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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  2 juli 2012 

Aanvang:  15:00 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: de heer: J.W. Boluijt                    plaatsvervangend voorzitter 

 

 de dames:  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    lid 

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

 

 de heren: C.A.M. Aarts    lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  L.M.N. Van Pelt    lid      

  M.H.H.I. Remery    lid 

  C.F. Zijlmans    lid    

   G.G. de Neve                        lid 

  M.J.M. van Zundert    lid 

   J.H.F. Weerdenburg   lid 

  V.J. van den Bosch    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

 

  C.J.M. van Geel    wethouder 

  L.C.M. Heijmans    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  

  mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:  N.C.J. Broos    lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

  J.G. Ooms     lid 

 

Pers: 3 

Omroep: 3 

Publieke tribune:  120 

 

 

 Opening. 

De plaatsvervangend voorzitter opent met een woord van welkom. 

 

Berichten van verhindering zijn binnengekomen van mevrouw Baartmans, de heer Van den 

Berge, de heer Broos en de heer Ooms. 
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 Installatie mevrouw Bolten door de commissaris van de koningin de heer Van de Donk.  

De voorzitter verzoekt de CdK bij het spreekgestoelte te gaan staan.  De heer Van de Donk 

houdt een speech en benoemt en installeert mevrouw Bolten tot burgemeester van de 

gemeente Steenbergen. Mevrouw Bolten legt de eed af bij de heer Van den Heuvel.  

 

  Overhandiging ambtsketen door de heer Hoogendoorn.  

De voorzitter verzoekt de heer Hoogendoorn bij het spreekgestoelte te gaan staan. De heer 

Hoogendoorn overhandigd als oud-burgemeester de ambtsketen aan mevrouw Bolten.  

 

 Toespraken. 

De voorzitter verzoekt de sprekers bij het spreekgestoelte te gaan staan.  

 

Er worden een drietal toespraken gehouden: 

 

De heer Fokkema van LandArtDelft 

 

De heer Meijer (burgemeester Geertruidenberg) namens de kring van burgemeesters 

 

Loco burgemeester Van Geel 

 

 Toespraak door plv. voorzitter van de raad en overhandiging hamer aan mevrouw Bolten.  

De heer Boluijt houdt een toespraak namens de hele raad en overhandigt mevrouw Bolten de 

voorzittershamer. 

 

 Toespraak burgemeester Bolten.  

 
 Sluiting.  

Burgemeester Bolten sluit de vergadering om 16.05 uur.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 27 september 2012. 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 

 


