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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van 28 mei 2015. 

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

 

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

     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 

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 

     T.C.J. Huisman   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

J.W. Huijbregts   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 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

 

  

Pers:   1    persoon      

Omroep:  4    personen     

Publieke tribune:         20  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 28 mei 2015.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heren Van Pelt en Suijkerbuijk verhinderd zijn.  

 

02. Vaststelling agenda.  

De Volkspartij heeft een motie aangekondigd. Dit wordt dan agendapunt 11A.   

De PvdA stelt een motie vreemd aan de agenda voor. Dit wordt agendapunt 11B. 

 

03. Spreekrecht burgers.  

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht.  

 

04. Vaststellen besluitenlijst van 23 april 2015. 

De raad gaat akkoord met de besluitenlijst. 

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

Mevrouw Baartmans geeft een samenvatting van de brief die naar RWS is gezonden met betrekking tot de 

overlast van de A4 (uitwerking van de motie van 23 april 2015). De brief is gepubliceerd op het RIS als 

ingekomen stuk 11 in van de oordeelvormende vergadering van 10 juni 2015.   

  

De heer Van Aken stelt vragen over de uitspraak van de Raad van State betreffende Sunclass.  De 

burgemeester geeft aan dat de uitspraak zeer recent (gisteren) gedaan. De raad wordt geïnformeerd zodra 

er meer duidelijkheid is.  

 

De heer Lambers stelt vragen over de indicatiestelling en de uitvoering van de huishoudelijke zorg. De heer 

Van der Spelt sluit zich hierbij aan. Er wordt afgesproken dit punt te agenderen voor de oordeelsvormende 

vergadering van 1 juli 2015. 

 

06. Ontwerpbegroting regionaal bureau leerplicht West-Brabant.  

Dit is een hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

07. Subsidie slachtofferhulp Nederland.  

Dit is een hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

08. Zienswijzen en wensen en bedenkingen over documenten veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  

Dit is een hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

09. Kaderbrief, begroting en meerjarenraming omgevingsdienst West-Brabant.  

Dit is een hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

10. Benoeming van de heer Defilet tot plaatsvervangend griffier.  

Dit is een hamerstuk. De heer Defilet legt de ambtseed af.  

 

11. Toekomstige subsidiering peuterspeelzaalwerk Steenbergen.  

De wethouder doet de toezegging te overleggen met bestuur en de raad van toezicht en voor de zomer te 

komen met een analyse van het voorstel ten opzichte van wat de stichting nodig heeft. 

 

De Volkspartij is tegen het voorstel. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel.        

 

11A. Motie van De Volkspartij: ‘intrekken werkbudget verzilting’.  

Stemverklaring: Gewoon Lokaal is voor de conclusies van de motie.  

 

Voor de motie stemmen: De heren Lambers, de Neve en Knop (Volkspartij) en Remery en Maas en de 

dames Baartmans en Prent (Gewoon Lokaal!).  

Tegen de motie stemmen: De raadsleden Van den Berge, Van Aken en Molhoop (PvdA), Gommeren (VVD), 

Neutkens, van der Spelt en Theuns (D66), Huisman (StAn), Weerdenburg en Huijbregts (CDA) stemmen 

tegen de motie.  

 

De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 10 stemmen tegen.  

 

11B. Motie van de PvdA: ‘werkenden sociale werkvoorziening’.  

De motie wordt aangehouden en dit onderwerp wordt op de agenda geplaatst van de oordeelsvormende 

vergadering van 8 juni 2015.  

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen.  

Wethouder Van den Bosch heeft een mededeling betreffende de aanbestedingsavond die was 

georganiseerd. Die avond heeft geen doorgang gevonden omdat er te weinig aanmeldingen waren. De 

mensen die zich hadden opgegeven zijn afgezegd, maar de mensen die spontaan zijn gekomen konden niet 

afgezegd worden. De wethouder biedt hiervoor zijn excuses aan.  

De intentie is deze avond nu na de vakantie te houden.  
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13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van gemeenteraad van Steenbergen van 25 juni 2015.   

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


