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Verslag van de openbare bekendmaking in de besluitvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 16 juni 2021  

 

Aanwezig: de heer:   J.H.F. Weerdenburg  voorzitter 

 Mevrouw:   G.M. van Caam   lid  

 De heren:   D. van Agtmaal   lid    

    N. Baali   lid 

    A.F.C.J. van Elzakker  lid   

    T.P.M. van Es   lid   

    C.A.A.M. Gommeren  lid    

    J.W. Huijbregts   lid     

    T.C.J. Huisman   lid 

    A.J.D. Kouwen   lid    

    M.H.C.M. Lambers  lid    

    W.J.P.M. Maas    lid     

    G.G. de Neve   lid 

    M.H.H.I. Remery  lid 

    A.F.C. Theuns   lid     

    J.A.P. Veraart   lid    

    J.C.M. Verbeek   lid   

 

 De heer:   R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

     

Afwezig: de heren:   M. Rijshouwer    lid 

    B. Sluiters    lid 

 

 

Pers: 3  

Omroep: 2  

Publieke tribune:  8 

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 16 juni 2021  

 

01. Opening. 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en vermeld dat het doel van de bijeenkomst 

van vanavond is om in de openbaarheid het besluit van de gemeenteraad inzake de 

herbenoeming van burgemeester Van den Belt bekend te maken. 

 

02. Openbare kennisgeving door de plaatsvervangend voorzitter van de raad. 

De voorzitter opent het agendapunt en licht de procedure toe. De voorzitter geeft aan dat 

door de gemeenteraad een vertrouwenscommissie is ingesteld om de 

herbenoemingsprocedure te begeleiden. De voorzitter gaat vervolgens in op de 

werkzaamheden van de commissie en de wijze waarop de commissie zijn 

werkzaamheden heeft opgepakt. De voorzitter benadrukt dat met het besluit van 

vanavond de herbenoeming nog niet een feit is, maar een belangrijke stap in het proces 

van herbenoeming. Het uiteindelijke besluit ligt bij de Minister van Binnenlandse Zaken.  
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De voorzitter blikt terug op de afgelopen vijf en een half jaar en dat er veel is veranderd. 

De positie van Steenbergen in de regio en daarbuiten is sterk veranderd in positieve zin 

en de verhouding in de raad is op allerlei fronten sterk verbeterd. De voorzitter roemt de 

burgemeester als een bevlogen, betrokken en krachtig bestuurder en een echte 

burgervader. 

 

De voorzitter maakt vervolgens bekend dat de gemeenteraad tot het besluit is gekomen 

om aan de Commissaris van de Koning te berichten dat dat burgemeester Van den Belt 

aanbevolen wordt voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van de gemeente 

Steenbergen. 

 

De voorzitter feliciteert de burgemeester en nodigt hem uit om een kort woord tot de 

vergadering te richten. 

 

Burgemeester richt het woord tot de leden en memoreert op de afgelopen vijf jaar, te 

beginnen met zijn eerste openbare vergadering. De burgemeester gaat vervolgens in op 

zijn taakopvatting om verbinding te maken in de gemeente. Aangegeven wordt dat vanuit 

verschillende rollen ieder het beste doet voor de gemeente en dat de gemeente zijn trots, 

vertrouwen, loyaliteit en samenhorigheid heeft hervonden. De burgemeester geeft aan 

zich thuis en gesteund te voelen in Steenbergen. De burgemeester benoemt hierbij 

tevens de kansen die de gemeente biedt. De burgemeester dankt voor het vertrouwen 

van de raad voor de komende periode en geeft hierbij aan te blijven verbinden en aan te 

jagen en zijn rol als ambassadeur op te zullen pakken.  

 

03. Sluiting. 

Met dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 20:35 uur. 

 

Aldus besloten in de bijzondere besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen op 16 juni 2021, 

De plaatsvervangend griffier,  de plaatsvervangend voorzitter, 

 

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA   J.H.F. Weerdenburg 

 

 

 


