
 

RD1600014 

 1 

 

 

 *RD1600014* 

 RD1600014 

 

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

25 februari 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 

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 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  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 

 

Afwezig:  W.J.P.M. Maas    lid 

A.F.C. Theuns   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 25 februari 2016. 

 

 
01. Opening. 

De heren Theuns en Maas zijn afwezig.  

 

02. Vaststelling agenda.  

Fractie StAn dient een motie in vreemd aan de orde van de dag: agendapunt 09A. de frisdrankmotie.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

Geen insprekers.  

 

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 28 januari 2016. 

Aanpassing: de fractie van StAn heeft ook tegen het voorstel Villa Moors gestemd. Dit wordt aangepast en 

de besluitenlijst wordt volgende maand opnieuw aangeboden.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De Volkspartij:   

Heense Hoeve.  

 

Legeskosten recreatieondernemer. 

 

Verzoek om een reactie van de fracties op de brief betreffende de vluchtelingen problematiek.  

 

PvdA:  

Sociale huurwoningen.  

 

Zorgmijders. 

    

D66:    

Datum opening van de haven. 

 

VVD:   

Opgave WOZ waarden. 

Er wordt nog uitgezocht hoe het kan dat de gegevens niet zijn aangeleverd.  

 

06. Vaststelling controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015. 

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt het unaniem aan.  

 

07. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester. 

Hamerstuk. De gemeenteraad neemt dit unaniem aan.  

 

08. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018.  

De fractie van StAn dient een motie in over LED verlichting.  

Gewoon Lokaal!: onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen. 

 

De wethouder geeft aan een overzicht te maken van de toezeggingen en deze aan de raad te doen 

toekomen. Daarnaast doet de wethouder de toezegging wanneer het gaat om de termijn te streven naar de 

Dag van de Duurzaamheid.   

 

Stemming voorstel: de raad gaat unaniem akkoord.   

 

Stemming: motie 1: ‘een verlichte opbrengst’. Stemverklaring van De Volkspartij. De begroting niet onnodig 

belasten.  

Voor:   StAn, Gewoon Lokaal, D66, VVD, CDA, PvdA : 13 stemmen voor. 

Tegen:  De Volkspartij      : 04 stemmen tegen. 

De motie is aangenomen.   

 

Stemming motie 2: ‘onderzoek exploitatiemogelijkheid door dorpswindmolen’.  

Voor:  CDA, StAn, Gewoon Lokaal!, VVD, D66, PvdA : 13 stemmen voor.  

Tegen:  De Volkspartij     : 04 stemmen tegen. 

De motie is aangenomen.  

 

09. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Hiermee zijn de ingekomen stukken van 1 en 3 februari afgehandeld.  

 

Wethouder van Geel doet een mededeling over TSN.  

  

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/Vaststelling-controleprotocol-voor-de-accountantscontrole-op-de-jaarrekening-2015
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Uitvoeringsprogramma-Duurzaamheid-2016-2018
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Uitvoeringsprogramma-Duurzaamheid-2016-2018
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen-1
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09A. Motie vreemd aan de orde van de dag: van StAn:  Frisdrankmotie. 

De heer Huisman leest de motie voor en geeft een toelichting op de ingediende motie.  

De datum op de motie wordt handmatig aangepast. Ook wordt de toevoeging ‘gezonde’ gedaan.  

 

Stemming motie: ‘frisdrankmotie’.  

Voor:  StAn, VVD, PvdA, De Volkspartij  : 10 stemmen voor.  

Tegen:  CDA, D66, Gewoon Lokaal!    : 07 stemmen tegen. 

De motie is aangenomen.  

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 31 maart 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/Sluiting-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2016/25-februari/19:30/Sluiting-1

