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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen
Op:
Aanvang:
Locatie:

5 september 2012
19:30 uur
de raadszaal van het gemeentehuis

Aanwezig:

mevrouw

S.C.C.M. Bolten

Voorzitter

de dames

D. Abresch
L.C.M. Baselier
P.W.A. Lepolder
W.A.M. Baartmans
M.J.E. van der Blom

lid
lid
lid
lid
lid

de heren

C.A.M. Aarts
J.W. Boluijt
N.C.J. Broos
J.W. Huijbregts
L.M.N. Van Pelt
C.F. Zijlmans
G.G. de Neve
J.H.F. Weerdenburg
V.J. van den Bosch
J.G. Ooms
W.J. Van den Berge

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Afwezig:

C.A.M. Korst-Dingemans
M.J.M. van Zundert
M.H.H.I. Remery

lid
lid
lid

Pers:
Omroep:
Publieke tribune:

drie personen
niet aanwezig
zeven personen

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Berichten van verhindering van:
mevrouw Korst, de heren Remery en Van Zundert.
De voorzitter geeft aan dat de fractie van de VVD de procedure op verzoek van de burgemeester
voor de begrotingsbesprekingen heeft afgerond.
2. Indienen initiatiefvoorstel door de fractie van de VVD.
Mevrouw Lepolder bedankt de collega’s voor de aanwezigheid en doet verslag van de procedure.
De VVD fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot het benoemen van een
wethouder. Mevrouw Lepolder geeft een toelichting op het voorstel.

3. Rapport bevindingen onderzoek geloofsbrieven.
De commissie bestaat uit mevrouw Van der Blom, de heer van Zundert en de heer Van den Berge.
De commissie heeft aangegeven dat de heer Van den Berge de voorzitter is en hij zal het woord
voeren omtrent de bevindingen van de commissie. De heer Van den Berge doet verslag van de
verrichtingen van de commissie. Zijn conclusie is dat mevrouw Termeer niet voldoet aan de
huisvestingsvereiste van de gemeentewet. Verder zijn er geen belemmeringen voor het vervullen
van het wethouderschap. De heer Zijlmans geeft aan dat de drie overgebleven wethouders in deze
samenstelling door hadden mogen gaan. Tevens geeft hij aan het jammer te vinden dat er niet
iemand vanuit de gemeente is gekomen. De heer De Neve geeft aan dat op verzoek van de
burgemeester deze vergadering wordt gehouden. Hij acht dat een taak van het presidium. Verder
stelt hij vraagtekens bij deze benoeming. De heer Van den Berge geeft aan dat er een kanttekening
is te plaatsen bij de procesgang. Mevrouw Baartmans sluit zich aan bij de woorden van de heer Van
den Berge.
Mevrouw Lepolder geeft aan waarom gekozen is voor deze wethouder met een 0,6 invulling. Tevens
geeft zij aan waarom de VVD een nieuwe kandidaat heeft voorgedragen en waarom het deze
kandidaat is. Tevens geeft zij aan dat zij per mail gereageerd heeft op de opmerkingen van de heer
Van den Berge en daarmee op die van mevrouw Baartmans.
4. Aanvaarding benoeming en besluitvorming.
De voorzitter: Mevrouw Termeer dient aan te geven of zij de benoeming aanvaardt. Zij knikt ter
bevestiging hiervan.
Besluitvorming over de voordracht is schriftelijk: de heer Zijlmans gaat in op de wijze van stemming.
De voorzitter benoemt een commissie van stemopname: mevrouw Abresh en de heer Weerdenburg.
De heer Weerdenburg deelt de uitkomst van de stemming mee.
Uitslag: 7 blanco stemmen en 9 stemmen voor. Mevrouw Termeer is benoemd. De burgemeester
neemt de eed af.
Vrijstelling met betrekking tot de huisvestingsvereiste: aangenomen met 9 stemmen voor en 7
stemmen tegen.
5. Installatie wethouder.
De installatie heeft plaatsgevonden bij agendapunt 4.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur en nodigt de aanwezigen voor een drankje en
kennismaking met Termeer in de hal.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012,

Griffier

voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

drs. S.C.C.M. Bolten
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