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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  24 april 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 

P.W.A. Lepolder   lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

De heren  W.J. van den Berge   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop    lid 

G.G. de Neve    lid 

M.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 

E.C. van der Spelt   lid 

V.J. van den Bosch   lid 

C.A.A.M. Gommeren   lid 

C.F. Zijlmans   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

 

 Mevrouw  M.H.H. Termeer  wethouder 

 De heren   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: De dames C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

H.A.H.M. Neutkens   lid 

 

Pers: 7 

Omroep: 4 

Publieke tribune:  60 

01.  Opening. 

Mevrouw Korst heeft zich afgemeld wegens ziekte.  

02. Vaststelling agenda. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Vaststelling-agenda-
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De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

03. Spreekrecht burgers. 

Geen aanmeldingen. 

04. Vaststelling besluitenlijst van 17 april 2014. 

Geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld.   

05. Vragenhalfuur. 

De heer Knop heeft zich aangemeld betreffende het onderwerp kunstgras. Hij geeft aan dat er een 

sponsor is gevonden. Hij vraagt waarom er geen agendering is van dit onderwerp. Hij vraagt waarom 

dit overgelaten wordt aan de nieuwe raad. Wethouder Termeer geeft aan dat het besluit nog niet rijp 

was omdat er informatie miste van de vereniging. Het college heeft besloten dat het aan het nieuwe 

college overgelaten wordt. De heer Knop wil voorstellen om dit in een extra vergadering te plannen.  

De voorzitter geeft aan dat dit in het eerste presidium aan de orde gesteld moet worden. Het is aan 

het nieuwe college en het presidium. 

De heer Lambers geeft aan dat hij een mail heeft ontvangen als lid van het presidium. Hij was laat 

thuis en kon hier niets meer mee doen. Waarom wordt mevrouw Korst genoemd als 

plaatsvervangend voorzitter. Er dient snel een besluit genomen te worden over wie dit wel is. De 

voorzitter geeft aan dat dit voldoet aan de gemeentewet. De functies dienen nog ingevuld te worden. 

Dit wordt binnenkort waarschijnlijk gedaan.          

06. Eerst wijziging legesverordening 2014. 

Hamerstuk uit de oordeelvormende vergadering van 17 april 2014. Dit wordt unaniem aangenomen.  

07. Aanbieden coalitieprogramma en voorstellen kandidaten.  

De heer Zijlmans geeft aan dat er met alle partijen is gesproken. Hij verzoekt de raad dit voor een 

volgende keer te agenderen. De heer Huisman geeft aan dat de nieuwe coalitie 68% van de 

Steenbergse gemeenschap vertegenwoordigd. Hij stelt Cors Zijlmans, Petra Lepolder, Vincent van 

den Bosch en Cor van Geel voor.  

08. Commissie onderzoek geloofsbrieven instellen en onderzoek geloofsbrieven. 

Leden benoemen voor de commissie onderzoek geloofsbrieven. Voorstel: de heer Lambers, de heer 

Van Aken, mevrouw Baartmans. De raad stemt hiermee in.   

De voorzitter schorst de vergadering zodat de commissie met de griffier de gelegenheid heeft de 

geloofsbrieven te onderzoeken. De commissie wijst als woordvoerder een woordvoerder aan.  

De commissie komt terug en de vergadering wordt hervat. De heer Van Aken krijgt het woord en 

doet verslag van het onderzoek geloofsbrieven. De geloofsbrieven zijn goedgekeurd.  

 

 

 

09. Verkiezing en installatie wethouders. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-17-april-2014-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-17-april-2014-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Eerst-wijziging-legesverordening-2014-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-april/19:30/Eerst-wijziging-legesverordening-2014-
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De heer Zijlmans: 6 tegen en 11 voor. De heer Zijlmans is benoemd.  

Mevrouw Lepolder: 6 tegen en 11 voor. Mevrouw Lepolder is benoemd. 

De heer Van den Bosch: 6 tegen en 11 voor. De heer Van den Bosch is benoemd.   

De heer Van Geel: 6 tegen en 11 voor. De heer Van Geel is benoemd.  

10. Afscheid van drie wethouders. 

De burgemeester spreekt de wethouders toe. De raadsleden krijgen de gelegenheid een 

afscheidswoord te spreken: De heer Maas; de heer Van der Spelt, mevrouw Lepolder, de heer 

Huisman, de heer Maas, de heer Gommeren.  

 

De afscheidnemende wethouders voeren het woord: De heer Heijmans, de heer Van Kesteren, 

mevrouw Termeer.  

11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Afhandelen van de ingekomen stukken behandeld in de oordeelvormende vergadering van 17 april 

alsmede de ingekomen stukken van 10 april die op 17 april geagendeerd waren: de stuknr. 36, 38, 

56.  

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.  

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 12 juni 2014 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

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