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Besluitenlijst voor de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 23 

februari 2017  

 
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 

A.F.C. Theuns   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

J.G.P. van Aken    lid 

J.W. Huijbregts   lid 

W.L.C. Knop    lid 

W.J. van den Berge  lid  

L.C. Aben   lid  

T.C.J. Huisman    lid 

W.J.P.M. Maas    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: De heer:  C.A.A.M. Gommeren   lid 

   

Pers: 3        

Omroep: 4      

Publieke tribune: 15  

 

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 26 januari 2017. 

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van 

de heer Gommeren.   

http://www.raadsteenbergen.nl/
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02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

03. Spreekrecht burgers. 

Geen aanmeldingen. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 24 november 2016. 

Mevrouw Somers: verzoekt dat: Onder punt 09B, motie SWOS de volgende tekst wordt aagegeven: ... acht 

zij de kans van de SWOS verkeken. Zij ziet een afbreukrisico; zij weet niet welke inpact dat heeft op 

medewerkers en vrijwilligers. In deze tijd van overheidsparticipatie en governance moeten we samen het 

proces ingaan en door het samen te doen wordt draagvlak voor verandering groter.Het vraagt veel van de 

gemeente, er moet een gezamenlijk doel beriekt worden; we moeten in ieders belang voor ogen houden.  

 

De besluitenlijst wordt met inachtname van de opmerking van mevrouw Somers vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Van der Spelt: Voorzitter, 8 maart hebben we tijdens de oordeelsvormende vergadering gesproken 

over een mogelijke verplaatsing van de lindenburgh naar de ravelijnstraat. 1,5 jaar geleden wilde Tante 

louise daar wel naar toe verhuizen en gaf dat een mooie kans om het speerpunt van de gemeente namelijk 

water recreatie vorm te geven. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. D66 betreurt dat. Echter toen een 

aantal betrokken burgers signalen kregen dat er wellicht toch nog mogelijkheden waren, hebben zij de raad 

daarop geattendeerd. Wij danken ze daarvoor hartelijk, de burgemeester juichte zulke burgerinitiatieven 

ook aan in zijn nieuwjaarstoespraak. De wethouder heeft daarop nogmaals een gesprek gevoerd met Tante 

Louise en het is nu duidelijk dat verplaatsing van de lindenburgh geen optie meer is. Voorzitter, D66 vindt 

het jammer dat het proces gelopen is zoals het gelopen is. Daarom de volgende vraag, wil het college 

tijdens het vervolgproces naar realisering van een nieuwe Lindenburgh aan de haven de raad meenemen 

en op de hoogte houden? 

Wethouder Lepolder neemt dit signaal mee naar de ontwikkelaar.  

 

6. Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 

Uit de oordeelvormende vergadering van 8 februari is gebleken dit door te leiden naar de besluitvormende 

vergadering van 23 februari als hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

07.  Vaststelling financiële verordening gemeente Steenbergen 2017 

Uit de oordeelvormende vergadering van 8 februari is gebleken dit door te leiden naar de besluitvormende 

vergadering van 23 februari als hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

 

08. Bevestiging ontslag op eigen verzoek voorzitter rekenkamercommissie 

Uit de oordeelvormende vergadering van 8 februari 2017 is gebleken dit door te leiden naar de 

besluitvormende vergadering van 23 februari als hamerstuk. De raad gaat unaniem akkoord.  

 

09. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Bij dit agendapunt worden de ingekomen stukken van 6 februari en 8 februari 2017 vastgesteld. 

Wethouder Lepolder (mededelingen) er is een stap gezet in de aanbesteding van de Waterschans. OP korte 
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termijn wordt er begonnen met de activiteiten. De heer Van den Berge (mededelingen geeft aan dat PvdA – 

CDA – Gewoon Lokaal! op 4 maart vanaf 16:00 uur een bijeenkomst organiseren.  

 

10. Afscheid de heer Van Aken 

Bij het afscheid van de heer van Aken spreken de volgende personen:  

De burgemeester voert als eerste het woord. Daarna:  

 mevrouw Baartmans, namens de fractie van GewoonLokaal,  

 De heer Lambers, namens de fractie van De Volkspartij,  

 De heer Aben, namens de fractie van de VVD, 

 De heer Van der Spelt, namens de fractie van D66, 

 De heer Weerdenburg, namens de fractie van het CDA, 

 De heer Huisman, namens de fractie StAn, 

 De heer Van den Berge, namens de fractie van de PvdA. 

 De heer van Aken.  

De toespraken zijn terug te luisteren op internet www.raadsteenbergen.nl via het raadsinformatiesysteem. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur.  

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 30 maart 

2017 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

http://www.raadsteenbergen.nl/

