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BESLUITENIJST VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

STEENBERGEN VAN 22 OKTOBER 2015 

 

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

      

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

     W.A.M. Baartmans  lid 

     E.M.J. Prent    lid 

 

De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

L.E. Molhoop    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

 

Mevrouw  P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

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

W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  lid 

 

Pers:   0        

Omroep:  4    

Publieke tribune:  8 

 

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 22 oktober 2015. 

 

1. Opening.  

De voorzitter open de vergadering met berichten van verhindering van de heren Knop, Van den Berge en 

Van Pelt.  

 

2. Vaststellen agenda. 

De burgemeester heeft aangegeven het voorstel te doen om een noodverordening vast te stellen als 

agendapunt 12A; de heer Weerdenburg geeft aan dat dit namens de gehele raad een hamerstuk mag zijn.  

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer De Korver heeft zich aangemeld voor het spreekrecht (5 minuten geen tweede termijn voor de 

inspreker, het agendapunt wordt niet naar voor gehaald).  

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vaststellen-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Spreekrecht-burgers-
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4. Vaststellen van de besluitenlijsten van 24 en 30 september 2015. 

De besluitenlijsten worden vatgesteld met een wijziging van de heer Huisman met betrekking tot de 

besluitenlijst van 24 september: agendapunt 14 bestemmingsplan Zuidwal. De stemverhouding bij het 

amendement was: verworpen met 4 (en niet 3) stemmen voor en 14 stemmen tegen.  

Dit is uitgezocht; akkoord bevonden en inmiddels aangepast in het verslag.  

 

5. Vragenhalfuur. 

Gewoon Lokaal, de heer Maas:  

De wethouder zegt toe er naar te laten kijken dat wanneer dit de locatie is voor de hele kern Kruisland er 

gekeken wordt naar een alternatief. De wethouder kan geen termijn noemen.  

 

6. Visie op samenwerking. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord. 

 

(De heer Huijbregts verlaat de zaal) 

 

7. Overdracht kleedlokalen buitensportaccommodaties. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord.   

 

(De heer Huijbregts is teruggekeerd) 

 

8. Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-groep. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord.  

 

9. Gedragscode integriteit. 

Dit agendapunt wordt niet in besluitvorming gebracht (zie vaststelling agenda). Dit wordt geagendeerd voor 

de vergadering van het presidium van 19 november 2015.   

 

10. Economisch actieprogramma. 

De heer Lambers volstaat namens De Volkspartij met een stemverklaring om het voorstel niet te blokkeren. 

De heer Lambers geeft namens de fractie aan periferere detailhandel buiten het assenkruis niet toe te willen 

staan. Hij noemt hier als voorbeeld Villa Moors bij. Het gebruik maken van de kruimelgevallenregeling wil hij 

zoveel mogelijk beperken. 

 

De raad gaat akkoord.     

 

11. Actualisatie bestemmingsplan Kom Welberg. 

De Volkspartij dient een amendement in. Dit wordt verworpen met 4 stemmen voor (De Volkspartij en CDA) 

en 12 stemmen tegen. Het college zegt toe de heer De Korver actief te ondersteunen.  

 

Het bestemmingplan wordt unaniem aangenomen.    

 

12. Preventief onderhoud kademuren jachthaven van Steenbergen.  

De raad gaat unaniem akkoord.  

 

12A. Noodverordening. Ingelast agendapunt; 

Bij de vaststelling agenda is besloten dat dit een hamerstuk is.  

 

De raad gaat unaniem akkoord.  

 

13. Ingekomen stukken en mededelingen.  

Hiermee worden de ingekomen stukken van 5 en 7 oktober 2015 afgehandeld.   

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vaststellen-besluitenlijsten-24-en-30-september-2015
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vragenhalfuur-
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14. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:58 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 26 november 2015.  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

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


