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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  3 juli 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 

  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 

  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 

  V.J. van den Bosch    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:  W.A.M. Baartmans    lid 

         J.G. Ooms     lid  

 

Pers:   3 

Omroep:   3 

Publieke tribune:    6 

 

 

 Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met berichten van verhindering van mevrouw Baartmans, de heer 

Ooms en de heer van Geel is later.  

 

 Vaststelling agenda. 
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De heer Van den Bosch kondigt aan bij 14 een motie vreemd aan de orde van de 

vergadering. Mevrouw Abresch geeft aan dat afhankelijk van de beantwoording bij punt 5 er 

eventueel een motie willen indienen.  

 

 Spreekrecht burgers. 

Geen aanmeldingen. 

 

 Vaststellen van de besluitenlijsten van 24 en 31 mei. 

Besluitenlijsten worden vastgesteld zonder opmerkingen.    

 

 Vragenronde voor raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. 

Mevrouw Abresch stelt een aantal vragen over de ter inzake legging van het BP 

buitengebied. Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de ter inzage twee weken verlangd 

wordt en dat er in het najaar nog zes weken ter inzage komen. Mevrouw Abresch  of het 

echt ’s avonds is.  Wethouder Van Kesteren geeft aan dat het inderdaad echt ’s avonds is. 
Mevrouw Abresch geeft aan de motie niet in te dienen.  

 

 Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen opmerkingen.  

 

 Wijziging van de bouwverordening 

Akkoord. 

 

 Wijziging van de brandveiligheidverordening. 

Akkoord. 

 

 Inpassingsplan 150KV verbinding Dinteloord-Roosendaal. 

Akkoord. 

 

 Concept beleidsbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke regeling openbare 

gezondheidszorg.  

Akkoord. 

 

 Begroting 2013 Veiligheidsregio West-Brabant. 

De heer De Neve. De heer Van Pelt geeft aan dat zijn fractie het eens is met de 

zienswijzen. Maar dat de nasleep van de brand bij Moerdijk nog kosten met zich mee kan 

brengen. Hij wil graag inzicht hierin. De heer Remery steunt tevens de zienswijzen. Hij is 

van mening dat het kostenverdeling model geen bezuiniging is. De heer Van Zundert sluit 

zich aan bij de gemaakte opmerkingen en  

Mevrouw Bolten geeft aan dat de zienswijzen zijn vastgesteld.   

 

 Ontwerpbegroting 2013 Regio West-Brabant. 

De heer Zijlmans maakt zich zorgen over het collectief vervoer en wil weten hoe dit 

gerealiseerd kan blijven. Mevrouw Bolten. De heer Van Zundert geeft aan dat bezuinigen 

lastig is. De heer Van Kesteren geeft aan dat collectief vervoer belangrijk is en 

meegenomen wordt in de kerntaken keuzelijst.  

 

Zienswijzen vastgesteld.   
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 Eventueel behandeling initiatiefvoorstellen. 

Geen.  

 

 Eventueel behandeling ingediende moties. 

Motie van D66 betreffende Sunclass. De heer Van den Bosch leest de motie voor en geeft 

een toelichting. De heer Remery / De heer Van den Berge / Abresch / Van Zundert / 

Mevrouw Korst / Lepolder /  

 

Remery / interruptie van mevrouw Korst / de heer Van den Berge / De heer Remery / De 

heer Van den Berge / mevrouw Abresch / mevrouw Korst / de heer Remery / mevrouw 

Korst /  

 

De heer Van Kesteren / Boluijt /  

 

De motie  wordt aangenomen met 11 stemmen voor en zes stemmen tegen.   

 

 Rondvraag. 

Geen. 

 

 Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie  van 27 september 2012. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


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

