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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 29 juni 

2015 

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

 

De dames:    L.C.M. Baselier   burgerlid  

     W.A.M. Baartmans  lid 

    E.M.J. Prent   lid 

 

De heren:    J.W. Huijbregts    lid 

                                                         M.J.M. Ooms   lid 

  C.A.A.M. Gommeren  lid 

  L.C. Aben   burgerlid 

                                       T.C.J. Huisman   lid 

  T.P.M. van Es   burgerlid 

W.J. van den Berge   lid 

L.E. Molhoop   lid 

G.G. de Neve   lid   

       

  De heren   C.J.M. van Geel  wethouder 

      C. Zijlmans   wethouder  

        

Mevrouw   E.P.M. van der Meer  griffier  

 

Afwezig: De heer     W.L.C. Knop   lid 

 

Publieke tribune:   15 personen 

Pers:     1 personen  

 
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 29 juni 2015.  

 

 

01. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
02. Vaststellen agenda. 
De burgemeester heeft verplichtingen elders en is rond 21:00 uur aanwezig om de vragen in het 
vragenhalfuur te beantwoorden. Het vragenhalfuur wordt derhalve behandeld na agendapunt 9.  

De PvdA verzoekt agendapunt 08. Van de agenda te verwijderen. De vergadering besluit hiertoe.  

Het vragenhalfuur wordt na agendapunt 9 behandeld. De vergadering besluit hiertoe.   

De heer Huijbregts vraagt ingekomen stuk 10 te plaatsen op de agenda van 9 september.      

03. Spreekrecht burgers. 
De heer De Jong spreekt in over agendapunt 07: WMO huishoudelijke hulp.  
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De heer van Nieuwenhuijzen spreekt in over de A4. Mevrouw Baartmans vraagt of de wethouder kan 
verifiëren en aantonen dat er inderdaad het bedoelde asfalt is aangelegd. De wethouder zegt dit toe.  
 
07. Wmo; huishoudelijke hulp.       
Dit agendapunt gaat niet naar de besluitvormende raadsvergadering.   
 
04. Vaststellen besluitenlijsten 8 en 10 juni 2015. 
De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen goedgekeurd.   
 

05.  Vragenhalfuur (behandeld na agendapunt 9). 

Wethouder Van Geel doet een mededeling: de afspraak met de SPZ is verzet naar morgen, dinsdag 30 juni 

2015. De wethouder zegt toe een korte inhoud van het gesprek via de mail toe te zenden aan de raad.      
 

Steenbergen Anders over de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.   
 

VVD over graffiti.  

Gewoon Lokaal over Verzilting, Zuidwestelijke Delta en stuurgroep Zuidwestelijke Delta. Duidelijkheid over 

het traject verdere verzilting. 21:32 uur op de hoogte van het bedrag besteding.      

Steenbergen Anders betreffende carnavalsvereniging.  

06. Krediet bedrijfsvoering. 
Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 16 juli 2015. Het bedrijfsplan wordt op het 
besloten deel van het RIS geplaatst.   
 

07. Wmo; huishoudelijke hulp (is besproken na het inspreekrecht). 
Op verzoek van De Volkspartij op de agenda geplaatst.   
 
08. Leefbaarheid jongeren in kleine kernen (van de agenda afgehaald). 
 
09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 
Ingekomen stuk 9: Gewoon Lokaal.    
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om21:35 uur.   

 
 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen van 7 en 9 

september 2015 (voor de onderwerpen behorende bij de vergaderingen) 

 

Griffier de voorzitter van 7 september 2015   de voorzitter van 9 september 2015  

 

 

 

 

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