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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 28
januari 2016
Aanwezig:

De heer

R.P. van den Belt

voorzitter

De dames:

H.A.H.M. Somers
W.A.M. Baartmans
E.M.J. Prent

lid
lid
lid

De heren:

J.H.F. Weerdenburg
L.E. Molhoop
E.C. van der Spelt
G.G. de Neve
A.F.C. Theuns
T.C.J. Huisman
M.H.H.I. Remery
M.H.C.M. Lambers
J.G.P. van Aken
J.W. Huijbregts
C.A.A.M. Gommeren
W.J.P.M. Maas
B.E.D.M. Suijkerbuijk
W.L.C. Knop
W.J. van den Berge
L.C. Aben

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (na agendapunt 5)

De dames:

P.W.A. Lepolder
M. Vos
C.J.M van Geel
C.F. Zijlmans

wethouder
wethouder (na agendapunt 7)
wethouder
wethouder

E.P.M. van der Meer

griffier

De heren:

Mevrouw:
Pers:
Omroep:
Publieke tribune:

5
8
65

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 januari 2016.

01. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft aan wat de regels tijdens de vergadering zijn.
02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
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03. Vaststellen besluitenlijst van 17 december 2015.
De besluitenlijst van 17 december wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

04. Vragenhalfuur.
VVD: Glasvezelkabel in het buitengebied.
D66: Haven van Steenbergen. 380 Kv hoogspanningsleiding. Verkeerssituatie SC Welberg.
CDA: Toekomst hondenbelasting.
D66: verkeer bij SC Welberg.
05. Benoeming de heer L.C. Aben tot lid van de gemeenteraad van Steenbergen.
De gemeenteraad besluit op voorstel van de voorzitter te benoemen tot commissie onderzoek
geloofsbrieven en commissie van stemopname: mevrouw Prent, de heren Molhoop en Knop. De commissie
onderzoekt de geloofsbrieven van de heren Aben en Broos. De voorzitter schorst hiertoe de vergadering.
Mevrouw Prent leest als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven het rapport voor waarin de
commissie de gemeenteraad adviseert om over te gaan tot benoeming van de heren Broos en Aben.
De voorzitter neemt de eed af bij de heer Aben en feliciteert hem met zijn raadslidmaatschap.
06. Benoeming de heer N. Broos tot burgerlid van de gemeenteraad van Steenbergen.
De fractie van De Volkspartij wordt geacht tegen gestemd te hebben. De heer Lambers geeft aan dat op
basis van het verkiezingsprogramma tegen het instituut burgerleden te zijn. De commissie onderzoek
geloofsbrieven heeft bij agendapunt 05. al positief geadviseerd.
De fractie van De Volkspartij wordt geacht tegen gestemd te hebben.
De voorzitter neemt de belofte af bij de heer Broos en feliciteert hem met zijn raadslidmaatschap.
07. Benoeming mevrouw M. Vos-Kroeze tot wethouder van de gemeente Steenbergen.
De heer Lambers geeft namens de fractie van De Volkspartij aan tegen te stemmen vanwege het feit dat mevrouw Vos
buiten de gemeente woonachtig is.
De commissie onderzoek geloofsbrieven (mevrouw Prent, de heren Molhoop en Knop) onderzoekt de geloofsbrieven
van mevrouw Vos. De voorzitter schorst hiertoe de vergadering.
De commissie onderzoek geloofsbrieven geeft aan een positief advies te geven. Daarna wordt overgegaan worden tot
het uitdelen van stembriefjes. De stembriefjes worden opgehaald en de commissie van stemopname telt deze. De
voorzitter van de commissie maakt de uitslag bekend.
Vijftien raadsleden zijn voor de benoeming, vier zijn tegen de benoeming.
De voorzitter neemt de belofte af bij mevrouw Vos en feliciteert haar met haar benoeming als wethouder.

08. Benoeming voorzitter van de oordeelvormende vergadering.
De heer Van Aken geeft een toelichting op zijn kandidatuur. De heer Van Aken wordt met 18 stemmen voor
en één tegen gekozen als voorzitter van de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen.
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09. Spreekrecht burgers met betrekking tot agendapunt 10 en 11.
De insprekers hebben 5 minuten spreekrecht per persoon.
De volgende sprekers voeren het woord:
De heer Booij
De heer Kouwen
Mevrouw Biemond
De heer De Groen
De heer Voorbraak

10. Consequenties bestuursakkoord verhoogde instroom asielzoekers.
De heer Suijkerbuijk geeft aan tegen het voorstel te stemmen.
Het voorstel wordt aangenomen met achttien stemmen voor en één stem tegen.
11. Referendum opvang asielzoekers en statushouders.
Over dit agendapunt vindt hoofdelijke stemming plaats.
Voor het voorstel zijn de leden:
Huisman, Knop, Lambers, De Neve, Somers, Van der Spelt. Suijkerbuijk en Theuns (acht leden).
Tegen het voorstel zijn de leden:
Aben, Van Aken, Baartmans, Van den Berge, Gommeren, Huijbregts, Maas, Molhoop, Prent, Remery en
Weerdenburg (elf leden).
Hiermee is het voorstel verworpen met acht leden voor en elf leden tegen.
12. Spreekrecht met betrekking tot de overige agendapunten.
De volgende insprekers hebben zich gemeld voor agendapunt 15:
De heer Van de Wouw. Hij geeft tevens een reactie voor de heer Van Dalen.
De heer Ooms.
De heer Buuron.

13. Invordering toeristenbelasting 2015.
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord (hamerstuk).
14. Verordening starterslening aanpassing artikel 2 lid b.
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord (hamerstuk).
15. Bestemmingsplan Villa Moors.
Verkeerskundig. De wethouder zegt toe met verkeersdeskundigen te kijken naar de situatie en hiermee terug te
komen naar de raad.
Voorstel aangenomen met tegenstem van De Volkspartij en StAn.

16. Peuterspeelzaalwerk.
Unaniem aangenomen (bespreekstuk).

17. Algemene Plaatselijke Verordening.
Unaniem aangenomen (bespreekstuk).
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18. Verordening restschuldlening.
De Volkspartij steunt dit voorstel niet i.v.m. de leeftijd die gesteld is. De wethouder geeft aan dat het een
algemene bepaling van de SVN (stimuleringsfonds Volkshuisvesting).
Voorstel aangenomen met tegenstem van de Volkspartij.
18A. Motie betreffe de ’t Cro
iel a de Volkspartij.
De heer Knop geeft een toelichting op de motie.
De voorzitter schorst de vergadering voor overleg.
De motie wordt gewijzigd ingediend.
De fracties van De Volkspartij en de PvdA (zeven leden) stemmen voor de motie, de overige leden (12
leden) zijn tegen.
De motie is verworpen.
18b. Motie betreffende KC Doel van Gewoon Lokaal!
De fractie van De Volkspartij (vier leden) is tegen. De overige leden (vijftien leden) zijn voor de motie.
Aangenomen met tegenstem van de fractie van de Volkspartij.

19. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen opmerkingen, hiermee zijn de ingekomen stukken van januari 2016 afgewikkeld.
20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00:55 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 25 februari 2016
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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