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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  25 oktober 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: mevrouw  S.C.C.M. Bolten          voorzitter 

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  L.C.M. Baselier    lid 

  P.W.A. Lepolder    lid 

  M.J.E. van der Blom   lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

 

 de heren C.A.M. Aarts    lid 

  W.J. Van den Berge    lid 

  J.W. Boluijt                    lid 

  N.C.J. Broos    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 

  J.G. Ooms     lid 

     

  C.J.M. van Geel    wethouder 

  A.M.C. Van Kesteren    wethouder  

  M.H.H. Termeer    wethouder 

  mevrouw  E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:  C.A.M. Korst-Dingemans   lid 

  V.J. van den Bosch    lid  

 

  L.C.M. Heijmans    wethouder 

 

Pers:   3 

Omroep:   4 

Publieke tribune:    6 

 

1.  Opening. 

Wethouder Heijmans is verhinderd. Evenals mevrouw Korst en de heer Van den Bosch komt wellicht later.  

 

2. Vaststelling agenda. 

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Opening.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Opening.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vaststelling-agenda.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vaststelling-agenda.
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De heer Ooms geeft aan agendapunt 8 niet te willen behandelen vanavond omdat er relevante informatie 
ontbreekt. De heer Boluijt geeft aan dat zijn fractie zich afvraagt of het gebruikte argument goed is. Ook is er 
veel mailverkeer geweest waarover hij in de rondvraag vragen wil stellen. Hij wil het niet afvoeren. Mevrouw 
Van der Blom geeft aan dat zij zich kan vinden in het voorstel van StAn.  

Er is een meerderheid voor het niet behandelen van het agendapunt.   

3. Spreekrecht burgers. 

De heer P. Korzilius heeft zich aangemeld om in te spreken over peuterspeelzaal Pipi. Hij geeft aan dat het 
gebouw zeer gedateerd is en schetst de situatie. Hij heeft een formule gevonden om binnen het budget 
e.e.a. te realiseren. De heer Ooms vraagt hoelang de units in het huidige bouwbesluit mogen blijven staan. 
De heer Korzilius is hier niet van op de hoogte maar ze kunnen technisch 25 jaar mee.   

De heer Boluijt vraagt of de heer Korzilius op de hoogte is van de informatie van het college en of hij het idee 

heeft daar nu iets aan toegevoegd te hebben. 4. Vaststelling van de besluitenlijst van 27 september 
2012. 

In de besluitenlijst is ten opzichte van het concept agendapunt 17 aangepast. De conclusie in de vergadering 
is gelijkgetrokken met de uitgebrachte stemverhouding. De raad stelt de besluitenlijst vast.  

5. Vragenronde voor raadsleden aan het college van burgemeester en  wethouders. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat er sinds enige tijd uitvoering gegeven wordt aan het plan StadHaven. 
Een belangrijk peiler van het geheel is de coproductie met de ondernemers. Afgelopen zondag werd de 
hardlooptocht "Acht van Steenbergen" georganiseerd en tevens was het koopzondag. Er waren slechts een 
aantal winkels open. Dit bevordert niet het succes dat de raad voor ogen heeft. Vraag aan de wethouder: wilt 
u dit in uw gesprekken met OPS/RPS ter sprake brengen. Wethouder Termeer geeft aan dat ze dit 
meeneemt in het eerstvolgende overleg.  

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Wethouder Termeer geeft aan dat van Voetbalvereniging Steenbergen nog geen aanvraag is ontvangen. 
Waarschijnlijk komt het begin volgende week binnen. Behandeling in december is derhalve buitengewoon 
lastig. De wethouder streeft een behoorlijke voorbereiding na.  

De heer Van Pelt geeft de wethouder een compliment voor de pro-actieve houding.  

7. Intrekken verordening rekenkamercommissie en vertrouwenscommissie. 

De raad gaat akkoord.  

8. Huisvesting peuterspeelzaal Pipi. 

Van de agenda verwijderd bij agendapunt 2. 

9. Besluit tot het geheim verklaren van een aantal stukken. 

De voorzitter schorst de openbare bijeenkomst en gaat in de beslotenheid verder.  

De vergadering wordt heropend. 

De heer Van den Berge acht dat er op onjuiste grond stukken geheim verklaard worden.  

1204483 10 voor 7 tegen, akkoord.  

1200496 10 voor 7 tegen, akkoord. 

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Spreekrecht-burgers.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Spreekrecht-burgers.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vaststelling-van-de-besluitenlijst-van-27-september.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vaststelling-van-de-besluitenlijst-van-27-september.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vaststelling-van-de-besluitenlijst-van-27-september.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vragenronde-voor-raadsleden-aan-het-college-van-burgemeester-en-wethouders.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Vragenronde-voor-raadsleden-aan-het-college-van-burgemeester-en-wethouders.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Ingekomen-stukken-en-mededelingen
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Intrekken-verordening-rekenkamercommissie-en-vertrouwenscommissie.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Intrekken-verordening-rekenkamercommissie-en-vertrouwenscommissie.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Huisvesting-peuterspeelzaal-Pipi.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Huisvesting-peuterspeelzaal-Pipi.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Besluit-tot-het-geheim-verklaren-van-een-aantal-stukken.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Besluit-tot-het-geheim-verklaren-van-een-aantal-stukken.
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Overige stukken: unaniem akkoord.  

10. Eventueel behandeling ingediende initiatiefvoorstellen. 

- 

11. Eventueel behandeling ingediende moties. 

- 

12. Rondvraag. 

De heer Boluijt heeft een vraag aan de collega’s met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing. Hij acht de 
mailwisseling van vandaag een vorm van achterkamertjespolitiek. Hij acht deze werkwijze verwerpelijk en 
vraagt of de collega’s dit ook achterkamertjespolitiek vinden en of het in de werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing aan de orde zou moeten komen.   

De heer Ooms geeft aan van niet, mevrouw Abresch ook. Zij geeft een toelichting op de gang van zaken. En 
staat geheel niet achter de gebruikte term van achterkamertjespolitiek. Zij wil volledig open en transparant 
zijn. De heer Van den Berge geeft aan dat het goed uitgelegd is door mevrouw Abresch. Hij verbaast zich 
zeer over de vraag van De heer Boluijt en juist het CDA stemt vaak zaken vooraf af. Verder hierover spreken 
acht hij niet noodzakelijk. De heer De Neve geeft aan dat hij het niet met de heer Boluijt eens is. Mevrouw 
Lepolder geeft aan dat achterkamertjespolitiek soms smeerolie is. Zij zou wel graag eens de samenwerking 
tussen raad en college aan de orde zou stellen en het opstellen van de stukken. Mevrouw Baselier geeft aan 
achterkamertjespolitiek en bestuurlijke vernieuwing alles met elkaar te maken heeft. Zij is voor openheid en 
transparantie. De heer Zijlmans geeft aan dat het onderwerp al regelmatig is besproken in de openbaarheid. 
Er zijn geen besluiten genomen in de achterkamertjes. Hij acht de gang van zaken gebruikelijk.  

De voorzitter acht dit een grensvlak. Voorbereiding van punten kan uiteindelijk nooit kwaad.   

De heer Ooms vraagt aan het CDA of het voorstel met betrekking tot Pipi voldragen en goed voorbereid 
was? De heer Boluijt achtte het juist meer dan dat.   

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 20 december 2012. 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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

 

http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Eventueel-behandeling-ingediende-initiatiefvoorstellen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Eventueel-behandeling-ingediende-initiatiefvoorstellen.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Eventueel-behandeling-ingediende-moties.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Eventueel-behandeling-ingediende-moties.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Rondvraag.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Rondvraag.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Sluiting.
http://raad.gemeente-steenbergen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/25-oktober/19:30/Sluiting.

