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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen  

 

Op:  27 januari 2014 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

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

 

 de dames  D. Abresch     lid  

  C.A.M. Korst-Dingemans   lid  

  P.W.A. Lepolder    lid 

  W.A.M. Baartmans    lid 

   L.C.M. Baselier    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 

  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 

  J.G. Ooms     lid 

           L.M.N. Van Pelt    lid  

           V.J. van den Bosch   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:  

   

Pers: 5 

Omroep: 4 

Publieke tribune:  60 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan dat hij hoopt tot een constructieve samenwerking te 

komen. Deze vier jaar heeft de gemeenteraad uitstekend zijn werk verricht. De begroting en het 

beleid is goed op orde. Dualisme is goed vorm gegeven. Er zijn veel besluiten genomen in een 

stabiele situatie. Het college heeft goed en stabiel kunnen functioneren. Er komt een nieuwe 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Opening-
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bestuursperiode. Hij wil graag het proces van een nieuwe raad en college begeleiden. De kiezer 

heeft altijd gelijk. Hij hoopt dat veel mensen gaan stemmen en daarmee gebruik maken van hun 

recht. De burgemeester doet een oproep naar de politieke partijen en de media om prudent om te 

gaan met de bestuurlijke problematiek en geen platte verkiezingsretoriek te gebruiken. Hij geeft aan 

dat de gelegenheid gegeven wordt om de handtekeningenactie aan te bieden.         

Het onderwerp wordt behandeld door middel van het uitspreken van een aantal verklaringen.   

   

2.  Vaststelling agenda.  

  De agenda wordt vastgesteld. 

  

3.  Spreekrecht burgers. 

De heer van der Heijden spreekt in. Hij geeft een toelichting op de petitie (de tekst van de petitie is bij 

de ingekomen stukken van deze vergadering geplaatst op het raadsinformatiesysteem 

www.raadsteenbergen.nl ). 

  

De heer Van den Bosch spreekt een verklaring uit namens 16 raadsleden van Gb/DLP, CDA, VVD, 

StAn, DOOR! en D66 (de tekst van de verklaring is geplaatst op het raadsinformatiesysteem 

www.raadsteenbergen.nl ).  

 

De heer Van den Berge spreekt een verklaring uit namens drie raadsleden van de PvdA, De 

Volkspartij en Koos Boluijt (de tekst van de verklaring is geplaatst op het raadsinformatiesysteem 

www.raadsteenbergen.nl ). Hij dient een tweetal moties in (tevens bij deze vergadering op het 

raadsinformatiesysteem geplaatst).  

  

De voorzitter stelt voor een korte reactie te geven op de motie en vervolgens een schorsing in te 

lassen. De afgelopen maanden heeft zich een keten van zaken afgespeeld. Veel zaken in de 

afgelopen maanden hebben geleid tot actie en reactie. Hij vraagt zich af of een aantal zaken eruit 

lichten een bijdrage levert aan de toekomst van Steenbergen. Het verkenningsrapport is een 

onderdeel van de keten. Het advies van de voorzitter is het rapport van de verkenningscommissie 

niet openbaar te maken. Over het onderzoek heeft de voorzitter niet direct een mening. Hij 

constateert dat het erg lijkt op de opdracht van de burgemeester.     

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.  

 

Mevrouw Abresch geeft aan dat de heren Broos en Remery en zijzelf bij motie 2 geen deel uitmaakt 

van de beraadslaging en stemmingen. De heer Zijlmans geeft aan waarom nu het rapport van de 

verkenningscommissie niet wordt gesteund. Mevrouw Lepolder geeft aan dat burgemeester Vos aan 

kan geven wanneer er een moment is om de verkenning openbaar te maken. De heer Van den 

Bosch geeft aan dat je een broedende kip niet moet storen. De heer Ooms geeft aan dat het 

functioneren en disfunctioneren van personen niet openbaar besproken moet worden. Mevrouw 

Korst geeft aan eerst het proces dat de heer Vos doorloopt afgewacht dient te worden. De heer Van 

den Berge doet zijn beklach over het functioneren van burgemeester Vos. Fracties verschuilen zich 

achter de uitspraak van de heer Vos. De heer Van den Berge geeft aan dat de fracties hun woord 

niet nakomen. Burgemeester Vos geeft aan adviezen te geven aan de raad, bij welk onderwerp dan 

ook.  

 

De heer Zijlmans geeft aan dat de burgmeester een opdracht heeft gekregen om de zaak compleet 

door te lichten en een rapport op te stellen. Om nu ook nog een commissie te benoemen is 

dubbelop. Dan wordt er weer een ander proces gelopen. Hij heeft vertrouwen in dit proces. Mevrouw 

Lepolder geeft aan dat burgmeester Vos een opdracht heeft en dat hij het functioneren rondom het 

functioneringsgesprek mee kan nemen. De heer Van den Bosch wil vooruit kijken en 

oplossingsgericht bezig zijn. Eén element eruit halen acht hij niet goed. D66 wil ook een aantal zaken 

onderzocht zien. Waar kunnen wij van leren? D66 is er voorstander van dit de komende maanden 

goed uit te zoeken. 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/26-september/19:30/Spreekrecht-burgers-
http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Ooms geeft aan dat naast de aangifte en de opdracht van burgemeester Vos voldoende is. 

Mevrouw Korst geeft aan dat het onderzoek al een maand loopt en dat het geen toegevoegde 

waarde heeft. Het CDA heeft vertrouwen in het proces dat de heer Vos loopt.  

 

De moties worden in stemming gebracht. 

Motie openbaar maken rapport: verworpen met 16 stemmen tegen (Gb/DLP, CDA, VVD, StAn, 

DOOR! en D66) en 3 stemmen voor (PvdA, De Volkspartij en Koos Boluijt).  

Motie onderzoek: verworpen met 13 stemmen tegen (Gb/DLP, CDA, VVD, StAn, DOOR! en D66) en 

3 stemmen voor (PvdA, De Volkspartij en Koos Boluijt), mevrouw Abresch en de heren Broos en 

Remery hebben zich onthouden van stemming.  

  

4.  Besluitenlijsten van 19 december 2013. 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

  

5.  Vragenhalfuur. 

Geen vragen ingediend.  

    

6.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

In deze vergadering is bij 3 een ingekomen stuk toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken.  

Mededeling van Wethouder Van Geel. Fusie van twee scholen. Per 1 augustus 2014. Op het 

moment dat er een uitgebreider gesprek is geweest zal de wethouder de raad nader informeren. 

 

7. Subsidiebeleid / subsidieverordening 

Hamerstuk. Akkoord. 

 

 

8. Notitie toekomstig beheer ontmoetingscentrum en sporthal ’t Cromwiel. 

Hamerstuk. Akkoord. 

 

 

9. Wijziging verpachtingsvoorwaarden van kermissen.  

Hamerstuk. Akkoord.  

 

 

10. Vaststellen controleprotocol 2013. 

 Hamerstuk. Akkoord. 

   

 

11.  Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie Gemeenteraad van 27 februari 2014 

 

 

             Griffier              de voorzitter  

 

 

 

 

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