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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 8 juni 2022 

 

 

Aanwezig: De heer W.J.P.M. Maas voorzitter 

 

 Mevrouw: M.C.H.M. Feskens lid 

 De heren: C.W. van Agtmaal lid 

  D. van Agtmaal lid 

  M.A. Vroege burgerlid   

  J.H.F. Weerdenburg  lid 

J.W. Huijbregts burgerlid  

T.P.M. van Es lid  

J.C.M. Verbeek lid 

G.G. de Neve lid 

  A.J.D. Kouwen lid 

  L.C. Aben lid 

  A.P.A. van der Wegen burgerlid 

  A.F.C. Theuns lid 

  G.M.J. Tunders burgerlid 

  J.J.M. Stoeldraijer lid 

  E.A.H. van Thillo lid 

  R.J.M. Geers lid 

    

 De heren: R.P. van den Belt burgemeester 

  N. Baali wethouder 

  C.A.A.M. Gommeren wethouder 

  M.H.H.I. Remery wethouder 

   

 De heer: R.A.J. Defilet griffier 

 

  

 

Pers:   

Omroep: 2  

Publieke tribune:  8 

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 juni 2022  

 

01. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

02. Vaststelling van de agenda. 

De heer De Neve verzoekt om agendapunt 10 te laten vervallen. De heer Aben wenst dit 

onderwerp te bespreken. 

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Vaststelling van de besluitenlijst van 9 mei over de onderwerpen ruimte en economie. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Weerdenburg stelt een vraag over de stand van zaken van de uitvoering van de motie 

drempelschouw. Gevraagd wordt wanneer de raad geïnformeerd wordt. 

Wethouder Remery geeft aan dat de drempelschouw is afgerond en er wordt nu een analyse 

gemaakt. Na het reces worden de resultaten verwerkt en aan de raad verstrekt. 

 

De heer Kouwen vraagt naar de stand van zaken van lokale kernbinding. De heer Kouwen vraagt 

om actie van het college en wanneer dit voorstel naar de raad wordt gebracht. 

Wethouder Baali geeft aan dat eind april feedback is ontvangen en dat deze verkeerd is 

verspreid. De wethouder geeft aan dat er nog een standpunt bepaald moet worden en daarop 

wil het college zich nog beraden.  

De heer Kouwen geeft aan dat het gaat over reeds aangenomen beleid, wat het college alleen 

nog maar hoeft door te voeren. 

De wethouder geeft aan dat op korte termijn gesprekken worden gevoerd met de corporaties en 

daarna komt het college terug met een breder pakket aan maatregelen. De exacte termijn kan 

niet toegezegd worden.  

 

De heer Kouwen gaat in op de domodo starterswoningen. De eerste paal is geslagen, maar de 

communicatie naar belangstellenden is nihil. Gevraagd wordt wanneer hier meer duidelijkheid 

over komt. 

Wethouder Baali geeft aan dat er nieuwe namen en contactgegevens beschikbaar zijn. Er komt 

binnenkort ook meer informatie. De opleverdatum van juli 2022 blijft gehandhaafd.  

De heer Kouwen vraagt of dat voormalig geïnteresseerden nog betrokken kunnen worden en wat 

het college hierin kan doen. 

De wethouder geeft aan dat het bedrijf nog steeds bestaat, dus de gegevens zouden bekend 

moeten zijn. De wethouder zegt toe dit na te gaan en terug te koppelen. 

 

De heer Kouwen vraagt naar de verdeling van de portefeuilles van het nieuwe college en 

wanneer hier meer informatie over bekend wordt. 

De burgemeester geeft aan dat in het eerste college een voorzet wordt gegeven voor de 

mogelijke verdeling van de portefeuilles. In het college daarop wordt deze vastgesteld. Dan pas 

kan deze gedeeld worden. 

 

De heer Theuns gaat in over de renovatie van het stadspark en om het park voor de zomer een 

opknapbeurt te geven en dat de wandelpaden voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn. 

Gevraagd wordt naar de planning en of dat er nieuws is over het zorgcentrum. 

Wethouder Remery geeft aan dat op 31 mei de paden zijn aangepakt en dat er verder geen grote 

werkzaamheden plaats zullen vinden. De wethouder meldt dat de initiatiefnemers bezig zijn met 

de financieel onderzoek. 

De heer Theuns bestrijdt de woorden en verzoekt de wethouder om polshoogte te gaan nemen. 

De wethouder gaat dit doen. 

De heer Aben vraagt of dat alleen de locatie stadspark financieel wordt onderzocht of dat ook 

andere locaties onderzocht worden. 

De voorzitter geeft aan dat dit onderdeel uitmaakt van de discussie omtrent het coalitieakkoord. 

 

De heer Theuns gaat in op de gestelde artikel 40 vragen over de externe inhuur op communicatie 

voor het jubileumjaar. 
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De burgemeester geeft aan dat de vacature nog open staat en dat de structurele vacature wel is 

afgerond. De burgemeester geeft aan dat er nog kritisch gekeken wordt naar het nut en 

noodzaak van het gestelde budget voor de communicatiewerkzaamheden en geeft hierbij tevens 

aan dat het niet alleen werkzaamheden betreft over het jubileumjaar, maar tevens om de druk 

op de afdeling te verlichten. 

 

06. Jaarstukken 2021 over de onderwerpen ruimte en economie. 

De heer Van der Wegen geeft aan dat er een negatief resultaat is geboekt en gaat in op de 

berichtgeving over het eindresultaat en doet een oproep om de infographics terug in te voeren. 

De heer Van der Wegen zoekt om meer duiding over de algemene reserve. De heer Kouwen 

vraagt naar de egalisatiereserve afval en is er voorstander van deze post niet op te voeren, maar 

om dit bedrag terug te geven aan de inwoner. De heer Verbeek gaat in op de egalisatieserve afval 

en vraagt hoe tekorten verrekend worden. Ten aanzien van de grondexploitaties gaat de heer 

Verbeek in over de mogelijke winst door grondverkoop en roept op om andere systematiek om 

meer inkomsten te halen uit de verkoop van gronden. De heer Verbeek vraagt over de 

plandichtheid van Buiten de Veste en of dat binnen de bebouwde kom onbeperkt gebouwd kan 

worden. De heer Stoeldraijer vraagt naar het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden en 

vraagt verder tevens naar nadere informatie over zonne-energie en de stand van zaken over het 

GVVP. De heer Stoeldraijer vraagt tevens naar het stadspark en of dat het college een besluit over 

het opknappen van het stadspark kan. De heer Weerdenburg gaat in op de egalisatiereserve 

afval en vraagt of dat deze eenmaal of structureel is. De heer Theuns doet een oproep om de 

behandeling van de jaarstukken op één avond te behandelen. De heer Theuns spreekt zijn 

zorgen uit over het verloop van de reserves en merkt op dat het positief resultaat toch vooral 

voortkomt uit meevallers en vreest voor de bedreigingen voor dit en komend jaar, waaronder de 

stijgende inflatie en opleving van corona. Als het gaat over het herplannen van de uitgestelde 

plannen wordt voorgesteld om daarbij tevens een inkijk te geven in de actualisatie van de kosten.  

 

Wethouder Gommeren gaat in het positief resultaat, maar er is een negatief saldo. Voor 

bepaalde investeringen vinden onttrekkingen plaats uit de reserves en er zijn grote incidentele 

baten. Dat verklaart het resultaat. De wethouder zegt toe om een avond te organiseren over de 

P&C cyclus, als hiervoor behoefte is. De wethouder geeft aan dat het economisch aandeel van de 

glastuinbouw verkeerd in de jaarstukken staat en dat dit 30% dient te zijn. Over de 

egalisatiereserve afval wordt opgemerkt dat dit een voorziening betreft en wat in deze 

voorziening zit benut wordt om tariefsstijgingen te dempen. De wethouder zegt toe schriftelijk 

terug te komen op eenmalige of structurele werkwijze. Ten aanzien van de grondexploitaties zegt 

de wethouder toe hierop schriftelijk terug te komen. De wethouder zegt toe de rapportages over 

arbeidsmigratie worden gedeeld. 

Wethouder Remery gaat in op de linie en geeft aan hierover in overleg te zijn met de gemeente 

Bergen op Zoom. Over zonneveld de Eendracht is deze gegund en kan onverminderd doorgaan. 

Wat nu niet vergund is, wordt nagegaan of die nog wel door kunnen gaan. De vragen over het 

GVVP worden schriftelijk beantwoord. 

Wethouder Baali geeft aan dat de vraag over Buiten de Veste schriftelijk beantwoord wordt. Ten 

aanzien van bijstandsgerechtigden het om een minimale schommeling gaat.  

 

In tweede termijn gaat mevrouw Feskens in over de implementatie van de omgevingswet en 

vraagt om de voortgang hierop vast te houden. De heer Van der Wegen herhaalt zijn vraag over 

fietsroute De Eendracht en vraagt verder om duidelijkheid over de overschrijding van 1,5 miljoen 

euro. De heer Stoeldraijer gaat in op de vraag over het stadspark. De heer Theuns verzoekt de 

jaarstukken als bespreekstuk op te voeren.  
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Wethouder Gommeren geeft aan dat infographic eraan komt, maar wordt gemaakt na de 

vaststelling van de jaarstukken. De werkzaamheden over de implementatie van de omgevingswet 

gaan door en om de twee maanden wordt hierover een rapportage verstrekt. De kaders over 

participatie worden opnieuw aangeboden aan de raad. De wethouder geeft aan dat inderdaad de 

begroting leidend is.  

Wethouder Remery herhaalt het antwoord over fietsroute de linie. Met betrekking tot het 

stadspark geeft de wethouder aan dat uitvoering aan het college. 

 

07. jaarstukken begrotingen verbonden partijen. 

De heer Van Es geeft aan akkoord te gaan met de ingediende zienswijzen. En doet een oproep 

aan de raad om een voorstel voor te bereiden om meer grip te krijgen op verbonden partijen. De 

heer Kouwen merkt op dat de raadsleden daarin ook de hand in eigen boezem moet steken. De 

heer Van Es stelt voor om informeel met de overige raadsleden hierover in gesprek te gaan. De 

heer Geers kan zich vinden in de opmerkingen van de heer Van Es en stelt vervolgens vragen 

over de reservepositie van de veiligheidsregio, over Flex West-Brabant en over de inzet van 

Equalit ten behoeve van de OMWB. De heer Aben kan zich vinden in het voorstel van het college 

en deelt tevens de opmerkingen over de indexering en deelt ook de opmerkingen van de heer 

Van Es. 

 

De burgemeester antwoordt dat de gevolgen van toenemende inflatie zijn plek zal krijgen in de 

tussenrapportage en dat hier continu op geanticipeerd moet worden. In reactie op de heer Geers 

wordt opgemerkt dat de Veiligheidsregio inderdaad geen risicoreserve heeft, volgens besluit van 

het algemeen bestuur en dat eventuele risico’s dan door de deelnemende gemeentes 

opgevangen moeten worden. De gemeente is deelnemer van Flex West-Brabant om daarmee 

samen met andere gemeentes een meer krachtige positie te hebben op de arbeidsmartkt. Ten 

aanzien van Equalit en de OMWB geeft de burgemeester aan dat er door de OMWB wordt 

voorgesorteerd op de invoering van de omgevingswet. De gemeente kan niet volledig aansluiten 

bij het informatiesysteem van de OMWB, omdat zij een volledig andere softwaresystematiek 

hebben en in verbinding moet kunnen staan met alle overige deelnemende gemeentes.  

 

In tweede termijn geeft de heer Van Es aan voldoende steun te voelen voor een informeel 

overleg over de grip voor verbonden partijen. De heer Theuns reageert op de woorden van de 

heer Kouwen en de heer Van Es. De heer Weerdenburg heeft de voorkeur voor het binnenhalen 

van de verbonden partijen en het stapelen van vergaderavonden. De heer Van Agtmaal sluit zich 

aan bij de woorden van de heer Weerdenburg en kan het voorstel van het college steunen. 

 

De burgemeester gaat in op de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en 

waarvoor raden hun taken beter uit kunnen voeren. 

 

De voorzitter sluit hiermee het onderwerp af. Vanuit de oordeelvormende vergadering van 

dinsdag is dit onderwerp doorgeleid als bespreekstuk. 

 

08. Grondexploitatie Pinas. 

De heer Kouwen is positief over het plan. De heer Van Agtmaal is positief over het voorstel, en 

stelt vervolgens enkele vragen over de wijze van financiering en over de inrichting van de ruimte. 

De heer Aben geeft aan dat het stuk onvoldoende duidelijk was. De geplande uitbreiding wordt 

toegejuicht, maar er worden verhelderende vragen gesteld over de gewenste opbrengst, de 

geplande woningen en de communicatie over het project. De heer Van Es kan zich vinden in het 

voorstel en onderschrijft de vragen over de wijze van financiering. De heer Huijbregts is positief 

over het voorstel en stelt enkele verhelderende vragen over de  vrachtwagenparkeerplaats en de 

helderheid van het voorstel en wat de plannen zijn voor de restkavel aan de zuidkant van 
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Dinteloord. De heer Theuns is positief over het voorstel en heeft ook vragen over de schetsen 

van de kavels. De heer Stoeldraijer geeft aan akkoord te gaan met het voorstel en vraagt aan de 

communicatie en participatie. 

 

Wethouder Gommeren geeft aan dat het gaat om 59 woningen waarbij er 20 voor 

éénpersoonshuishoudens. De wethouder verzoekt de beantwoording over de 

financieringskosten schriftelijk te beantwoorden.  

De heer Baali verzoekt de vragen schriftelijk in te dienen. 

 

De heer Van Agtmaal komt terug op de door hem gestelde vragen over de inrichting van de 

openbare ruimte. De heer Aben komt terug op de gronden ten zuiden en de afwaardering 

daarvan. De heer Theuns is verbaasd over de gang van zaken en de afwaardering van de grond 

aan de zuidkant van Dinteloord. De heer Kouwen komt terug op de opmerking van wethouder 

Gommeren over het bouwen in eigen beheer. 

 

Wethouder Gommeren geeft aan dat alleen de grond bouwrijp opleveren.  

Wethouder Baali zegt toe in de toekomst meer aandacht te besteden aan communicatie. 

 

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

 

09. begrotingswijziging Veiligheidsregio. 

De heer Geers kan het voorstel ondersteunen. 

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp wordt doorgeleid als een hamerstuk.  

 

10. Bespreking, op verzoek van de heer De Neve ingekomen stuk 21 ‘beantwoording artikel 

40 vragen over particuliere windmolen De Heen’ uit de vergadering van 9 mei 2022.  

De heer Aben geeft aan dat dit onderwerp niet in de raad thuishoort, omdat de raad niet dient 

oproepen tot handhaven.  

 

11. Mededelingen, toezeggingenlijst en ingekomen stukken. 

De heer Van Agtmaal over de beantwoording artikel 40 vragen over de monumentale bomenlijst: 

De vraag is wat verstaan wordt over binnenkort? En waarom er geen lijst paraat van wat er 

gekapt is?  

Wethouder Remery geeft aan dat op dit moment alle bomen gedigitaliseerd en dit wordt 

binnenkort toegestuurd. 

 

De heer De Neve over de beantwoording artikel 40 vragen over het woonwagencentrum 

Steenbergen. De heer de Neve verzoekt dit ingekomen stuk te agenderen voor de eerstvolgende 

oordeelvormende vergadering. 
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12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:38 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 5 

7 september 2022. 

De griffier de voorzitter,  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet. MA   

 

 


