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Besluitenlijst van de bijzondere besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 29 maart 2022
Op:
Aanvang:

29 maart 2022
19:30 uur

Aanwezig

De heer:
Mevrouw:
De heren:

Mevrouw:
De heren:

R.P. van den Belt
G.M. van Caam
D. van Agtmaal
M.H.H.I. Remery
W.J.P.M. Maas
J.A.P. Veraart
M. Rijshouwer

voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid

A.J.D. Kouwen
M.H.C.M. Lambers
G.G. de Neve
A.F.C.J. van Elzakker
B. Sluiters

lid
lid
lid
lid
lid

J.H.F. Weerdenburg
J.W. Huijbregts

lid
lid

C.A.A.M. Gommeren
T.P.M. van Es
J.C.M. Verbeek

lid
lid
lid

T.C.J. Huisman
A.F.C. Theuns

lid
lid

N. Baali

lid

W.A.M. Baartmans
E.P.M. Prent
J. Krook
W.L.C. Knop

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

De heer:
R.A.J. Defilet
griffier
Pers:
Omroep:
Publieke tribune:
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 29 maart 2022

01. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
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02. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
03. Kennisneming van de verkiezingsuitslag
De gemeenteraad neemt kennis van de uitslag van de verkiezingen en is het eens met de
rechtmatigheid.
04. Instelling commissie onderzoek geloofsbrieven voor de toelating van raadsleden
De raad besluit de heren van Elzakker, Huijbregts en Veraart te benoemen tot lid van de commissie
onderzoek geloofsbrieven.
De voorzitter schorst de vergadering.
De heer van Elzakker doet (mede namens de heren Veraart en Huijbregts) verslag van het onderzoek
van de commissie onderzoek geloofsbrieven. De commissie adviseert de gemeenteraad in te
stemmen met de toelating van de benoemde leden.
De gemeenteraad gaat akkoord
05. Toespraak van de burgemeester bij het afscheid van de gemeenteraad
De toespraak van de burgemeester is terug te luisteren op www.raadsteenbergen.nl
06. Gelegenheid aan de fracties voor het voeren van het woord
De toespraken van de leden van de raad zijn terug te luisteren op www.raadsteenbergen.nl
07. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40
Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 21
april 2022
Griffier

R. Defilet

de voorzitter

R.P. van den Belt, MBA
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