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Steenbergen: 16 juni 2014 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

de leden van de Stadsraad zijn verontrust door de berichtgeving in de (regionale) bladen over het forse bedrag 
dat betaald moet gaan worden aan wachtgelden of dergelijke. 
Dat een deel daarvan het logische gevolg is van de wisseling in de coalitie is ons helder. Maar, dat ook een 
(stevig) deel uitgegeven moet worden omdat in het (nabije) verleden besluiten zijn genomen, die wij 
kwalificeren als onbehoorlijk bestuur, stemt ons niet vrolijk. 

Wij horen van u graag, hoe u de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners, niet alleen in de stad maar ook in 
de totale gemeente, in stand houdt c.q. denkt te houden. 

Een brief met delfde inhoud is ook aan het college gestuurd en de brief wordt na verzending op onze site 
geplaatst. 

Namens de leden van de Stadsraad 

J.H. Brouw 

Secretariaat: de Mudde 22 4651 GW Steenbergen tel. 0167 67945 e-mail: j.brouwer@stadsraadsteenbergen.nl 
IBAN. NL95 RABO 0151 7226 41 KVK: 59738545 www.stadsraadsteenbergen.nl 
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Vertrouwelijk 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

Onderwerp: 

Steenbergen: 16 juni 2014 

Geachte leden van het college, 

de leden van de Stadsraad zijn verontrust door de berichtgeving in de (regionale) bladen over het forse bedrag 
dat betaald moet gaan worden aan wachtgelden of dergelijke. 
Dat een deel daarvan het logische gevolg is van de wisseling in de coalitie is ons helder. Maar, dat ook een 
(stevig) deel uitgegeven moet worden omdat in het (nabije) verleden besluiten zijn genomen, die wij 
kwalificeren als onbehoorlijk bestuur, stemt ons niet vrolijk. 

Wij horen van u graag, hoe u de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners, niet alleen in de stad maar ook in 
de totale gemeente, in stand houdt c.q. denkt te houden. 

Een brief met delfde inhoud is ook aan de gemeenteraad gestuurd en de brief wordt na verzending op onze site 
geplaatst. 

Namens de leden van de Stadsraad 

J.H. Brouwer 

secretaris-voorzitter 

Secretariaat: de Mudde 22 4651 GW Steenbergen tel. 0167 67945 e-mail: j.brouwer@stadsraadsteenbergen.nl 
IBAN: NL95 RABO 0151 7226 41 KVK: 59738545 www.stadsraadsteenbergen.nl 
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