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BESLUITENLIJST VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

STEENBERGEN VAN 5 NOVEMBER 2015 (programmabegroting 2016) 

 

Aanwezig: De heer  J.A.M. Vos   voorzitter 

      

De dames:   H.A.H.M. Somers   lid 

     W.A.M. Baartmans  lid 

     E.M.J. Prent    lid 

De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

L.E. Molhoop    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  lid 

 

Mevrouw  P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

Afwezig: De heren:  L.M.N. van Pelt   lid 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

 

Pers:   3        

Omroep:  4    

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 5 november 2015. 

 

1. Opening.  

Bericht van verhindering van dhr. Alex van Pelt en van dhr. Bart Suijkerbuijk 

 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 

 

4. Begroting 2016. 

a. Mondelinge reactie van de fracties op de begroting op hoofdlijnen en indienen en moties (maximaal 

7:30 minuut spreektijd per fractie, inclusief indienen moties en amendementen) 

Gewoon Lokaal, Volkspartij, VVD, PvdA, D66, CDA, StAn.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vaststellen-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vaststellen-besluitenlijsten-24-en-30-september-2015
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b. Beantwoording door het college (30 minuten). 

Wethouder Van den Bosch neemt de opmerkingen over de lay out van de begroting mee. 

Dit komt aan de orde in de volgende vergadering van het auditcommittee. 

 

Wethouder van Geel geeft aan dat er na een jaar een uitgebreide evaluatie met betrekking tot de 

zorg komt.   

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er een verbeterplan met betrekking tot de informatieavonden bij 

de perspectiefnota wordt aangeboden.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

 

c. Debat door de raad met een reactie op de moties en amendementen 

Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, PvdA, D66, CDA, StAn.     
  

d. Korte reactie van het college. 

Toezegging van Van den Berge over het scholenproject.   

Toezegging van wethouder Van den Bosch om te streven naar meer borden langs de A4.  

 

De kosten van het referendum worden bij de perspectiefnota verwerkt.  

 
e. Stemming over de begroting 2016, belastingverordeningen, amendementen en moties 

 

Amendementen: 

A1 750 jaar Steenbergen Volkspartij Verworpen 6 / 11 Voor: Volkspartij en 

PvdA 

A2 Papieren info pagina Volkspartij Verworpen 6 / 11 Voor: Volkspartij en 

PvdA 

A3 Opschoonactie openbaar 

gebied 

PvdA Verworpen 3 /14 Voor: PvdA 

A4 Verbetering relatie inwoners / 

bestuur 

PvdA Ingetrokken  Wordt besproken in de 

werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing.  

 

Programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting2017- 2019.  

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord. Stemverklaring StAn.  

 

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  
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Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:38 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 26 november 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos 


