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Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

8 april 2015. 

 

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

 

Mevrouw:   W.A.M. Baartmans  lid 

 

  De heren:   M.H.C.M. Lambers   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 

G.G. de Neve   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

B. Suijkerbuijk   lid 

L.E. Molhoop   lid 

D. van Agtmaal   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   

 

Publiek:   2 

Pers:       3 

 
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 8 april 2015. 

 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 

02. Vaststellen agenda. 

De vergadering besluit agendapunten 7, 8 en 9 te bundelen in de bespreking.  

 

Het onderwerp ‘Heense Hoeve’ wordt voor volgende maand geagendeerd.   

 

03. Spreekrecht burgers.  

Er zijn geen sprekers.   

 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Vaststellen besluitenlijsten van 11 februari en 11 maart 2015.  

De besluitenlijsten worden goedgekeurd.  

 

05. Vragenhalfuur. 

Arriva 

Er zijn geen consequenties voor de gemeente Steenbergen door het verplaatsen van onrendabele buslijnen. Het 

aantal bushaltes wordt wel bekeken, omdat een aantal haltes te weinig in- en uitstappers hebben en daarmee 

onrendabel zijn. Ook wordt gekeken naar het verleggen van de bushalte ‘Molenweg’. Voor lijn 102 geldt dat daar 

overleg over wordt gepleegd.    

 

Blijverslening 

Er is ambtelijk al een afspraak gemaakt om over dit fonds te praten.  

   

06. Procesgang met betrekking tot de visie op samenwerking.  

Dit is een opinierend stuk. Dit gaat niet naar de raadsvergadering. Een wijziging in het aangeboden schema is om het 

op 10 juni 2015 op de agenda te plaatsen van de oordeelsvormende vergadering.    

 

07. Beleidsplan veiligheidsregio.  

08. Regionaal risicoprofiel. 

09. Brandrisicoprofiel. 

Deze drie agendapunten zijn in één keer behandeld.  

Er wordt besloten dit als hamerstukken naar de raad door te geleiden als één agendapunt.      

 

10. Economische visie. 

De vergadering geeft aan dat dit stuk als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.   

 

11. Verzoek mevrouw Verwijs in het kader van de wet Openbaarheid bestuur. 

De vergadering geeft aan dat dit stuk als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.  

 

12. Carnaval bouwclubs.  

Dit agendapunt kent geen besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering.  

 

13. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

 

Ingekomen stuk 1 en 2; waarom komen deze zo laat op de agenda? Dit wordt uitgezocht.  

 

Ingekomen stuk 3 en 4; complimenten voor deze notitie. 

  

Ingekomen stuk 5; overgebleven middelen kunnen aangewend worden voor andere momenten in de wooncarriere. 

  

Ingekomen stuk 7; teleurstelling over het antwoord in verband met de belijning van de A4. Dit is niet in het tracé 

besluit opgenomen. 

     

Ingekomen stuk 10;  dit is nodig vanuit het toestaan van evenementen is dit nodig als onderlaag.  Hier worden direct 

twee andere onderdelen in meegenomen: dakkapellen inmeten en het verhuren van reguliere woningen (kamers) aan 

arbeidsmigranten. Daarom is er gekozen voor een paraplubestemmingsplan.  

 

Wethouder Lepolder heeft een mededeling betreffende de Heense Hoeve. Er is een nieuwe vergunningaanvraag die in 

onderzoek bij de gemeente is.   
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14. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 13 mei 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


