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BESLUITENLIJST VAN DE OORDEELVORMENDE  VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 

NOVEMBER 2015 

 

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

   

Mevrouw  W.A.M. Baartmans  lid 

 

De heren  M.H.C.M. Lambers  lid 

W.L.C. Knop   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.C.J. Huisman   lid  

T.P.M. van Es   burgerlid  

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid   

L.C. Aben   burgerlid  

W.J. Van den Berge  lid 

L.E. Molhoop    lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

 

Mevrouw   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder  

C.F. Zijlmans   wethouder 

J.A.M. Vos   burgemeester 

Pers: 2 

Omroep: 5 

Bezoekers: 9 

 
De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op 

www.raadsteenbergen.nl  bij de vergadering van 11 november 2015. 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen agenda. 

Wethouder Van den Bosch wil een korte toelichting geven. De heer Huisman verzoekt het 

uitvoeringsprogramma duurzaamheid te verdagen. De vergadering gaat hiermee akkoord en dit wordt 

geagendeerd voor 2 december.  

Toelichting van de wethouder 

De wethouder geeft een toelichting op het incident van maandagavond. De leden van de vergadering 

reageren hierop.  

 

3. Spreekrecht burgers. 

Mevrouw van Steenpaal spreekt in over het optreden van Wethouder Van den Bosch. De heer van 

Nieuwenhuizen spreekt in over hetzelfde onderwerp.  

 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van  28 september en 7 oktober 2015. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vaststellen-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vaststellen-besluitenlijsten-24-en-30-september-2015
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De vergadering gaat akkoord met de besluitenlijsten.  

 

5. Vragenhalfuur. 

De Volkspartij: 

De heer Lambers: Bouwlocaties Carnavalsverenigingen, opheffing Stichting Belangen Bouwclubs 

Steenbergen. En vragen van de heer Huisman. Afgesproken wordt dat de brief wordt afgewacht en 

vervolgens als ingekomen stuk geagendeerd. Daarna kan het een agendapunt worden.  

De heer Lambers: Verkeerssituatie Sasdijk Dinteloord komt binnenkort een antwoord op.  

De heer Knop: Gemeenschaphuis ’t Cromwiel. De wethouder deelt de bevindingen na de gesprekken met 

de KBO.  

De heer Lambers: Beleidsregels uitstallingen in centrum Steenbergen. De heer Lambers vraagt naar het 

terras in de Kaaistraat en de beleidsregels. De burgemeester zegt een schriftelijk antwoord toe.  

 

6. Beheerverordening begraafplaatsen en heffing lijkbezorgingsrechten. 

De vergadering besluit om  dit als hamerstuk naar de raadsvergadering door te geleiden.  

 

7. Najaarsnota 2015. 

De vergadering verzoekt de kwestie van de dubieuze debiteuren te bespreken in het audit committee.    

De vergadering besluit om dit als hamerstuk naar de raadsvergadering door te geleiden.  

 

8. Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 

De vergadering besluit om  dit als hamerstuk naar de raadsvergadering door te geleiden. 

 

9. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

Dit onderwerp is verdaagd naar de vergadering van 2 december 2015. 

 

10. Wijziging grenzen bebouwde kom Dinteloord, Welberg en Steenbergen. 

De vergadering besluit om  dit als hamerstuk naar de raadsvergadering door te geleiden. 

 

11. Bestemmingsplan Kruislandsedijk 1A. 

Afhankelijk van de beantwoording van de wethouder op de vraag van de heer Van den Berge; 

de vergadering besluit om  dit als hamerstuk naar de raadsvergadering door te geleiden. 

 

12. Ingekomen stukken en mededelingen.  

Ingekomen stuk 24 komt op de agenda voor de volgende keer.  

 

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 2 december 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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

 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2015/22-oktober/19:30/Vragenhalfuur-

