
 

RD1500046 

 1 

 

 

 *RD1500046* 

 RD1500046 

 

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van 
Steenbergen van 16 juli 2015 aanvang 19:30 uur.  

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

 

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

     W.A.M. Baartmans  lid 

     E.M.J. Prent    lid 

De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid    

L.E. Molhoop    lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

     T.C.J. Huisman    lid 

     M.H.H.I. Remery    lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

J.G.P. van Aken    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

W.J. van den Berge   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

 

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder   wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

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

 

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

 

Pers:   0        

Omroep:  5    

Publieke tribune:  12 

 

De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 16 

juli 2015.  

01. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. Bericht van verhindering van de heer van Pelt.  
 
02. Vaststellen agenda.  
Agendapunt 7 kan een hamerstuk worden.  
 
De heer Huisman dient bij 9a een motie in.  
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De raad gaat akkoord met het voorstel van de burgemeester betreffende het raadsbesluit bestemmingsplan 
Reinierpolder BM1500971 wordt vastgesteld als gewijzigd besluit en wordt gepubliceerd bij de vergadering van 25 juni 
2015.  
 
Na agendapunt 10 wenst de heer Van Aken kort het woord.  
 
03. Spreekrecht burgers.  
Er zijn geen insprekers.  
 
04. Vaststellen besluitenlijst van18 juni en 25 juni 2015.  
Geen opmerkingen binnen gekomen.  
 
05. Vragenhalfuur.  
Mevrouw Neutkens stelt een vraag over de ouderen ombudsman. De wethouder geeft aan dat er nog onderzocht 
moet worden wat het precies betekent wanneer Steenbergen zich aansluit. Informatie hierover komt niet meer voor 
de vakantie. 
 
De heer Lambers vraagt naar het bestemmingsplan Villa Moors.  
 
06. Krediet bedrijfsvoering.  
Steenbergen Anders vraagt om een inhoudelijke discussie te houden in september. De heer Van den Berge vraagt of 
er een spoorboekje komt voor dit proces. De wethouder zegt toe dat de raad een stappenplan krijgt. Er komt geen 
inhoudelijk debat in september. Op het geëigende moment komt er een inhoudelijk debat.  
 
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.  
 
07. Vaststelling programma van eisen om te komen tot de aanbesteding van de accountantscontrole en vaststelling 
controle verordening.  
Bij de vaststelling van de agenda is dit een hamerstuk geworden. De raad gaat unaniem akkoord.  
 
08. Benoeming de heer B.E.D.M. Suijkerbuijk tot voorzitter van de oordeelvormende en de beeldvormende 
vergaderingen.  
De heer Suijkerbuijk wordt bij acclamatie benoemd.  
 
09. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 Hiermee zijn de ingekomen stukken van 29 juni afgehandeld met uitzondering van ingekomen stuk W10 (met 
bijlagen) dit stuk is geagendeerd voor de oordeelvormende vergadering van 9 september 2015. 
 
Wethouder van Geel heeft een mededeling over het gunnen van collectief vervoer.  
 
09A. Motie vreemd aan de orde van de dag. 
De heer Huisman dient een motie in ‘historisch Steenbergen’.  
De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PvdA).  
 

 
De heer Van Aken spreekt in het kader van het afscheid van de heer Mees als burgerlid van de gemeenteraad van 
Steenbergen. De burgemeester dankt het burgerlid. 
 
10. Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering om 20:10  uur.  
 
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergeb van 24 september 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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


