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Besluitenlijst van de bijzondere besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 30 maart 2022 

 

Op:  30 maart 2022 

Aanvang:  19:30 uur 

 

Aanwezig De heer: R.P. van den Belt   voorzitter 

 Mevrouw: G.M. van Caam    lid 

 De heren:  C.W. van Agtmaal   lid 

   D. van Agtmaal    lid 

   M.H.H.I. Remery    lid 

   W.J.P.M. Maas     lid  

   M. Rijshouwer    lid 

 

   A.J.D. Kouwen    lid 

   M.H.C.M. Lambers   lid  

   G.G. de Neve    lid 

 

   N. Baali    lid 

    R.J.M. Geers    lid 

    J.J.M. Stoeldraijer   lid 

 

   C.A.A.M. Gommeren   lid   

   T.P.M. van Es    lid  

   J.C.M. Verbeek    lid 

 

   T.C.J. Huisman    lid  

   A.F.C. Theuns    lid  

    

   J.H.F. Weerdenburg    lid 

    

   L.C. Aben    lid 

 

  Mevrouw: W.A.M. Baartmans   wethouder   

    E.P.M. Prent    wethouder  

De heren: J. Krook    wethouder 

   W.L.C. Knop    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 30 maart 2022  

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

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

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

03. Installatie raadsleden 

In de raadsvergadering van 29 maart 2022 heeft de afscheidnemende gemeenteraad kennis 

genomen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en is akkoord gegaan met het 

advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven om 19 raadsleden te installeren. Nadat is 

onderzocht dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwe raadsleden om geïnstalleerd te 

worden, wordt vanavond uitvoering gegeven aan artikel 14 van de Gemeentewet; namelijk 

dat de leden van de raad alvorens hun functie te kunnen uitoefenen de eed of belofte 

afleggen. De raadsleden worden op alfabetische volgorde één voor één opgeroepen. De 

voorzitter leest de eed of verklaring en belofte voor en men antwoordt vervolgens bij de eed 

met ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ en bij de verklaring en belofte met de tekst: ‘dat 

verklaar en beloof ik’. 

 

 

De heer L.C. Aben legt de eed af.  

De heer C.W. van Agtmaal legt de verklaring en belofte af.  

De heer D. van Agtmaal legt de verklaring en belofte af. 

De heer N. Baali legt de verklaring en belofte af.  

Mevrouw G.M. van Caam legt de verklaring en belofte af.  

De heer T.P.M. van Es legt de verklaring en belofte af. 

De heer R.J.M. Geers legt de verklaring en belofte af.  

De heer C.A.A.M. Gommeren legt de verklaring en belofte af. 

De heer T.C.J. Huisman legt de eed af.  

De heer A.J.D. Kouwen legt de verklaring en belofte af. 

De heer M.H.C.M. Lambers legt de eed af.  

De heer W.J.P.M. legt de verklaring en belofte af.  

De heer G.G. de Neve legt de eed af.  

De heer M.H.H.I. Remery legt de eed af.  

De heer M. Rijshouwer legt de eed af.  

De heer J.J.M. Stoeldraijer legt de verklaring en belofte af.  

De heer A.F.C. Theuns legt de eed af. 

De heer J.C.M. Verbeek legt de eed af.  

De heer J.H.F. Weerdenburg legt de eed af.  

 

04. Toespraak van de voorzitter van de gemeenteraad 

De toespraak van de burgemeester is terug te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de 

vergadering van 30 maart 2022. 

 

05. Benoeming diverse functies 

Naast de werkzaamheden in de raadzaal kunnen raadsleden ook diverse andere functies 

vervullen, zoals het voorzitterschap van een oordeelvormende vergadering of het lidmaatschap 

van een commissie. De raad besluit over de verdeling van de functies. 

Omdat dit allemaal benoemingen zijn die over personen gaan, worden de stemmingen 

schriftelijk gehouden. Voor het opnemen van de stemmingen benoemt de voorzitter een tijdelijk 

stembureau bestaande uit de heren Stoeldraijer, Rijshouwer en de Neve. 

 

Voor de functie van 1e plaatsvervangend voorzitter hebben zich kandidaat gesteld de heren: 

Baali 

Gommeren 
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Maas 

Weerdenburg 

 

Voor deze functie kan 1 persoon benoemd worden. De heer Weerdenburg is door de raad 

verkozen tot eerste plaatsvervangend voorzitter met 18 stemmen in de 3e stemronde.  

 

Voor de functie van 2e plaatsvervangend voorzitter hebben zich kandidaat gesteld de heren: 

Baali 

Gommeren 

Maas 

 

Voor deze functie kan 1 persoon benoemd worden. De heer Maas is door de raad verkozen tot 

tweede plaatsvervangend voorzitter met 10 stemmen in de 3e stemronde. 

 

Voor de functie van voorzitter van de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen 

hebben zich kandidaat gesteld de heren: 

Aben 

Baali 

Gommeren 

Lambers 

Maas 

Remery 

 

Voor deze functie kunnen vier personen benoemd worden. De heer Gommeren (16 stemmen), 

de heer Lambers (14 stemmen), de heer Maas (14 stemmen) en de heer Remery (14 stemmen) 

zijn door de raad benoemd tot voorzitter van de beeldvormende en oordeelvormende 

vergaderingen.  

 

Voor het audit committee vaardigt elke fractie 1 lid af. Voor deze functie hebben zich kandidaat 

gesteld de heren: 

Aben 

D. van Agtmaal 

Geers 

Kouwen 

Theuns 

Verbeek 

Weerdenburg 

 

De raad kan instemmen met de benoeming van de leden van het audit committee. 

 

Voor de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie hebben zich kandidaat gesteld de 

heren: 

Van Es 

Lambers 

Remery 

Stoeldraijer 

Theuns 

 

Voor deze functie kunnen drie personen benoemd worden. De heer van Es (11 stemmen), de 

heer Lambers (16 stemmen) en de heer Stoeldraijer (12 stemmen) zijn door de raad benoemd tot 

leden van de werkgeverscommissie.  
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Voor de benoeming van de leden van de rekenkamercommissie hebben zich kandidaat gesteld 

de heren: 

Lambers 

Geers 

 

Voor deze functie kunnen twee personen benoemd worden. De raad kan instemmen met de 

benoeming van de leden van de rekenkamercommissie.  

 

06. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 21 

april 2022 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

R. Defilet R.P. van den Belt, MBA 

 

 


