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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

31 maart 2016 

 

Aanwezig: De heer  R.P. van den Belt  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 

W.J.P.M. Maas    lid  

L.E. Molhoop    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

G.G. de Neve   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 

A.F.C. Theuns   lid 

L.C. Aben   lid  

 

De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder  

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

 

  Mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:  W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  lid 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

 

Pers: 03         

Omroep: 04      

Publieke tribune: 20   

 

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 31 maart 2016. 

 

 

01. Opening. 

De heren Knop en Van den Berge zijn afwezig. 

 

02. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Geen insprekers hebben zich gemeld voor het spreekrecht. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Opening-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Opening-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vaststelling-agenda-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vaststelling-agenda-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Spreekrecht-burgers-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Spreekrecht-burgers-1
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04. Vaststelling besluitenlijst van 25 februari 2016. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen unaniem vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

VVD:  

Glasvezelkabel buitengebied.  

De Volkspartij: 

Herverdeling gemeentefonds.  

PvdA:  

Gelijke beloning. Er blijft een vraag staan over aanbestedingsbeleid en de gelijke benadering van mannen en 

vrouwen.  

D66:  

Rotondes. De wethouder doet de toezegging te kijken of e.e.a. gerealiseerd kan worden.   

GewoonLokaal:  

Kerncentrale Doel  

 

06. Benoeming secretaris en lid rekenkamercommissie Steenbergen. 

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het voorstel unaniem aan. 

Burgemeester van den Belt spreekt de scheidende voorzitter van de RKC toe. De heer Van Aken doet dit 

tevens. Benoeming van de heer Bülent Acer als secretaris. Hij legt de belofte af.  

 

07. Functiewaardering griffier. 

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het voorstel unaniem aan.  

 

08. Verlengen nota Wmo-volksgezondheid en preventie,- en handhavingsplan alcohol.  

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het voorstel unaniem aan. 

 

09. Kadernota GGD 2017.  

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het voorstel unaniem aan. 

 

10. Voorstel tot herinrichting en verbouwing Vraagwijzer CJG (Fabrieksdijk 6). 

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het voorstel unaniem aan. 

 

11. Actualisatie bestemmingsplan kom De Heen.   

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het voorstel unaniem aan. 

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De ingekomen stukken en mededelingen van 7 en 9 maart 2016 worden vastgesteld, met  

uitzondering van het ingekomen stuk van 7 maart 2016: subsidieverordening welzijn (nummer 10 en 10A.). 

Dit stuk is op verzoek van de fracties van de PvdA en StAn geagendeerd voor de vergadering van 4 april 

2016. 

 

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:03 uur.  

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 21 april 2016  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-28-januari-2016-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-28-januari-2016-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vragenhalfuur-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vragenhalfuur-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Vaststelling-controleprotocol-voor-de-accountantscontrole-op-de-jaarrekening-2015
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-1

