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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  30 mei 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

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

  

  De dames  L.C.M. Baselier   lid 

    D. Abresch   lid 

    W.A.M. Baartmans  lid 

    M.J.E. van der Blom  lid 

    C.A.M. Korst-Dingemans lid 

    P.W.A. Lepolder  lid 

    

De heren W.J. van den Berge  lid 

    G.G. de Neve   lid 

    J.G. Ooms   lid 

    J.W. Huijbregts   lid 

  J.W. Boluijt   lid     

    J.H.F. Weerdenburg  lid 

    V.J. van den Bosch  lid 

    L.M.N. van Pelt   lid 

   N.C.J. Broos   lid  

    C.A.M. Aarts   lid 

 
Wethouders: C.J.M. van Geel 

M. H.H. Termeer       
  L.C.M. Heijmans 
  A.M.C. van Kesteren 

 

Afwezig:   M.J.M. van Zundert  lid 

    M.H.H.I. Remery  lid 

    C.F  Zijlmans   lid 

Pers: - 

Omroep: - 

Publieke tribune:  1 

 

1. Opening. 
 
Afwezig met kennisgeving: de heren van Zundert, Remery en de heer Zijlmans.  
 
 

2. Vaststelling agenda. 
Akkoord. 

 

3. Spreekrecht burgers. 
De heer Broeshart heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. Hij geeft aan dat de afsluiting 
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van de straten in combinatie met de evenementen problemen geeft met parkeren. Hij vraagt of 
de evenementen niet op zondag kunnen.  
De burgemeester geeft aan dat er geen antwoord gegeven kan worden maar dat dit komt in de 
richting van de heer Broeshart.  
 

4. Besluitenlijst van 25 april 2013. 
Akkoord. 
 

5. Vragenhalfuur. 
Mevrouw Korst: wil de wethouder in gesprek kan wil gaan met Woensdrecht en Bergen op 
Zoom, om gezamelijk aan glasvezelnet aan te leggen, voor supersnel internet. Dit is juist een 
ontwikkeling die niet bij de grenzen van een gemeente op moet houden. Wethouder Van 
Kesteren geeft aan dat wethouder Heijmans al langere periode in gesprek is met diverse 
partijen.   
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Akkoord. 
 

7. Verordening langurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013. 
Akkoord. 
 

8. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2013. 
Akkoord. 
 

9. Verordening starterslening. 
Akkoord. 
 

10. Mobile device beleid / aanschaf tablets en beheerstool.  
Akkoord. 
 

11. Actualisatie van het bestemmingsplan Steenbergen-Zuid. 
Akkoord. 
 

12. Eventueel ingediende moties vreemd aan de orde van de dag. 
Akkoord. 
 

13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:40 uur. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 20 juni 2013. 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


