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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 11 mei 2015 

 

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

 

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

L.C.M. Baselier   lid 

E.M.J. Prent   lid 

 

  De heren:   L.C. Aben   burgerlid 

     L.M.N. van Pelt   lid 

W.J. van den Berge   lid 

L.E. Molhoop   lid 

W.L.C. Knop    lid  

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

     D. van Agtmaal   burgerlid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

 

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

     C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

Publiek:  18 

Pers:       02   

 
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 11 mei 2015.  

 

01. Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

02. Vaststellen agenda. 

 

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

 

Mevrouw Lucas over de Wmo. De inspraak van mevrouw Lucas is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl  

Mevrouw Swanenburg over de Wmo. De inspraak van van mevrouw Swanenburg is na te luisteren op 

www.raadsteenbergen.nl 

Behandeling van agendapunt 10. Op het RIS (www.raadsteenbergen.nl zijn de vragen en de antwoorden 

gepubliceerd, n.a.v. de behandeling van de vragen in het vragenhalfuur van de raadsvergadering van 23 

april).   

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vaststellen-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vaststellen-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Spreekrecht-burgers-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Spreekrecht-burgers-
http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
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De wethouder zegt toe een afschrift van de brief aan de staatsecretaris naar de raad te sturen. Er komt de 

mogelijkheid voor de clienten om opnieuw bezwaar in te dienen. Ook deze biref wordt in afschrift naar de 

raad gezonden.  

 

 

De heer Korzilius, directeur Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen. De inspraak van de heer Korzilius is na te 

luisteren op www.raadsteenbergen.nl 

 

Behandeling van agendapunt 07. Toekomstige subsidiering peuterspeelzaalwerk Steenbergen. 

Er wordt besloten dit punt naar de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2015 door te geleiden als 

bespreekstuk.  

06. Presentatie RAV.  

De heer Jacobs geeft de presentatie. De presentatie is gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem 

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

04. Vaststellen besluitenlijst 7 april 2015. 

 

De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

05. Vragenhalfuur. 

De heer Van den Berge stelt een vraag over ingekomen stuk 04. De wethouder geeft de toezegging dit nader 

te bekijken (verwerkt op toezeggingenlijst juni 2015). Het stuk wordt aangehouden tot er een antwoord van 

het college is.  

 

De heer Lambers vraagt naar de bouwclub Dinteloord versus BC d’Heen. Wethouder Zijlmans geeft aan dat 

dit het goed recht van de bouwclub is en dat er gewerkt wordt aan het bij elkaar brengen van de bouwclubs. 

De heer Lambers verzoekt de wethouder de gemeenteraad de bestemmingsplanvoorschriften van de loods 

aan de Oostgroeneweg te doen toekomen.  

06. Presentatie RAV.  

Dit is behandeld na agendapunt 03. De presentatie is gepubliceerd op www.raadsteenbergen.nl bij dit 

agendapunt.   

07. Toekomstige subsidiering peuterspeelzaalwerk Steenbergen. 

Dit agendapunt is na de inspraak van de heer Korzilius besproken.  

08. Ontwerpbegroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 2016. 

Dit gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 mei 2015.  

09. Subsidie Slachtofferhulp Nederland. 

Dit gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 mei 2015..    

10. Vragen van de PvdA betreffende de Wmo verordening. 

Dit agendapunt is na de inspraak van de dames Lucas en Swanenburg behandeld.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Toekomstige-subsidiering-peuterspeelzaalwerk-Steenbergen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Presentatie-RAV
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Presentatie-RAV
http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-7-april-2015-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-7-april-2015-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Presentatie-RAV
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Presentatie-RAV
http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Toekomstige-subsidiering-peuterspeelzaalwerk-Steenbergen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Toekomstige-subsidiering-peuterspeelzaalwerk-Steenbergen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Ontwerpbegroting-Regionaal-Bureau-Leerplicht-West-Brabant-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Ontwerpbegroting-Regionaal-Bureau-Leerplicht-West-Brabant-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Subsidie-Slachtofferhulp-Nederland
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Subsidie-Slachtofferhulp-Nederland
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vragen-van-de-PvdA-betreffende-de-Wmo-verordening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Vragen-van-de-PvdA-betreffende-de-Wmo-verordening
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11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Geen opmerkingen.  

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:58 uur.  

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering  van 8 juni 2015 

 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer L.M.N. van Pelt 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/11-mei/19:30/Sluiting-

