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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 7 september 2015 

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

 

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

E.M.J. Prent   lid 

L.C.M. Baselier   burgerlid  

  De heren:   B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

W.J. van den Berge   lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

W.L.C. Knop    lid  

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J.Huisman   lid 

     W.J.P.M. Maas   lid 

     L.C. Aben    burgerlid 

     J.G.P. van Aken  lid 

 

  De heren:  C.J.M. van Geel  wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

Publiek: 6 personen 

Pers: 2 personen 

 
De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral 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 7 september 2015. 

 

 
01. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering.  
 

02. Vaststellen agenda. 

- 

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen sprekers gemeld. 

 

04. Vaststellen besluitenlijsten 29 juni 2015. 

Twee opmerkingen zijn verwerkt:  

De heer Molhoop is lid, geen burgerlid. 

De heer Huijbregts vraagt agendapunt 10 te plaatsen op de agenda van 9 september, dit moet zijn 

ingekomen stuk 10.  

  

05. Vragenhalfuur. 

Afgesproken wordt dat de beantwoording van de artikel 40 vragen van de VVD wordt geagendeerd voor de 

volgende vergadering.   

 

06. 1
e
 wijziging van de Reïntegratieverordening participatiewet. 
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De heer Lambers vraagt om een inschatting van de risico’s. De wethouder zegt toe deze vraag schriftelijk te 

beantwoorden.  

 
Noot van de griffier: Het volgende antwoord is op 8 september verstrekt aan de griffie ten behoeve van de raad: 

Gisteravond heeft Michel Lambers van de Volkspartij bij agendapunt 6 de vraag gesteld welk financieel risico de gemeente loopt bij 

het afsluiten van de No Risk Polis.  Het antwoord is kort en bondig geen enkel. Enige is dat voor 2015 achteraf (in 2016) een 

verrekening plaatsvinden met het UWV, We hebben het over een bedrag van € 177,00 per polis waar overigens dekking voor is 

vanuit het participatiebudget. Er is verder tot vandaag nog geen enkel polis ingekocht. 

Dit zal vanaf 2016 niet meer spelen, dan krijgt het UWV direct van het ministerie middelen voor het verstrekken van de polis. 

 
De leden van de oordeelvormende vergadering besluiten dit als hamerstuk op de agenda van de 
raadsvergadering te plaatsen.  
 
07. Extra subsidie voor Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 

De leden van de oordeelvormende vergadering besluiten dit als bespreekstuk op de agenda van de 
raadsvergadering te plaatsen.  
 
08. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 12 Leges registratie gastouderschap. De wethouder zegt toe een overzicht aan te leveren 

van de hoogte van de leges en ‘wie wat waar’.  

 

09. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 5 oktober 

2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer B.E.D.M. Suijkerbuijk 
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