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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 7 oktober 2015 

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

  Mevrouw  W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:   J.G.P. van Aken  lid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

   B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

E.C. van der Spelt  lid 

     A.F.C. Theuns   lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J.Huisman   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

   W.L.C. Knop    lid 

G.G. de Neve   lid  

        

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder   

De heren:  V.J. van den Bosch  wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

      

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

 

Publiek:    5 personen 

Pers:     1 persoon 

 
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 oktober 2015. 

 

 
01. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

02. Vaststellen agenda. 
De Volkspartij stelt voor agendapunt 10 van de agenda af te halen.  

Agendapunt 07. is al ingetrokken.  

 

03. Spreekrecht burgers. 
De heer De Korver heeft zich aangemeld voor het spreekrecht betreffende agendapunt 06: actualisatie 
bestemmingsplan Kom Welberg.  
 
06. Actualisatie bestemmingsplan kom Welberg.  

De wethouder doet de toezegging voortaan te kijken naar een samenvatting die erbij gevoegd kan worden 

zodat het stuk wat beter ‘behapbaar’ is voor de raad. De wethouder zegt toe een dossier op hoofdlijnen aan 

de raad te verstrekken binnen 2 à 3 weken, liefst voor de raadsvergadering.  

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 22 oktober 2015.   

 

04. Vaststellen besluitenlijst van 9 september 2015. 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen de besluitenlijst wordt goedgekeurd.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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05. Vragenhalfuur. 
Steenbergen heeft een eigen onderzoek m.b.t. de handhaving huisvesting arbeidsmigranten. Er kan geen 

datum aangegeven worden wanneer de nota beschikbaar is.   

 

06. Actualisatie Bestemmingsplan Kom Welberg. 
Behandeld na het spreekrecht burgers.     

 

07. Ingetrokken door de raad: beantwoording artikel 40 vragen over opvang statushouders 
VERVALLEN. 

 

08. Economisch Actieprogramma. 
Belofte wethouder Van den Bosch: 10% verhoging van het aantal arbeidsplaatsen voor 2018.  

 

Dit agendapunt wordt als discussiestuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 22 oktober 2015.  

De Volkspartij is de enige fractie die dit wil bespreken en laat via de griffie weten of dit eventueel een bespreekstuk kan worden.  

 

09. Preventief onderhoud kademuren jachthaven van Steenbergen. 
De wethouder zegt nog een antwoord toe over het idee om de stalen kade met een kunststof plaat te 

bedekken. Ook komt de planning naar de raad toe. Verkleinen van de haven komt ook nog een antwoord op.  

 

Dit agendapunt wordt als discussiestuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 22 oktober 2015.       

 
10. Werkzaamheden Zeelandweg-Oost. 
VERVALLEN. Door de Volkspartij geagendeerd en van de agenda afgevoerd.  

 

11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 
Ingekomen stuk 8:  Er worden vragen gesteld door de VVD aan de PvdA. Het verzoek is dit verder te 

bespreken in het presidium.  

 

Ingekomen stuk 12: Er wordt nog antwoord gegeven op de vraag over de waarborging van de veiligheid bij 

de kleine tour.  

 

Ingekomen stuk 13: Gewoon Lokaal! verzoekt dit ingekomen stuk aan te houden en inzicht te krijgen van het 

verslag van de bezwaren commissie. Op de agenda van november. 

 

12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 11 november 2015  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

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


