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Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 23 

april 2015 

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

 

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

     W.A.M. Baartmans  lid 

     L.M.N. Prent   lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

J.W. Huijbregts   lid (vanaf agendapunt 7) 

 

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

 

Afwezig:  Mevrouw  L.M.N. van Pelt   lid 

 

  

Pers:  3        

Omroep: 4     

Publieke tribune: 25  

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  23 april 2015.  

 

01. Opening. 

De heer Van Pelt heeft zich afgemeld.  

 

02. Vaststellen agenda. 

Er wordt een motie aangekondigd door mevrouw Baartmans. Dit wordt agendapunt 11A.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Hornicek heeft zich aangemeld voor het spreekrecht over de A4. Voor een weergave van zijn inspraak wordt 

u verwezen naar de geluidsopname op het raadsinformatiesysteem: www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 23 april 2015.  
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04. Vaststellen besluitenlijst van 19 maart en 26 maart 2015. 

Op de lijst van aanwezigen van 26 maart 2015 staat mevrouw Korst genoemd. Zij was hier niet bij aanwezig. 

De besluitenlijst wordt met inachtname van deze opmerking goedgekeurd.  

 

05. Vragenhalfuur. 

Vragen van de PvdA voor de heer Van Geel. Dit onderwerp wordt in de eerstvolgende oordeelsvormende 

vergadering op de agenda te plaatsen. De vragen en antwoorden zijn de basis voor het gesprek. De 

uitgesproken teksten worden uitgetypt.   

 

06. Benoeming lid rekenkamercommissie. 

De raad gaat unaniem akkoord. Mevrouw Vorster legt de belofte af en is hiermee benoemd tot lid van de 

rekenkamercommissie.  

 

07. Onderzoek geloofsbrieven de heer Huijbregts met aansluitend installatie. 

De raad besluit tot de instelling van de volgende commissie onderzoek geloofsbrieven: mevrouw Prent en de 

heren Knop en Suijkerbuijk. Er volgt een korte schorsing voor onderzoek geloofsbrieven.  

 

De commissie adviseert de gemeenteraad de heer Huijbregts toe te laten. De Huijbregts legt de eed af en is 

hiermee lid van de gemeenteraad.  

 

08. Beleidsplan veiligheidsregio; regionaal risicoprofiel; brandrisicoprofiel. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

09. Economische visie. 

Er wordt een stemverklaring afgelegd door de PvdA bij monde van de heer Van den Berge; hij gaat akkoord 

met als kanttekening dat er indringend gewerkt dient te worden aan een krachtig geformuleerde lange termijn 

visie. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.    

 

10. Verzoek mevrouw J. Verwijs in het kader van de Wet openbaarheid bestuur d.d. 2 februari 2015. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Hiermee zijn de ingekomen stukken van 7 en 8 april 2015 afgehandeld. 

 

11A. Motie 

Mevrouw Baartmans geeft een toelichting en leest de motie voor. Wethouder Zijlmans hoopt dat dit bij 

rijkswaterstaat via de minister extra impuls geeft. Alle partijen hebben de motie ondertekend. De raad gaat 

unaniem akkoord. De getekende versie van de motie is gepubliceerd bij de stukken van de vergadering van hedenavond op het 

raadsinformatiesysteem (www.raadsteenbergen.nl).  

 

12. Sluiting. 

De voorzitter geeft aan dat journalist Wim van den Broek vanavond de laatste vergadering bijwoont. De 

voorzitter dankt hem voor zijn werk in Steenbergen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 28 mei 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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