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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 25 juni 2015 

 

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

 

De dames:   W.A.M. Baartmans  lid 

E.M.J. Prent    lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

W.L.C. Knop    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  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:     L.M.N. van Pelt   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

G.G. de Neve   lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

 

Pers:      2  personen      

Omroep:     4  personen     

Publieke tribune:           15 personen 

 

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 25 juni 2015.  

01. Opening. 

Bericht van verhindering ontvangen van: de heren Van Pelt, De Neve, Lambers en Maas en mevrouw 

Neutkens.  

 

02. Vaststelling agenda.  

De heer Knop kondigt een motie aan (dit wordt dan agendapunt 15A). Verder wordt de agenda ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers.  

De heer De Bont spreekt in over agendapunt 14. De audio op name van inspraak van de heer De Bont is na te luisteren op 

www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 25 juni 2015.    

 

04. Vaststellen besluitenlijst van 28 mei 2015. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
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05. Vragenhalfuur. 

 

De heer Gommeren stelt vragen over de peuterspeelzaal. Gewoon Lokaal stelt aanvullende vragen. De 

wethouder zegt toe hier in de oordeelvormende vergadering van maandag 29 juni 2015 op terug te komen.  

 

De heer Van den Berge stelt vragen omtrent de begeleiding van een zorgklant. De wethouder zegt toe de 

algemene informatie op papier te zetten en aan de raad te verstrekken.  

 

De heer Knop stelt vragen over de Kleine Tour. Deze worden beantwoord bij agendapunt 15.      

 

06. Kunstgras SC Kruisland.  

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel . 

 

07. Intrekken Subsidieverordening muziekonderwijs. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel. 

 

08. Jaarstukken begroting GGD.  

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel. 

 

09. Jaarstukken en begroting Regionale Ambulance Voorziening.   

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel . 

 

10. Jaarstukken en begroting WVS-groep.  

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel. 

 

11. Begroting 2016 ISD Brabantse Wal. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel. 

 

12. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel. 

 

13. Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Regio West-Brabant. 

Dit is een hamerstuk. De gemeenteraad is unaniem voor dit voorstel. 
 

14. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Reinierpolder. 

Dit is een bespreekstuk. De gemeenteraad heeft echter been behoefte aan nadere bespreking hiervan en 

wikkelt dit als hamerstuk af. De raad is unaniem voor dit voorstel. 

 

15. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen opmerkingen, hiermee zijn de ingekomen stukken van 8 en 10 juni 2015 afgewikkeld.  

 

15A. Motie van de Volkspartij betreffende de Kleine Tour. 

De heer Knop dient de motie in. De motie wordt ingetrokken. De burgemeester zegt toe met de politie en de 

organisatie te evalueren.    

 

16. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 16 juli 2015  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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


