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Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

13 mei 2015. 

 

 

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

 

Mevrouw:   W.A.M. Baartmans  lid 

 

  De heren:   M.H.H.I. Remery  lid 

     T.P.M. van Es    burgerlid 

M.J.M. Ooms   burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid   

J.G.P. van Aken  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

D.A.D. Mees   burgerlid 

L.C. Aben   burgerlid 

 W.L.C. Knop   lid 

 

Mevrouw:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

De heren:  V.J. van den Bosch   wethouder 

   C.F. Zijlmans   wethouder  

J.A.M. Vos   burgemeester 

 

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

 

Afwezig: De heer   G.G. de Neve   lid 

 

Publiek:  6 

Pers:       2 

 

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 13 mei 2015. 

 

 

01. Opening. 

De heer de Neve is afwezig. 

  

02. Vaststellen agenda. 

De heer Remery neemt bij agendapunt 10 de voorzittershamer over van de heer Lambers. 

Verder geen opmerkingen over de agenda.  

Ingekomen stuk 1 en 1A: de fractie van de PvdA stelt voor deze te agenderen voor de volgende vergadering. 

De vergadering stemt hiermee in.  

Ingekomen stuk 6: het CDA verzoekt dit op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Tampoebolon spreekt in over agendapunt 09 (brief Dorpsraad Dinteloord) Het agendapunt wordt 

direct hierna behandeld. Het spreekrecht is na te luisteren op het raadsinformatiesysteem 

www.raadsteenbergen.nl. en als tekstbestand toegevoegd aan het agendapunt ‘spreekrecht burgers’.  
Behandeling van agendapunt 09. Brief dorpsraad Dinteloord.  
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Dit stuk gaat niet naar de raad. Er wordt afgesproken in het presidium te spreken over het agenderen van 

ingekomen stukken.  

 

04. Vaststellen besluitenlijst 8 april 2015. 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Huisman: zendmast De Heen.  

Camera toezicht op de Markt. De burgemeester zet de vraag uit bij de politie.  

 

De heer Huijbregts: vergunningen, doorlooptijd en klachtenafhandeling.  

 

De heer van Aken: Leefbaarheid van jongeren in kleine kernen.  

 

06. Zienswijzen en wensen en bedenkingen over documenten Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 

De vergadering besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de gemeenteraad.  

 

07. Kaderbrief, begroting en meerjarenraming omgevingsdienst West-brabant. 

De vergadering besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de gemeenteraad.  

 

08. Toekomstmogelijkheden Sunclasspark. 

Dit stuk wordt aangehouden. De vergadering geeft aan een beeldvormende vergadering te wensen over dit 

onderwerp.   

 

09. Brief dorpsraad Dinteloord. 

Behandeld bij agendapunt 03 (spreekrecht burgers).  

 

10. Heense Hoeve. 

De wethouder zegt toe dat de technische interpretatie van artikel 2.4 in heldere bewoording aan de raad 

aangeleverd wordt met daarbij de uitleg waarom die AMvB van toepassing is op dit onderwerp en waarom 

niet de gemeente het bevoegd gezag zou kunnen zijn.  

 

Dit onderwerp behoeft geen behandeling in de raadsvergadering.  

   

11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

De heer Van der Spelt stelt vragen over ingekomen stuk 11.  

 

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.  

  

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 10 juni 

2015. 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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