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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 5 september 2022 

 

Aanwezig: De heer R.J.M. Geers  voorzitter 

 

 De dames:  G.M. van Caam  lid 

   L.C.M. Baselier  burgerlid 

   M.C.H.M. Feskens lid 

 De heren: W.J.P.M. Maas  lid  

   C.W. van Agtmaal lid   

   J.H.F. Weerdenburg  lid 

   J.W. Huijbregts  burgerlid  

   T.P.M. van Es  lid  

   J.C.M. Verbeek  lid 

   B. Sluiters  burgerlid 

   A.J.D. Kouwen  lid 

   E.C. van der Spelt burgerlid 

   L.C. Aben  lid 

   A.P.E.  van der Wegen burgerlid 

   T.C.J. Huisman  lid 

   J.J.M. Stoeldraijer lid 

   E.A.H. van Thillo lid 

     

  Mevrouw: E.M.J. Prent   wethouder  

De heren: N. Baali  wethouder 

   C.A.A.M. Gommeren wethouder 

   M.H.H.I. Remery wethouder 

   R.P. van den Belt burgemeester 

   

 De heer: R.A.J. Defilet  griffier 

 

Pers: -  

Omroep: 2  

Publieke tribune:  15 

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 5 september 2022  

 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 
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04. Verslag van de oordeelvormende vergadering van 7 juni 2022. 

Op de besluitenlijst staat mevrouw Van Caam aangegeven als aanwezig. Zij was echter 

afwezig.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Weerdenburg stelt vragen over het energieverbruik bij verenigingen en 

gemeenschapshuizen. Gevraagd wordt een inventarisatie maken en te zoeken naar 

mogelijkheden voor energiecompensatie.  

Wethouder Prent deelt de zorgen van de heer Weerdenburg. Diverse partijen hebben zich 

al gemeld. Er wordt al gekeken naar vergezichten. Op korte termijn wordt het proces 

geschetst en worden hierbij suggesties gedaan wat de raad financieel kan bijdragen, 

indien hiervoor binnen de huidige budgetten geen ruimte is. 

De heer Weerdenburg vraagt of dat verenigingen in de breedte bevraagd worden en 

vraagt daarnaast het college om snelheid.  

Wethouder Prent geeft aan dat de urgentie bekend is en stelt voor de mogelijkheden op 

papier te zetten. De wethouder doet de oproep aan verenigingen om zich te melden.  

 

De heer Verbeek stelt vragen over de organisatieontwikkeling en vraagt hoe de extra 

kosten  betaald worden en het niet in de tussenrapportage staat. De heer Verbeek mist 

de dekking. 

Wethouder Gommeren geeft aan dat er een reserve transitie is gevormd. Daar worden 

deze kosten uit betaald en daarom wordt hiervan geen melding gemaakt in de 

tussenrapportage. 

De heer Verbeek geeft aan dat de reserve is uitgesplitst in meerdere onderdelen. 

Gevraagd wordt of dat voorkomen wordt dat deze reserve overschreden wordt. 

Wethouder Gommeren geeft aan dat de binnen de reserve middelen overgeheveld 

kunnen worden. 

De heer Verbeek vraagt hoe binnen de reserve transitie de middelen herverdeeld worden 

en waarop dan bezuinigd wordt. De wethouder zegt toe dit schriftelijk te beantwoorden. 

 

De heer Kouwen stelt een vraag over de opvang van statushouders in de Vestinghlaan en 

waarom ervoor is gekozen op deze locatie en wat dit betekent voor de vluchtelingen uit 

Oekraïne. 

Wethouder Baali geeft aan dat dit klopt. De instroom van vluchtelingen nam af en er 

gingen ook weer vluchtelingen terug. Statushouders bleven te lang in opvanglocaties, 

zeker omdat zij het recht hebben op een woning. Er is gekozen voor een 

tussenvoorziening. Er is gecommuniceerd naar de raad en de pers via een 

raadsmededeling.  

De heer Kouwen geeft aan dat er geen noodzaak is om meer statushouders dan nodig op 

te vangen en opgeroepen wordt om meer aandacht te geven aan de omgeving. 

Wethouder Baali geeft aan dat het noodzakelijk is om een tussenvoorziening te realiseren 

om hierdoor druk te verminderen. 
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De heer Kouwen is van mening dat er niet meer gedaan hoeft te worden dan de al 

vastgestelde  taakstelling en dat er meer overlegd moet worden met andere gemeentes.  

Wethouder Baali geeft aan dat dit overleg al plaatsvindt. De gemeente is bezig met een 

taakstelling en loopt nu 5 personen voor. De wethouder rekent erop dat deze taakstelling 

steeds meer zal toenemen.   

 

De heer Van Es in op de veelheid van omgekeerde vlaggen bij de entrees van 

Steenbergen. Hierbij wordt aangegeven dat dit een verkeerd signaal afgeeft aan de 

Nederlandse veteranen. De vraag is wat hiertegen te doen is en vindt dit een vorm van 

misbruik van overheidseigendom. Gevraagd wordt om deze vlaggen te verwijderen en of 

dat de provincie hierop aangespoord kan worden. 

De burgemeester deelt het pleidooi, maar geeft aan dat de vlaggen de openbare orde 

niet verstoren. Er zijn weinig mogelijkheden om hiertegen op te treden, mits er 

verkeerstechnische problemen ontstaan.  

De heer Van Es dankt voor het antwoord, maar voegt toe dit pijnlijk te vinden en geeft 

aan dat het een vorm van disrespect is. 

De burgemeester roept op de overheid aan te sporen een vlaggenwet te introduceren. 

 

De heer Van Agtmaal roept op tot het sneller verduurzamen van vastgoed en dat alle 

inwoners toegang hebben tot energiebesparende maatregelen.  

Wethouder Prent geeft aan dat dit een integraal onderwerp is. Er wordt aangegeven dat 

het college binnenkort met nadere informatie komt. 

 

06. Tussenrapportage 2022. 

De heer Van Agtmaal geeft complimenten voor het geleverde werk en kan instemmen 

met de rapportage. De heer Van der Wegen verzoekt zijn ingediende technische vragen 

schriftelijk te beantwoorden, maar gaat verzoekt specifiek te reageren op de stand van 

zaken naar de studie randweg Steenbergen, de natuurspeeltuin en de wachtgeldregeling. 

De heer Huisman gaat in op de vertraging door personele capaciteit. Het uitstellen van 

dossiers is niet kostenbesparend en verzoeken dit mee te nemen in de begroting. 

Gevraagd wordt wanneer de doorrekening van uitgestelde projecten in relatie tot 

toegenomen kosten met de raad wordt gedeeld. De heer Huisman vraagt om nadere 

toelichting over de elektrificatie van het wagenpark. De heer Weerdenburg gaat in op de 

meerwaarde van de tussenrapportage om inzicht te krijgen in actuele ontwikkelingen. De 

heer Weerdenburg roept op om de discussie te voeren over de inzet van reserves. De 

heer Weerdenburg gaat in op de drempelschouw en verzoekt het college tot actie. 

De heer Verbeek geeft aan dat het een duidelijke tussenrapportage is en verzoekt de 

rapportage eerder op te leveren. De heer Verbeek gaat in op de rentelasten van de lening 

en hoe deze rentelasten gedekt worden. De heer Van Es geeft aan dat de voortgang van 

het onderzoek naar de evenementenvergunningen gemist wordt in de tussenrapportage. 

De heer Van Thillo gaat in op Vraagwijzer en roept op om fysiek contact als standaard te 

nemen. Over het GVVP wordt aangegeven dat deze eerder op rood zou moeten zijn en 

gevraagd wordt wanneer de natuurspeeltuin gerealiseerd wordt. De heer van der Spelt 
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gaat in het doorschuiven van projecten. De heer van der Spelt geeft aan zorgen te hebben 

over de toenemende inflatie en roept op om de drempel voor de reserves vast te zetten. 

 

Wethouder Gommeren geeft aan de vragen van de heer Van der Wegen schriftelijk te 

beantwoorden. De wethouder geeft aan dat het vormen van een voorziening wachtgeld 

wettelijk verplicht is. Ten aanzien van de kapitaallasten geeft de wethouder aan dat op 

het moment dat investeringen niet doorgaan deze middelen vrij komen te vallen, maar 

dat deze nog wel aangewend moeten worden. In reactie op de heer Verbeek zegt de 

wethouder toe een overzicht te verstrekken met daarin gespecificeerd welke 

investeringen doorgaan en drukken op de kapitaallasten. De wethouder geeft aan dat de 

discussie over de bevriezing van de reserves een jaar naar voren wordt gehaald. De 

wethouder zegt toe een betere onderbouwing te geven over de afschrijving van de 

vervoersmiddelen De wethouder zegt toe schriftelijk te beantwoorden op de vraag 

wanneer door het college de raad cijfermatig bijgepraat kan worden. De wethouder zegt 

toe een raadsmededeling op te stellen over de voortgang van de evaluatie van het proces 

vergunningen. De wethouder zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag over het dekken 

van de rentelasten uit de treasury. 

 

Wethouder Baali geeft aan dat de wet inburgering door de gemeenteraad is vastgesteld, 

en daarin staan de taken en rollen van de gemeente verwoord. Over het monitoren van 

maatschappelijke indicatoren wordt aangegeven dat het inventariseren erg 

arbeidsintensief is en beperkt dit tot enkele hoofdonderwerpen. 

 

Wethouder Remery gaat in op de het onderwerp van de randweg en aangegeven wordt 

zowel de noordelijke als westelijke randweg te onderzoeken. Ten aanzien van de 

natuurspeeltuin in het stadspark wordt aangegeven dat de renovatie eerst zo snel 

mogelijk wordt opgepakt. De speeltuin moet dan wel zo goed mogelijk passen in 

cultuurhistorische setting. Ten aanzien van het wagenpark wordt aangegeven dat dit 

bekeken moet worden in relatie tot de energiekosten. Over de drempelschouw wordt 

aangegeven dat door externe omstandigheden de gegevens te laat zijn aangeleverd en 

verwerkt konden worden.  

 

Wethouder Prent gaat in op de natuurspeeltuin in Dinteloord en hierbij wordt 

aangegeven dat dit past binnen het geheel van participatieactiviteiten. 

 

Burgemeester Van den Belt gaat in dat de opgave van de organisatie en geeft aan die er 

ligt fors is en dat er een balans gevonden moet worden tussen het bestuurlijk-ambtelijk 

samenspel, waar de raad ook een onderdeel van is.  

 

De heer Huisman gaat in op het elektrificeren van het wagenpark en roept hierbij op om 

hierin een versnelling toe te passen. Over de doorrekening van de op stapel staande 

projecten wordt gevraagd wanneer hierop een reactie wordt gegeven. De heer 

Weerdenburg is tevreden over de toezegging van de wethouder om in 2023 het gesprek 
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te voeren over de reserves. De heer Van Thillo gaat in op het monitoren van gebruikers 

van gemeentelijke diensten en roept op om het stadspark in oude staat te herstellen.  

 

Wethouder Gommeren zegt toe een doorrekening te geven van de doorgeschoven 

projecten, in relatie tot de prijsstijgingen en zal ook aangeven wanneer dat dit plaatsvindt. 

De wethouder gaat in op de trends en zal dit in oktober presenteren. De wethouder geeft 

aan de discussie over de nota reserves en voorzieningen naar voren te halen naar 

november 2023, dit ook vanwege het doorrekenen van scenario’s. 

 

Wethouder Baali gaat in op de opmerkingen van de heer Van Thillo over het actief volgen 

van inwoners die gebruik hebben gemaakt van diensten van de gemeente en stelt voor 

om achteraf te evalueren. 

 

Wethouder Remery zegt toe informatie te verstrekken over het tempo en de mate van 

elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. 

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp wordt doorgeleid als bespreekstuk. 

 

07. Kadernota spelen en bewegen. 

De heer Maas doet de suggestie om de inrichting van de speelterreinen ook voor 

volwassenen ingericht kunnen worden. Ook wordt gevraagd voor meer bankjes en er 

ontmoetingsplaatsen van te maken. Er wordt opgeroepen voor een zo duurzaam 

mogelijke inrichting. Gevraagd wordt om een terugkoppeling te ontvangen van onderzoek 

nar de inwoners. De heer Van der Wegen vraagt waarom het oude beleid niet eerst is 

geëvalueerd en er geen behoeftepeiling heeft plaatsgevonden. Ook wordt gevraagd om 

meer te doen voor de doelgroepen 14 tot 18 jaar. De heer Huisman geeft aan erg 

gecharmeerd te zijn van de natuurlijke inrichting van de speelplaatsen. Gevraagd wordt 

naar de beschikbaarheid van personeel en materialen. De heer Huijbregts gaat in op de 

beschikbare capaciteit en geeft aan het toch jammer te vinden dat – ondanks het 

abstracte karakter – de inbreng van de inwoners niet is gevraagd. Gevraagd wordt of dat 

er nu echt stappen gezet kunnen worden om natuurspeeltuinen te realiseren en om 

overlegd kan worden of dat er meer voetbalkooien in de grote kernen geplaatst kunnen 

worden. De heer Van Es gaat in op de werkwijze rondom initiatieven vanuit de 

samenleving en gevraagd wordt of dat dit proactiever en financieel soepeler kan worden. 

De heer Stoeldraijer geeft aan dat de kadernota definitief gemaakt kan worden. Gevraagd 

wordt of dat de stadsraad en de dorpsraden een rol kunnen pakken om plekken uit te 

zoeken om speelplekken te realiseren. De heer Sluiters is blij dat dit beleid is gericht op 

alle inwoners en gevraagd wordt of dat alle speellocaties voor mindervaliden beschikbaar 

is. Er wordt om nadere duiding gevraagd over de extra financiële middelen. 

 

Wethouder Prent geeft aan dat speelbeleid ook sociaal buiten moet zijn. Er zal ook beter 

gemonitord worden of dat de bankjes goed toegankelijk zijn. De personele kant is wat 

nog verder uitgezocht moet worden. De open club gedachte is een veilige speelomgeving 

en daar moeten goede afspraken over gemaakt worden. De volgorde is bepaald om eerst 
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de kaders te stellen en dit is mede ook gebaseerd op informatie vanuit de samenleving. 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de mogelijkheid voor meer 

voetbalkooien. De wethouder neemt de suggestie van de heer Van Es mee. De aandacht 

voor de oudere doelgroep wordt met name meegenomen in het lokaal sportakkoord.  

 

De heer Maas kijkt uit naar de uitvoering en naar de mogelijkheden voor eenvoudige 

speelruimtes. De heer Sluiters verzoekt om meer duidelijkheid over de toegankelijkheid 

van speeltuinen voor mindervaliden.  

 

Wethouder Prent geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen en dat dit in 

het uitvoeringsprogramma verder vorm krijgt. 

 

De voorzitter stelt vast dat op verzoek van de Volkspartij dit onderwerp wordt doorgeleid 

als bespreekstuk.  

 

08. Subsidieplafond nadere regels meerkosten covid-19 jeugdwet en wmo. 

Mevrouw Van Caam kan zich vinden in het voorstel. De heer Aben vraagt naar de dekking, 

omdat er wel om een plafond wordt gevraagd maar de bijdrage van het Rijk niet zeker is. 

De heer Kouwen kan zich vinden in dat er een plafond wordt ingesteld. Gevraagd of dat 

alle zorg is geleverd en wat er eventueel gebeurd met het overgebleven geld. De heer Van 

Es kan zich vinden in het voorstel. 

 

Wethouder Baali geeft aan dat de systematiek zo is ingesteld dat iedereen de zorg moet 

kunnen hebben gehad. Het risico van de rijksbijdrage wordt al gering ingeschat.  

 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel wordt doorgeleid als hamerstuk. 

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

De heer Verbeek over ingekomen stuk, de opruimwerkzaamheden camping Mattenburg, 

waarbij gevraagd wordt dat naar de doorberekening van de overheadkosten in de totale 

kosten. 

Wethouder Gommeren geeft aan dat dit kosten betreffen die door het Rijk. Naast de 

fysieke werkzaamheden worden ook overheadkosten vergoed. De wethouder zegt toe 

schriftelijk te beantwoorden hoe urenregistratie bij projecten in de toekomst 

vormgegeven zal worden. 

 

De heer Huisman over ingekomen stuk, brief van de Dorpsraad Dinteloord en openbare 

toileten. De heer Huisman vraagt wat hiermee is gebeurd en wanneer de toiletten 

teruggeplaatst worden en in andere kernen. De heer Maas gaat in op de belofte van de 

vorige wethouder om hier aandacht voor te vragen en vraagt wat de status hiervan is. 

Wethouder Remery geeft aan voor Dinteloord de toiletten meegenomen wordt in de 

planontwikkeling in de kern Dinteloord. De brief aan de dorpsraad zal de wethouder aan 

de raad toesturen. De wethouder meldt Ons Steenbergen heeft gemeld dat horecazaken 
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door middel van een sticker op de voorruit laten zien dat het toilet toegankelijk is. De 

inzet hierbij was dat alle horeca hieraan mee zal doen. 

 

De heer Verbeek over de kwartaalrapportage ISD en vraagt duiding over de 

inkomenstoeslagen. De heer Verbeek vraagt waarom er wel uitgaven worden gedaan op 

deze post, maar dat dit niet is begroot. 

Wethouder Baali zegt toe in de toekomst dit zorgvuldiger te zullen gaan doen. 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:08 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen op 3 oktober 2022 

De griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet. MA   R.J.M. Geers 

 

 


