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Besluitenlijst van de openbare oordeelsvormende vergadering. 

 

Op:  12 juni 2014 

Aanvang:  21:00 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: De heer  M.H.H.I. Remery  voorzitter 

De dames:   H.A.H.M. Neutkens   lid 

   E.M.J. Prent   lid 

De heren:   W.J. van den Berge   lid 

L.E. Molhoop    lid 

N.H.C.M. Lambers   lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

N.C.J. Broos    lid 

E.C. van der Spelt   lid 

     T.P.M. Es   lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

      

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

  De heren:  C.F. Zijlmans   wethouder 

     J.A.M. Vos   burgemeester 

   

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

 

Afwezig:  

 

Pers: 2 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  7 

 

1. Opening. 
De heer Van der Spelt heeft aangegeven niet aanwezig te zijn bij de vergadering.  De heer 
Theuns of mevrouw Neutkens zal D66 vertegenwoordigen. 
 

2. Vaststelling agenda. 
  De heer Knop verzoekt het ingekomen stuk van NOC/NSF te betrekken bij agendapunt 5. 

 

De heer Broos geeft aan dat hij niet eerder wil beginnen. De heer Van den Berge geeft aan het 

daarmee eens te zijn. De heer Lambers vraagt of er aanmeldingen aangeeft. De heer Van Es geeft 

aan dat het voorspelbaar moet zijn. De heer Lambers vraagt het presidium dan nu te houden. De heer 

Theuns sluit zich daarbij aan. De vergadering wordt heropend om 21:00 uur. 

 

3. Spreekrecht burgers. 
  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  

 

4.  Begroting ISD 2015. 

 De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met het verzenden van de zienswijzen op  

 voorhand van het raadsbesluit. Dit i.v.m. de datum van de vaststelling (13 juni 2014) van de begroting 

  door de ISD (zie raadsvoorstel). 

 

De heer Lambers vraagt naar het onderzoek over de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

De heer Weerdenburg stelt ook vragen over de cijfers met name over de stijging van de uitkeringen. 
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Mevrouw Neutkens vraagt naar de relatie tot Philip Morris. De heer Broos vraagt of we de diepste 

moment bereikt hebben. Wethouder Zijlmans geeft aan het onderzoek snel ter inzage te leggen. 

 

De vergadering gaat akkoord met de zienswijzen en dit stuk kan als hamerstuk naar de 

raadsvergadering. 

 

5.   Wet Markt en Overheid. 

De heer Theuns geeft aan dat de Wet markt en overheid is niet van toepassing op economische 

activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Kan dit betekenen dat aangezien snel internet 

toch steeds meer als een algemeen belang kan worden gezien en dat kabelbedrijven niet  genegen zijn 

tot aanleg van glasvezel voor snel internet, dit wel door de gemeente kan  worden gedaan? Zoals een 

pilot bij de regio rivierenland? De heer Lambers vraagt of de sportaccomodaties buiten beschouwing 

blijven? Wat is het effect van dit raadsbesluit? Komt er niets in de gevarenzone? 

De heer Van den Berge weet niet exact welke taken de gemeente uitvoert. 

Wethouder Lepolder geeft aan dat er een behoorlijke inverstering gemoeid is met de aanleg van 

glasvezel kabel. Dit moet besloten worden vanwege de eventuele negatieve gevolgen, deze worden 

dan uitgesloten. We zijn zo compleet mogelijk als we denken op dit moment te kunnen zijn. Het 

verschil met de WVS is dat we dan iets inhuren. 

De heer Lambers vraagt om een uitleg bij het raadsvoorstel. 

 

Hamerstuk voor de raadsvergadering. 

 

6.   Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

 

 Ingekomen stuk 5. De heer Molhoop. 

 De PvdA-fractie zou graag van u vernemen of alle inwoners van de gemeente Steenbergen in staat 

wilt stellen kosteloos gebruik te gaan maken van dit waarschuwingssysteem? De burgemeester geeft 

aan dat veel burgers al iets gebruiken en dat er geen hiaten zijn en dat dit om een commerciele actie 

gaat.De heer Molhoop geeft aan dat er diverse nadelen zijn van de huidige systemen. Er is veel onrust 

onder de mensen. De voorbeelden van de burgemeester zijn niet toereikend. De burgemeester geeft 

aan dat dit soort producten wekelijks aangeboden worden. Er is ook geen aanleiding. Als nu blijkt dat 

het niet goed gaat moet er wellicht iets gedaan worden. Met de deskundigen kan er op de 

veiligheidsavond over gesproken worden. De heer Molhoop vindt dit een goed voorstel. 

 

 Ingekomen stuk 6. Mevrouw Neutkens. 

 Blijft de zorgplicht voor de WSW doelgroep gewaarborgd? Er blijft een zorgplicht. 

 

 Ingekomen stuk 1. De heer Lambers. 

 Is deze stichting actief in onze gemeente en welke kosten zijn hiermee gemoeid? 

  De wethouder zal e.e.a. verduidelijken. 

 

7.  Sluiting. 

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur 

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 3 juli 2014. 

 

Griffier    de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.C.M. Lambers 


