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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  12 juni 2014 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

Aanwezig: De heer  J.A.M. Vos    voorzitter 

De dames:   W.A.M. Baartmans   lid 

C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

E.M.J. Prent   lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

G.G. de Neve    lid 

N.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid 

M.H.H.I. Remery   lid 

W.J.P.M. Maas    lid 

N.C.J. Broos    lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

A.F.C. Theuns   lid 

      

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     C.J.M van Geel   wethouder 

 

  Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig: De heren   L.M.N. van Pelt   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

 

 

1.  Opening. 
De heren van Pelt en Huisman hebben bericht van verhindering gegeven.  

 

2.  Vaststelling agenda. 
Akkoord. 

 

3.  Spreekrecht burgers. 
Geen insprekers. 

 

4.   Vaststellen besluitenlijst 24 april. 

   Akkoord. 

 

5.   Vragenhalfuur. 

D66 de heer Van der Spelt:Is er enige voortgang met de Maria Regina na het afketsen van de 

aankoop door Zorg anders of heeft het college iets anders hierover mede te delen? Wethouder 

Zijlmans geeft aan dat er gegadigden zijn.  
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 Mevrouw Neutkens: Steenbergen is geïnformeerd over het feit dat handhaving op  

 parkeerbeleid gestopt zou zijn in onze gemeente. Wordt handhaving parkeerbeleid op andere wijze 

voortgezet? De burgemeester geeft aan er smalle en kwetsbare handhaving is op parkeerbeleid, maar 

dat het niet gestopt is.  

  

6.   Begroting 2015 Omgevingsdienst West-Brabant en meerjarenraming. 

  Hamerstuk. Zienswijzen zijn ingediend. De raad gaat akkoord. 

 

7.    Begroting 2015 Veiligheidsregio West-Brabant. 

Hamerstuk. De raad gaat akkoord. 

 

8.   Begroting 2015 Regionale Ambulance Dienst. 

  Hamerstuk. De raad gaat akkoord. 

 

9.   Begroting 2015 regio West-Brabant. 

  Hamerstuk. Zienswijzen zijn ingediend. De raad gaat akkoord.  

 

10.  Kunstgras 

Mevrouw Baartmans leest een verklaring van VV Steenbergen voor. StAn is voor de aanleg. Mevrouw 

Baartmans geeft aan dat Gewoon Lokaal! bezorgd was. De presentatie was overtuigend. De heer 

Gommeren geeft aan dat de discussie al enkele jaren loopt. Het gesprek met VV Steenbergen is 

verhelderend geweest. De VVD zal instemmen. De heer Van der Spelt geeft aan dat er veel risico’s 

waren maar dat het gesprek met de vereniging goed was. D66 staat positief tegenover dit 

raadsvoorstel. De heer Weerdenburg geeft aan overtuigd te zijn van het nut van de aanleg van een 

kunstgrasveld. De heer Lambers geeft aan dat het goed is dat de raadsleden overtuigd zijn geraakt 

van het voorstel.  

 

  Wethouder Zijlmans geeft aan dat het een moeizaam proces was. Er zijn gisteravond goede 

antwoorden gegeven.  

 

  Unaniem besloten.  

 

11.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

  Geen opmerkingen.  

 

12.  Sluiting. 

 

  

Aldus besloten in de vergadering van gemeenteraad van 3 juli 2014  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos 


