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Besluitenlijst van de bijzondere vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 29 maart 2018 aanvang 19:30 uur. 
 

 

Aanwezig:    R.P. van den Belt   voorzitter 

      

   W.A.M. Baartmans  lid 

C.J. Bolluijt-Nijpjes  lid 

 E.M.J. Prent   lid 

D. Abresch   lid 

     N. Baali    lid 

     N.C.J. Broos   lid 

     A.F.C.J. van Elzakker  lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     W.L.C. Knop   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 

     E.C. van der Spelt  lid 

     J.A.P. Veraart   lid 

     J.C.M. Verbeek   lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

 

   P.W.A. Lepolder  wethouder 

   M. Vos     wethouder  

     C.J.M. van Geel   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

   

     E.P.M. van der Meer  griffier 

 

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 28 maart 2018. 

 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan een ieder.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
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03. Installatie raadsleden. 

Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten, op voorspraak van de commissie onderzoek geloofsbrieven, 

dat vanavond 19 raadsleden geïnstalleerd kunnen worden. Gisteravond is toegelicht wat de voorwaarden 

zijn om toegelaten te worden als lid van de gemeenteraad. Vanavond geeft de raad uitvoering aan artikel 

14 van de gemeentewet: ‘alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de 

vergadering, in handen van de voorzitter de volgende eed (verklaring en belofte) af’. 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’.  

 

Mevrouw Abresch legt de verklaring en belofte af. 

De heer N. Baali legt de eed af. 

Mevrouw W.A.M. Baartmans legt de eed af. 

Mevrouw C.J. Bolluijt-Nijpjes legt de eed af. 

De heer N.C.J. Broos legt de verklaring en belofte af. 

De heer A.F.C.J. van Elzakker legt de eed af. 

De heer C.A.A.M. Gommeren legt de eed af. 

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

De heer W.L.C. Knop legt de verklaring en belofte af. 

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

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

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

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

Mevrouw E.M.J. Prent legt de verklaring en belofte af. 

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

De heer E.C. van der Spelt legt de verklaring en belofte af. 

De heer J.A.P. Veraart legt de verklaring en belofte af.  

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

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

 

04. Toespraak burgemeester. 

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

29 maart 2018.  

 

05. Sluiting.  

De voorzitter dankt allen voor de komst naar de raadzaal en dankt de luisteraars en de kijkers thuis voor de 

aandacht. Hij nodigt de aanwezigen uit om de raadsleden te feliciteren in de hal van het gemeentehuis.  

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 19 april 

2018 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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