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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen
19 maart 2015
Aanwezig:

De heer

J.A.M. Vos

voorzitter

De dames:

C.A.M. Korst-Dingemans
H.A.H.M. Neutkens
W.A.M. Baartmans
E.M.J. Prent
W.J. van den Berge
L.E. Molhoop
W.L.C. Knop
W.J.P.M. Maas
C.A.A.M. Gommeren
E.C. van der Spelt
G.G. de Neve
J.H.F. Weerdenburg
A.F.C. Theuns
B.E.D.M. Suijkerbuijk
T.C.J. Huisman
L.M.N. van Pelt
M.H.H.I. Remery

lid
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lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
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Mevrouw:
De heren:

P.W.A. Lepolder
V.J. van den Bosch
C.F. Zijlmans
C.J.M van Geel

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

De heren:

M.H.C.M. Lambers
J.G.P. van Aken

lid
lid

De heren:

Afwezig:

Pers:
Omroep:
Publieke tribune:

1
n.v.t.
18

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 19 maart 2015.
01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De heren Lambers en Suijkerbuijk zijn
verhinderd.
02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging: agendapunten 13 en 14 worden hamerstukken.
03. Spreekrecht burgers.
Er heeft zicht niemand gemeld voor het spreekrecht.
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04. Vaststellen besluitenlijst 26 februari 2015 RD1500020.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
05. Vragenhalfuur.
Er worden vragen gesteld door de heer Van Aken van de fractie van de PvdA betreffende de
huurachterstand van sportclubs. Uit een onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat 108 Brabantse
sportclubs te maken hebben met een huurachterstand. Gezamenlijk zijn deze clubs goed voor een
huurschuld van meer dan zeven ton. De heer Van Aken stelt hier diverse vragen over.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat één vereniging huurachterstand heeft voor € 2.000,-. De
accommodatie leidt hier niet onder. Er is een regeling getroffen.
06. Begroting stichting SOM 2015-2018 BM1500210.
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.
07. Kadernota GGD West-Brabant BM1500357.
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.
08. Archiefverordening BM1500345.
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.
09. Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015 BM1500246.
Hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.
10. Vaststellen profielschets burgemeester Steenbergen (onder voorzitterschap van de heer
Weerdenburg) BM1500480.
De sprekers geven aan dat de profielschets een duidelijk beeld geeft. Het is een degelijk document dat
op constructieve wijze tot stand is gebracht.
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de profielschets.
11. Woonvisie BM1500337.
Er wordt voor een aantal onderwerpen extra aandacht gevraagd. Er is aansluiting met het
raadsprogramma. Zorgen zijn er over de woonlasten. Er wordt gevraagd naar het toepassen van het
energieakkoord. Ook wordt er aandacht gevraagd voor huisvesting arbeidsmigranten; het voorkomen
van illegale pensions en de handhaving hierop en het bevorderen van het alternatief en het aanwijzen
van locaties hiervoor.
Wethouder Lepolder geeft aan dat er in de woonvisie wordt verwezen naar de energienota van de
gemeente Steenbergen. Met betrekking tot de illegale pensions is handhaving nu makkelijker gemaakt.
Er komt een inventarisatie naar de werkelijke situatie. Er is maandelijks contact met aanbieders van
locaties voor alternatieven. De gemeente wordt gevraagd hierover mee te denken.
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de woonvisie.
12. Benoeming burgerlid als lid van het presidium BM1500447.
De heer Van den Berge geeft aan dat het presidium een andersoortig lichaam is dan een
oordeelsvormende vergadering of audit. Hij is tegenstander van een niet gekozene in het presidium. De
heer Van Pelt geeft aan dat dit een uitzonderingspositie is. Mevrouw Baartmans onderschrijft het
standpunt van de heer Van Pelt. Zij ziet geen belemmeringen. De Volkspartij De heer Weerdenburg
geeft aan dat de heer Van Es ook de eed heeft afgelegd.
De heer Van den Berge stelt voor om het woordje plaatsvervangend toe te voegen. De raad gaat hier
unaniem mee akkoord.
Het gewijzigde besluit is terug te vinden op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 19 mart 2015, agendapunt 12.
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13. Vaststellen controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014
BM1500258.
Bij vaststelling agenda (agendapunt 02.) is besloten hier een hamerstuk van te maken.
De raad gaat unaniem akkoord.
14. Intrekken en aanwijzen plaatsvervangend griffier BM1500505/BM1500506.
Bij vaststelling agenda (agendapunt 02.) is besloten hier een hamerstuk van te maken. De raad gaat
unaniem akkoord.
15. Ingekomen stukken en mededelingen.
Hier worden de ingekomen stukken van 9 en 11 maart 2015 afgewikkeld, met als
uitzondering ingekomen stuk 3 van 9 maart 2015. Dit wordt een agendapunt voor de
komende vergadering op 7 april 2015.
Wethouder Lepolder deelt mee dat er nieuwe folders zijn van de Brabantse Wal; drie fietsroutes en twee
wandelroutes.
16. Afscheid mevrouw Korst.
Het woord wordt gevoerd door:
Burgemeester Vos.
Mevrouw Baartmans, namens de gemeenteraad.
De heer Weerdenburg namens de fractie van het CDA.
Mevrouw Korst.
17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 23 april 2015
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

J.A.M. Vos
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