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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 29 januari 2015. 

 
Op:  29 januari 2015 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadzaal van het gemeentehuis 

 

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

 

De dames:   C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

     W.A.M. Baartmans  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 

     L.M.N. van Pelt   lid 

M.H.H.I. Remery   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:  Mevrouw  E.M.J. Prent    lid 

 

  

Pers:  0        

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 29 januari 2014.  

 

 
1. Opening. 

Mevrouw Prent is verhinderd wegens ziekte. De heer Van den Berge is later.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Mevrouw Baartmans heeft een motie ‘ijsbaan’ vreemd aan de orde van de vergadering 

aangekondigd wordt 13A. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Suijkerbuijk heeft een motie ‘contact met burgers’ vreemd aan de orde van de vergadering 

aangekondigd wordt 13B. 

 

3. Spreekrecht burgers. 

Niemand heeft zich aangemeld.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst 18 december 2015.   

De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

 

5. Vragenhalfuur. 

D66 

De heer Van der Spelt stelt vragen over het evenement bassrulers. Wat kunt u als college 

betekenen voor de organisatie van bassrulers om samen op te trekken om dit evenement in 

onze gemeente te kunnen laten plaatsvinden? Kunt u vanuit de slogan van gemeente naar 

gemeenschap samen optrekken om dit evenement te laten plaatsvinden?  

Burgemeester Vos geeft aan dat hij eruit is met de organisatie.   

 

Volkspartij (twee vragen) 

De heer Lambers 

1. Er zijn twee bijeenkomsten (locatie Parkrakkers en sportverkiezing) op dezelfde avond gepland. 

Kan hier verandering in aangebracht worden?  

Burgemeester Vos geeft aan dat in de praktijk zelden activiteiten op dezelfde avond zijn. Hij voelt 

mee maar het is een toevalstreffer.   

2. De fractie van de Volkspartij is zeer verrast door de raadsmededeling met de titel “Steenbergen on 

tour”, waarbij de gemeente Steenbergen tegen betaling twee tafels voor gasten reserveert in de 

Gummaruskerk te Steenbergen.  

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat gelovigen verontrust zijn over 

het gebruik van de kerk. Het parochiebestuur werkt hier aan mee en waarborgt dat er zorgvuldig met 

de gevoelens wordt omgegaan. Het college nodigt gesprekspartners uit die bedrijvigheid naar 

Steenbergen kunnen brengen. De heer Lambers heeft hier een andere opvatting over. Hij stelt een 

andere financiering voor. De heer Van Pelt begrijpt de kritische noot maar geeft aan dat dit een kans 

moet krijgen. Hij acht dit een goed initiatief. De heer Van den Berge geeft aan dat er geen invloed op 

uit te oefenen is. Hij neemt hier kennis van. Hij wil graag na afloop (na 9 maanden) evalueren wat het 

oplevert. Mevrouw Korst geeft aan dat de locatie en activiteit bij elkaar past. Als het kerkbestuur 

eraan meewerkt is het goed. De heer Remery wil dit tevens een kans bieden. Wethouder Van den 

Bosch geeft aan dat hij transparant wil communiceren. De gemeente gaat niet over de organisatie. 

Het is een privaat initiatief en het aankopen van de tafels past in het brede beleid van de gemeente.    

 

Gewoon Lokaal! 

De heer Remery 

Een opmerking en een vraag over lijn 102. Hij geeft aan dat er een brief is gezonden naar 

Provinciale Staten. Na 6 maart 2015 komt dit pas aan de orde. De heer Remery wil dezelfde brief 

aan Gedeputeerde Staten zenden. Hij vraagt of dit namens de gehele raad kan en zal dit via de mail 

aanbieden aan de fracties.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat alle steun in de richting van de provincie gewaardeerd wordt. Hij is 

zeer verrast. Er rijdt in ieder geval een bus op 1 maart. Hij schaakt op verschillende borden om het 

voor elkaar te krijgen. De heer Van den Berge vraagt wanneer hij een antwoord krijgt op de gestelde 

vragen. De burgemeester geeft aan dat het dinsdag in B&W zit.  De heer Van Pelt geeft aan dat de 

VVD dit wil steunen.    

 

6. Regionaal kompas 2015-2020.  

Hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  
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7. Vaststelling algemene subsidieverordening 2015 gemeente Steenbergen.  

Hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

8. Evaluatie peuterspeelzalenwerk 2012-2013. 

Hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

9. Vaststellen nieuwe verpachtingsvoorwaarden kermissen. 

Hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.   

 

10. Benoeming van de heer Van Es als lid van het audit committee. 

Hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

11. Bestemmingsplan Schapenput. 

Hamerstuk. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

12. Vaststelling verordening op de vertrouwenscommissie en besluit samenstelling 

vertrouwenscommissie. 

 De heer Weerdenburg geeft een toelichting op de verordening en het besluit waarbij hij aangeeft hoe 

het proces verlopen is en waarom hij als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad geen 

voorzitter van de vertrouwenscommissie is.  

 

 De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.  

 

13.  Kaders actualisering uitvoeringsprogramma strategische agenda regio West-Brabant  

BM1402422.  

De heer Van den Berge  Mevrouw Korst geeft aan het er niet helemaal mee eens te zijn. Het zou in 

de economische visie van Steenbergen moeten komen te staan. De burgemeester geeft aan dat het 

de agenda van de regio is. Wethouder Van den Bosch geeft aan dat er eerst een economische visie 

moet komen en dat hij grotendeels met dat wat  gezegd is kan instemmen. De heer Van den Berge 

kan leven met de tekst.  

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord.   

 

13A. Motie ‘ijsbaan’. Ingediend door de fractie van Gewoon Lokaal!.     

Mevrouw Baartmans geeft een toelichting en leest de motie voor. De wethouder vraagt om een 

wijziging aan te brengen in de tekst. Mevrouw Baartmans kan instemmen met de tekstwijziging. De 

heer Van Pelt ondersteunt dit van harte. Er dienen middelen vanuit de provincie te komen. De heer 

Huisman vraagt welke werkzaamheden blijven liggen. De heer Van Aken geeft aan dat er andere 

prioriteiten zijn. Hij zou liever een initiatief vanuit de bevolking wensen. De heer Weerdenburg geeft 

aan dat ijsbanen zeer populair zijn en dat hij dit van harte steunt. De heer Lambers wenst eerst het 

voorstel te zien voor definitieve besluitvorming maar is het eens met deze motie. De heer Van der 

Spelt geeft aan dat het college de kar op gang moet brengen.  

 

De motie is met wijziging aangenomen met tegenstem van de PvdA.    

 

13B. Motie ‘contact met burgers’ ingediend door de fractie van de VVD.  

De heer Suijkerbuijk geeft een toelichting op de motie. Mevrouw Lepolder geeft aan wat er allemaal 

al gedaan wordt. Het verhaal over de app neemt ze mee ze wil de raad graag bijpraten over een 

aantal zaken.  

De heer Suijkerbuijk vraagt of de motie iets toevoegt aan het huidige project. De heer Lambers acht 

het een sympathieke motie. De heer Huisman geeft aan dat als de doelstelling van het project ‘Beter 

Contact’ bekend is het wellicht voor de raad begrijpelijker is. De heer Remery geeft aan dat het 

melden goed gaat maar de afhandeling meer aandacht mag hebben. Wethouder Lepolder geeft aan 

dat de raad goed bijgepraat moet worden over de verbetering van de complete dienstverlening.  

 

De motie wordt aangehouden door de fractie van de VVD. 
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14.  Ingekomen stukken, mededelingen. 

De ingekomen stukken van 12 en 14 januari worden afgehandeld met uitzondering van ingekomen 

stuk 5 van 12 januari. Dit stuk gaat naar de vergadering van 9 februari 2015(raadsmededeling 

betreffende Bureau Jeugdzorg). 

 

15.       Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.  

 

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

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


