op persoonlijke spreekt of namens de Volharding. Mevrouw 

Zaat geeft aan dat zij spreekt namens zichzelf maar wel als Volharding.  

De heer Baali vraagt of er verbeterpunten zijn? Mevrouw Zaat geeft aan dat de koffiekopjes klein zijn en 

de stoelen was vies. De klimaatbeheersing werkt niet.  

 

3. De heer De Vos (tekst is gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem).  

Vragen van de raad: 

De heer Knop: de heer De Vos spreekt namens de sportraad. Er staat niets negatiefs over de sprothal in 

de motie. De heer Weerdenburg vraagt waarom het een onbelangrijke branche is? De heer De Vos 

geeft aan dat voor de gemeente horeca een minder belangrijke bedrijfstak is.   

 

Direct hierna wordt agendapunt 11 behandeld: 

11. Raadsmededeling 't Cromwiel.  

De heer Knop wil alle onduidelijkheden weg laten nemen met de beraadslaging hierover. Er zijn 

stappen gemaakt. Hij dankt voor de uitvoering van de motie. Het contract loopt tot en met 31 

december 2019. Dus moet het nu opgezegd worden, anders volgt automatische verlenging. Het 

gemeenschapshuis is geen gemeenschapshuis meer. De Stadsraad heeft dit ook aangegeven. Diverse 

gebruikers vertrekken uit ’t Cromwiel. Het klanttevredenheidsonderzoek acht hij onvoldoende.    

De heer Weerdenburg geeft aan dat bij het kernbezoek in het gesprek met de stadsraad duidelijk was 

dat er iets moet gebeuren. Hij ondersteunt de motie nog steeds.   

De heer Van Es geeft aan dat ’t Cromwiel een gemeenschapshuis is. In de informatie vindt men de 

informatie uit het klantenonderzoek. Hij hecht weinig waarde aan het onderzoek. De resultaten zijn 

voorspelbaar. Hij is blij met de raadsmededeling. De VVD komt tot de conclusie dat het huidige model 

de beste optie is. De constructie kan gehandhaafd blijven door af te stappen van stilzwijgende 

verlenging. Bij de tussenoplossing moeten voorwaarden geformuleerd worden die toetsbaar zijn. er 

moet ook een rechtvaardige houding ten aanzien van het personeel zijn. Hoe ziet het verdere proces 

eruit?  

De heer Van der Spelt heeft ingestemd met de motie omdat hij van mening is dat een periode van 5 

jaar te lang is. Hij kan de tussenoplossing waarderen.  

De heer Baali de enquête is minimaal ingevuld maar er worden negatieve berichten ontvangen over 

een aantal onderwerpen. Hydra sport kan weer meedoen in de aanbesteding. Het is niet definitief 

beëindigd met deze motie.  

Mevrouw Abresch er is meer duidelijkheid en begrip ontstaan. In de afgelopen vier jaar is de raad 

negatief benaderd over het Cromwiel. Er zijn ook zaken die door de gemeente opgepakt hadden 

moeten worden. Er worden in de diverse verslagen suggesties gedaan die niet worden opgepakt. Er is 

ook geen breed gebruikersoverleg. Zeven personen hebben deelgenomen. Dat acht zij te weinig. De 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Raadsmededeling-t-Cromwiel
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motie is terecht ondersteund. De alternatieven door het college zijn te weinig onderbouwd. Zij hoort 

graag van het college hoe wij dit nu gaan oppakken.  

 

Wethouder Prent geeft aan dat zij het contract gaat opzeggen omdat zij hier een motie over heeft 

gekregen. Mevrouw Abresch vraagt of de tussenoplossing mogelijk is. De heer Knop vraagt hoe de 

tussenoplossing gezien wordt. Mevrouw Prent geeft aan dat het contract niet wordt opgezegd maar de 

looptijd van het contract aangepast wordt. De heer Baali vraagt of de tussenoplossing de voorkeur 

heeft van de wethouder en hij vraagt of een jaar niet erg kort is. Mevrouw Prent geeft aan dat het 

contract jaarlijks opgezegd kan worden, maar wel vijf jaar loopt. De heer Van Es vraagt of wanneer het 

huidige contract wordt aangepast of dan het eerste opzegmoment eind 2020 wordt. Wethouder Prent 

geeft aan dat zij volledige informatie heeft verstrekt en zij nu niet voor een andere oplossing kan kiezen 

omdat de raad een motie heeft ingediend. De heer Van Es geeft aan dat er twee zaken verward 

worden. opzeggen per 1 januari of niet dan zou deze variant gekozen kunnen worden. De heer Van der 

Spelt vraagt of wanneer of wanneer de tussenoplossing uitgevoerd moet worden, of de raad daar 

opdracht voor moet geven? De wethouder geeft aan dat dit zo is.  

 

Mevrouw Zaat geeft aan dat zij nooit de negatieve reacties heeft gehoord. Zij verbaast zich over de 

vermindering van de gebruikers.  

 

Tweede termijn: 

De heer Knop is blij dat de wethouder de motie wil uitvoeren. De heer Weerdenburg dankt oor de 

antwoorden. De heer van Es geeft aan dat de VVD zich wil beraden. De heer Van der Spelt neemt de 

informatie mee. Een besluit komt op de 20
e
. De heer Baali ziet voordelen van de uitvoering van de 

motie. Mevrouw Abresch geeft aan dat zij de oordelen meeneemt en handhaaft de motie.    

  

De voorzitter geeft aan dat de wethouder de raad op de hoogte houdt.  

 

De heer Meeusen spreekt in over bestemmingsplan centrum welberg. 

Hij spreekt in over de brug aan de Kapelaan Kockstraat. De brug was op de inspraakavonden geen 

onderwerp. De heer Meeusen heeft hier problemen mee. Er was geen variant mogelijk zonder brug. Er 

is beloofd dat de ontsluitingsmogelijkheden opnieuw bekeken worden. Hij vraagt zich af of er 

voldoende informatie voor de nieuwe raad is.  

 

Vragen van de raad: 

De heer Baali vraagt of de gemeente sturend heeft opgetreden. De heer Meeusen kan hier niet over 

oordelen omdat hij niet bij de eerste avond aanwezig is geweest.  

 

Direct hierna wordt agendapunt 06. Bestemmingsplan Centrum Welberg behandeld: 

 

Mevrouw Van der Blom geeft aan dat dit een lange weg is geweest en dat dit zorgvuldig is besproken. 

er is aandacht voor voorzieningen voor de jeugd. Een bruisend hart; wat de leefbaarheid ten goede 

komt. De beuken mogen blijven zolang ze geen gevaar opleveren. Esthetische argumenten zijn niet aan 

de orde.  

De heer Stoeldraijer was voorstander voor het plaatsen van een brug vanwege de veiligheid. De brug is 

het voornaamste punt. We moeten het niet groter maken dan het is. Informeel had het allemaal beter 

gekund. 
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De heer Van der Spelt kan instemmen met het plan. Het is niet iedereen naar de zin, maar er is zoveel 

mogelijk gedaan om het bewoners mee te nemen en te luisteren.  

De heer Weerdenburg het heeft zeker vijf jaar geduurd met goede burgerparticipatie. Welberg krijgt 

weer een kloppend hart. Zoveel mensen, zoveel wensen.  

De heer Van Elzakker vraagt zich af of er wellicht een mogelijkheid is om de lichtoverlast van de brug te 

voorkomen. Het plan is een goed plan! 

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat er nog een paar uitvoeringszaken liggen. Bij de uitvoering wordt hier 

nog nader naar gekeken. Een aantal bomen worden wellicht herplant en een aantal is ziek. Er wordt 

ook gekeken naar de beperking van de lichtoverlast. Het besluit over de brug heeft de raad al 

genomen.  

 

De heer Meeusen betreffende de verkeersveiligheid heeft hij met de wethouder en de 

beleidsambtenaar gesproken.  

 

Dit gaat op verzoek van de PvdA en de Volkspartij als hamerstuk naar de vergadering van 20 december.   

  

 04. Vaststelling besluitenlijst van 14 november 2018. 

Geen opmerkingen binnengekomen. De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Weerdenburg: als je hond komt te overlijden dan moet je dit digitaal doorgeven aan de 

gemeente. Een van de voorwaarde daarbij is een verklaring van de dierenarts. Maar hoe gaan we er 

mee om als je hond thuis overlijdt, ben je dan verplicht een dierenarts alsnog te raadplegen? Hoe gaan 

wij hiermee om?  

Wethouder Lepolder komt terug op of dit ook anders kan.  

De heer Weerdenburg vraagt of we mensen in ieder geval niet nader op kosten moeten jagen.  

 

De heer Verbeek vraagt naar de aanleg van de BMX baan en het hondenlosloopterrein in Kruisland. 

Komt hier een bijdrage voor uit het initiatievenfonds. Kan het college toezeggen dat er haast gemaakt 

wordt? En wanneer wordt het gerealiseerd?  

Wethouder Prent geeft aan dat er een afspraak is gemaakt met de initiatiefnemers en de dorpsraad. De 

projectleider kerngericht werken pakt dit op. De wethouder kan na de eerste afspraak de raad nader 

informeren. 

De heer Verbeek vraagt of de gemeente op de hoogte is van de middelen tegen verloedering 

vakantieparken en stelt hier diverse vragen over. Wethouder Lepolder is op de hoogte van de regeling 

door een bericht in de media. Zij is blij met de budgetten die vrijgemaakt worden. We zitten in het 

traject met Sunclass. Dit gaat over een pilot en zij zal haar voordeel hiermee doen als dat kan.        

06. Bestemmingsplan centrum Welberg. 

Dit is behandeld bij agendapunt 03. Spreekrecht burgers.  

 

07. Integraal veiligheidsplan van district de Markiezaten . 

De heer Van Es is content met de aanpak. En kan akkoord gaan. Hij vraagt naar hoofdstuk 6 waar de 

kerncentrale niet wordt genoemd. De heer Weerdenburg heeft een vraag over de motie ondermijning. 

Deze is niet door alle burgemeester overgenomen. Kan de burgemeester het hier nog eens met zijn 

collega’s over hebben? De heer Van Elzakker is zeer tevreden over dit voorstel. Hij complimenteert de 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-14-november-2018
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Vragenhalfuur-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Bestemmingsplan-centrum-Welberg
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Integraal-veiligheidsplan-van-district-de-Markiezaten
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burgemeester en ondersteunt hem bij deze werkzaamheden. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat 

plannen vertaald worden naar onze regio. Zij ziet in Bergen op Zoom en Roosendaal veel aandacht voor 

drugscriminaliteit. Dat moet hier ook. Het plan is veelomvattend en een prima basis. Verrast is zij over 

het kostenplaatje voor het boekwerk. Zij vraagt welke dekking er voor is. De heer Stoeldraijer geeft aan 

dat dit niets kost. Veel kwaliteit voor weinig geld. Cybercrime kan geschrapt worden. Ondermijning 

moet wel aangepakt worden. Burgers zijn ook opgeroepen informatie te delen. De heer Theuns: D66 

kan instemmen met het plan. De politie moet flexibel zijn. Er moet voldoende aandacht zijn voor de 

brandstichting in Zuid.  

Burgemeester Van den Belt dankt voor het compliment en de moeite die de raad heeft genomen om 

dit te behandelen. De burgemeester pleit voor een hogere meldingsbereidheid. Met buurtpreventie 

bedoelen we ook wijkagenten en de burgemeester blijft aandacht vragen voor ondermijning bij zijn 

collega’s.  

 

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 20 december.    

 

08. Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 

De heer Baali vraagt naar het thema jachthavens. Hij heeft verzocht om eenduidige regels. Het college 

heeft toegezegd dat er dit najaar over gesproken zou worden. Hoe zit het met deze toezegging? De 

heer Weerdenburg vraagt naar de bevoegdheden van burgemeester naar college. De heer Knop kan 

akkoord gaan.  

 

Burgemeester Van den Belt geeft aan dat het verschuiven van bevoegdheden op advies van de VNG is. 

De vraag over de jachthavens overlegt hij met de wethouder.   

 

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 20 december.    

 

09. Intrekken kermisverpachting. 

Mevrouw Abresch vraagt of de organisatie van de kermis door stichting Jaarmarkt Kruisland nu 

doorkruist wordt door dit voorstel. De heer Van Elzakker goed opgelost; akkoord. Mevrouw Lepolder 

weet van de aanvraag. Er is een advertentie gezet. De sociaal maatschappelijke meerwaarde moet 

aanwezig zijn. Andere dorpsraden zijn hier ook op bevraagd.  

 

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 20 december.    

 

10. Verzoek financiële ondersteuning campagne WISE tegen kerncentrale Doel 3 en Thiange. 

De heer Van Elzakker ondersteunt het voorstel van het college. Mevrouw Abresch ondersteunt tevens 

het voorstel  

 

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 20 december.    

 

11. Raadsmededeling 't Cromwiel.  

Behandeld bij agendapunt 03. Spreekrecht burgers. 

 

12. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Mevrouw Van der Blom is geschrokken dat de bibliotheek in Steenbergen in de problemen zit. Zij geeft 

aan dat de openstelling in Steenbergen minder is dan in omliggende gemeenten. De bibliotheek moet 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Wijziging-Algemeen-Plaatselijke-Verordening-APV
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Intrek-kermisverpachting
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Verzoek-financiele-ondersteuning-campagne-WISE-tegen-kerncentrale-Doel-3-en-Thiange
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Raadsmededeling-t-Cromwiel
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
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laagdrempelig zijn. Er zijn steeds minder activiteiten. Ledenaantallen nemen af. Met boeken uitlenen 

alleen redt je het  niet. Er moet een nieuwe toekomstvisie komen. Zij vraagt een college om een 

voorstel.  

 

Mevrouw van der Blom Ingezonden stuk 25. Voorstel voor de financiering van plusbus. Wat is de stand 

van zaken. De voorzitter geeft aan dat wethouder Krook niet aanwezig is en dat er een schriftelijk 

antwoord komt.  

 

Wethouder Prent er zijn verschillende gesprekken geweest. Er is flink bezuinigd. Er wordt getracht regie 

te pakken op dit dossier. Zodra er meer bekend is, wordt de raad geïnformeerd.     

 De raad wacht dit af.  

 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan de aanwezigen en de kijkers om 22:20 

uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 16 

januari 2019 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/04-december/19:30/Sluiting-1

