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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 9 september 2015 

  De heer  B.E.D.M. Suijkerbuijk  voorzitter 

 

  De heren:   L.E. Molhoop   lid 

W.J. van den Berge   lid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

G.G. de Neve   lid  

J.W. Huijbregts   lid 

 M.J.M. Ooms   burgerlid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J.Huisman   lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

     L.C. Aben    burgerlid 

     J.A.P. Veraart   burgerlid 

     M.H.H.I. Remery  lid 

     A.F.C. Theuns   lid 

     E.C. van der Spelt  lid 

 

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder   

 

De heren:  J.A.M. Vos   burgemeester 

   V.J. van den Bosch  wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

     P.W.A. Lepolder  wethouder 

 

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

 

Publiek: 25 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 9 september 2015. 

 

 
01. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering.  
 

02. Vaststellen agenda. 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 06. naar voor te halen. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.    

 

06. Sturing op verbonden partijen.  

De voorzitter van de RKC geeft een korte toelichting.  

De vergadering geeft aan dat het rapport doorgestuurd kan worden naar de Brabantse Wal gemeenten.  

 

Dit agendapunt behoeft geen besluitvorming in de raadsvergadering.  

 

 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Vaststellen-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Vaststellen-agenda-
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03. Spreekrecht burgers. 

Dhr. Hakim Tampoebolon heeft zich aangemeld om in te spreken over agendapunt 14 (vernieuwde 

overeenkomst SLOS, en ingekomen stuk 1) en agendapunt 17, met betrekking tot ingekomen stuk 48 over 

de Evaluatie Molendijk. 

 

17. Met betrekking tot ingekomen stuk 21. De burgemeester zegt toe te kijken naar de 

vergunningverstrekking. Het college koppelt dit terug aan de raad.    

 

17. Met betrekking tot ingekomen stuk 48.  

 

14. Vernieuwde overeenkomst SLOS. 

Dit agendapunt wordt hier behandeld in het kader van het spreekrecht en behoeft verder geen behandeling 

in de vergadering van de raad.  

 

Dames Martens en Pronk van de SDW spreken in over agendapunt 8 (Bestemmingsplan Zuidwal).  

 

08. Bestemmingsplan Zuidwal. 

Dit agendapunt wordt hier behandeld in het kader van het spreekrecht.  

Het agendapunt gaat als bespreekpunt naar de gemeenteraad.  

 

Dhr. Gerjan van de Wouw spreekt met betrekking tot agendapunt 17, ingekomen stuk 62 (zienswijze 

bestemmingsplan Villa Moors) 

 

17. M.b.t ingekomen stuk 62.  

Wethouder Lepolder gaat na wanneer het bestemmingsplan Villa Moors aan de gemeenteraad. wordt 

aangevoden.  

 

04. Vaststellen besluitenlijsten 29 juni 2015. 

Geen opmerkingen over binnengekomen. De besluitenlijst is vastgesteld.  

  

05. Vragenhalfuur. 
De heer Ooms 

Over de mobiliteit van landbouwvoertuigen.  

De heer Lambers 

Vestigingsbeleid.  

De heer Van Es 

Wegafsluiting tijdens de jaarmarkt.  

De heer Remery 

Wateroverlast.  

Huisvesting statushouders/asielzoekers.  

De Kleine tour. 

De heer Gommeren 

Stand van zaken invoering toeristenbelasting.  

De heer Theuns 

Oversteekplaats Westlangeweg (A4). Middenstreep wordt door het college onderzocht.  

De Heer Molhoop 

Vernieling graven.  

Verkeersveiligheid Buiten de Veste. 

 

06. Sturing op verbonden partijen 

Is behandeld na agendapunt 02.  

 

07. Nota Verbonden Partijen – zes kaderstellende spelregels. 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 24 september 2015. 

 

08. Bestemmingsplan Zuidwal. 

(Behandeling bij agendapunt 03. Spreekrecht burgers.) 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Vaststellen-besluitenlijsten-8-en-10-juni-2015
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Vaststellen-besluitenlijsten-8-en-10-juni-2015
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Krediet-bedrijfsvoering
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Ingekomen-stukken--mededelingen-en-toezeggingenlijst
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09. Paraplubestemmingsplan 2015. 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 24 september 2015. 

 

10. Gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland. 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 24 september 2015. 

 

11. Gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen. 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 24 september 2015. 

 

12. Actualisatie monumentenverordening en instellen commissie ruimtelijke kwaliteit. 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 24 september 2015. 

 

13. Intrekken Havengeldverordening en Havenverordening. 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 24 september 2015. 

 

14. Vernieuwde overeenkomst SLOS. 

(Behandeling bij agendapunt 03. Spreekrecht burgers.) 

 

15. Mediation Stoofdijk en overleg met Rijkswaterstaat. 

Dit agendapunt behoeft geen behandeling in de besluitvormende vergadering. 

 

16. Raadsmededeling afhandeling motie regionale bijdrage door latere oplevering A4. 

Dit agendapunt behoeft geen behandeling in de besluitvormende vergadering. 

 

De heer Van den Berge verlaat de vergadering.  

 

17. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 7 (plan van aanpak burgerparticipatie in het groen): De heer Gommeren: welke pilots lopen? 

De wethouder zegt een schriftelijk overzicht toe.  

 

Ingekomen stuk 35 (cameratoezicht): De heer Huijbregts. Stuk met cijfers wordt doorgezet door de griffie.  

 

18. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering van 7 oktober 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.H.I. Remery 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Ingekomen-stukken--mededelingen-en-toezeggingenlijst
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/29-juni/19:30/Sluiting-

