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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 19 april 2018 aanvang 19:30 uur
Aanwezig:

De heer

R.P. van den Belt

voorzitter

Mevrouw:

E.M.J. Prent
W.A.M. Baartmans
D. Abresch
C.J. Bolluijt-Nijpjes

lid
lid
lid
lid

De heren:

G.G. de Neve
N. Baali
J.H.F. Weerdenburg
T.C.J. Huisman
E.C. van der Spelt
C.A.A.M. Gommeren
N.J. Broos
J.C.M. Verbeek
M.H.H.I. Remery
W.L.C. Knop
A.F.C.J. van Elzakker
A.J.D. Kouwen
J.A.P. Veraart

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

De dames:

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

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

De heer

W.J.P.M. Maas
M.H.C.M. Lambers

lid
lid

De heren:

Afwezig:

Pers:
4
Omroep:
4
Publieke tribune: 30
De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio en video opname van de
vergadering is terug te vinden op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 19 april 2018.
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01. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom en heeft berichten van verhindering ontvangen
van de heren Lambers en Maas.
02. Vaststelling agenda.
De heer Baali geeft aan dat het havenkanaal in Dinteloord (agendapunt 12) een
hamerstuk mag worden. Tevens kondigt hij aan, met dank aan het presidium, een
initiatiefvoorstel in te dienen. Dit wordt geagendeerd als agendapunt 06.
03. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.
04. Vaststellen van de besluitenlijsten van 22 februari, 28 maart en 29 maart 2018.
De heer Weerdenburg geeft aan dat de heer zijlmans op 29 maart afwezig was.
Met deze opmerking worden de besluitenlijsten vastgesteld.
05. Vragenhalfuur.
Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur
06. Initiatiefvoorstel PvdA wijziging reglement van orde.
De heer Baali geeft een toelichting op het voorstel.
De heer Weerdenburg wil als voorwaarde stellen dat in een oordeelvormende
vergadering één burgerlid toegevoegd mag worden aan een gekozen raadslid. De heer
Huisman geeft aan dat D66 kan instemmen. Hij stemt ook in met het voorstel van de
heer Weerdenburg. De heer Gommeren kan instemmen met het verzoek. Hij ziet de
burgerleden als een kweekvijver. Ze kunnen de fractie ondersteunen. Het is altijd
goed. Hij wenst ook dezelfde voorwaarde als het CDA. De heer Knop geeft aan dat de
Volkpartij niet voor burgerleden is. Maar gezien de werkdruk voor de eenmansfractie
wel kan instemmen met het voorstel. Mevrouw Baartmans geeft als voorwaarde aan
dat in het presidium gekozen raadsleden plaats moeten nemen en dat er één
burgerlid in de oordeelvormende vergadering kan aanschuiven. De heer Baali geeft
aan dat er wel één burgerlid in een oordeelvormende vergadering kan plaatsnemen
en geen twee. Hij geeft aan dat hij er zelf bijna altijd aanwezig zou zijn. In het
presidium zijn burgerleden so wie so niet aan de orde.
Het initiatiefvoorstel wordt aangenomen. De overige suggesties worden meegenomen
bij de aanpassing van het reglement van orde.
07. Benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven.
De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit mevrouw Prent en de heren van der
Spelt en Knop wordt unaniem benoemd.
de voorzitter schorst de vergadering voor het onderzoek van de geloofsbrieven.
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De heer Van der Spelt leest het rapport van de commissie onderzoek geloofsbrieven voor. De
heren: Van Agtmaal, den Broeder; van Es; Huijbregts, Langenberg, Mees en Stoeldraijer kunnen
geïnstalleerd worden.

08. Benoeming en installatie burgerleden.
De bij agendapunt 7 genoemde burgerleden leggen de eed of verklaring en belofte af
en worden door de voorzitter gefeliciteerd.
09. Diverse benoemingen.
Voor alle benoemingen vinden de stemmingen schriftelijk plaats. Voor het opnemen
van de stemmingen benoemt de voorzitter een stembureau bestaande uit de heren
Baali, Gommeren en Van der Spelt.
Commissie/werkgroep/functie

Kandidaten

Uitslag stemming

Werkgeverscommissie

Caroline Bolluijt

Unaniem

Willy Knop

Unaniem

Maurice Remery

Unaniem

Ger de Neve

Unaniem

Jan Veraart

Unaniem

Dasja Abresch

Unaniem

Nadir Baali

Unaniem

Caroline Bolluijt

Unaniem

Theo van Es

Unaniem

Danker Kouwen

Unaniem

Tim Huisman

Unaniem

Nadir Baali

Unaniem

Willy Knop

Unaniem

Esther Prent

Unaniem

Eric van der Spelt

Unaniem

Jos Verbeek

Unaniem

Jeroen Weerdenburg

Unaniem

Voorzitters beeldvormende en oordeelvormende

Kees Gommeren

Unaniem

vergaderingen

Michel Lambers

Unaniem

Edwin Maas

Unaniem

Maurice Remery

Unaniem

Rekenkamercommissie

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Audit committee

Drie kandidaten voor de volgende functies (Weerdenburg, Remery, Lambers)
Eerste plaatsvervangend voorzitter van de

Jeroen Weerdenburg

15 voor en 2 tegen

Michel Lambers

9 voor en 8 tegen

gemeenteraad (vierde stemming)
Tweede plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad (eerste stemming)

De voorzitter feliciteert alle benoemden en wenst ieder veel succes.

10. Vaststelling archiefverordening.
Dit is een hamerstuk, de gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.
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11. Aanwijzingsbesluit wet markt en overheid.
Dit is een hamerstuk, de gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

12. Groot onderhoud Havenkanaal.
Dit is een hamerstuk, de gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dit is een hamerstuk, de gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

14. Sluiting.
De Voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur met dank aan alle raadsleden voor
hun inbreng en iedereen op de publieke tribune voor hun aanwezigheid. Hij dankt
tevens alle luisteraars en kijkers van de SLOS en internet.
Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 31
mei 2018
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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