
 
BM1401130 

 1 

 

 

 

 *BM1401130* 
 BM1401130 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen.  

 

Op:  15 mei 2014 

Aanvang:  20:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: De heer  N.H.C.M. Lambers   voorzitter 

De dames:   Prent     lid 

C.A.M. Korst-Dingemans   lid 

H.A.H.M. Neutkens    lid 

De heren:   W.J. van den Berge    lid 

J.G.P. van Aken    lid 

G.G. de Neve     lid 

W.L.C. Knop     lid 

M.H.H.I. Remery /de heer Maas  leden 

N.C.J. Broos     lid 

T.C.J. Huisman    lid 

E.C. van der Spelt    lid 

     J.H.F. Weerdenburg   lid 

     L.M.N. van Pelt    lid 

     T.P.M. van Es    burgerlid 

 

  De heren:  V.J. van den Bosch    wethouder 

     C.F. Zijlmans    wethouder 

    

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

 

Afwezig:  

 

Pers: 2 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  20 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De voorzitter geeft aan dat er een verzoek is geweest van de wethouder om het kunstgras toe 
te voegen. De voorzitter vraagt of daarmee ingestemd kan worden. De heer Remery vraagt om 
verdaging van het onderwerp. De heer Knop geeft aan dat het al zo vaak is uitgesteld. De heer 
Van Pelt vraagt ook om uitstel om goed in te kunnen lezen. De heer Van den Berge geeft aan 
dat het nu behandeld kan worden. En dat hij zich afvraagt of de heer Knop hier over moet 
spreken. De vergadering geeft aan dat dit onderwerp wordt verdaagd.  
 

3. Spreekrecht burgers. 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  
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4. Manifest schaliegasboringen. 

De heer Remery kan meegaan. Punt drie en vier wil hij benadrukken.  

De heer Van den Berge kan zich aansluiten bij heer Remery. Hij wil tevens wijzen op de 

risico’s. De heer Broos geeft aan tegen te zijn. Mevrouw Korst geeft aan dat alternatieven 
(duurzaam) aageboord dienen te worden. De heer De Neve geeft aan dat dit te kort door de 

bocht is. Hij zou hierover graag uitleg krijgen. Er is nu geen behoefte aan aan een toelichting.    

 

Dit kan voor besluitvorming naar de raadsvergadering.     

 

5. Begroting 2014 en 2015 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. 

Mevrouw Prent vraagt naar de antwoorden op haar technische vragen. De heer Van Pelt 

vraagt naar de leerplichtambtenaar. De heer Van Es geeft aan dat er een verschil is in de 

berekening. Hij vraagt of er een relatieve stijging is van de personeelskosten. De heer 

Weerdenburg geeft aan dat het voorstel ondersteund wordt.  De voorzitter vraagt naar de 

vragen van mevrouw Prent. Mevrouw Prent vraagt naar het financiële verschil en andere 

leerplichtambtenaren van buurgemeenten of daar contact mee is.  

De wethouder geeft aan dat de berekening correct is.  Er is contact met scholen buiten de 

gemeenten van de regeling om.    

De vraag van de heer Van Es wordt schriftelijk beantwoord. Mevrouw Prent vraagt naar de 

consequenties van de overige kosten. De wethouder geeft aan dat dit geen consequenties 

heeft. Er is nog een leerplichtambtenaar aanwezig in Steenbergen.   

 

Dit kan voor besluitvorming naar de raadsvergadering. 

  

6. Beëindiging Kind Fit Project.  

De heer Van Aken stelt diverse vragen. De heer Maas sluit zich hierbij aan. De heer Van der Spelt 
stelt tevens een aantal vragen. De heer Van Es geeft aan dat dit een belangrijk programma is en 
vraagt wat de motivatie is om te stoppen. De heren Huisman en Weerdenburg stellen aanvullende 
vragen.  
 

De heer Zijlmans geeft aan dat alle scholen gebruik maken van het project. Het project kost bijna € 
3.000,- per jaar. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om door te gaan zeker gezien het relatief 

kleine bedrag. De wethouder komt erop terug. Het college zal een aangepast belsuit moeten nemen 

als het teruggedraaid wordt. 

 

De heer Van Spelt heeft geen antwoord op de procedurele gang van zaken. De wethouder geeft aan 

hoe het proces gelopen is.  

 

Dit voorstel gaat niet naar de raad.   

 

7. Verordening Leerlingenvervoer. 

Mevrouw Korst geeft aan dat opvalt dat bij het bepalen van het drempelbedrag het allemaal 

erg ingewikkeld is. De heer Van der Spelt vraagt wat de inkomensgrens is. Wat is het effect 

van de wetswijziging. Wil de wethouder de raad informeren over de ervaringen. De heer Van 

den Berge geeft aan dat de gevolgen van keuze van levensbeschouwelijke aard pr ivaat 

betaald zouden moeten worden. Hij wil graag een analyse. Mevrouw Prent wil graag weten 

wat de uitgangspunten zijn.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het drempelbedrag uitgezocht wordt. Ook zal hij over enige 

tijd een evaluatie doen toekomen. En een aantal vragen worden nog schriftelijk beantwoord.     

De heer Van der Spelt is blij met de evaluatie.  

 
Dit voorstel kan voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering.  
 
 

8. Kunstgras. 
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Verdaagd naar de vergadering van 22 mei 2013.  

 

9. Ingekomen stukken mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer Van der Spelt vraagt naar de andere werkzoekenden naast die van Philip Morris.   

 

10. Sluiting.   

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelsvormende vergadering van 3 juli 2014 

 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


