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Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 8 juni 2015. 

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

 

De dames:    L.C.M. Baselier   burgerlid  

     H.A.H.M. Neutkens  lid 

De heren:    J.W. Huijbregts    lid 

                                                         J.H.F. Weerdenburg  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 

D. Mees   burgerlid 

W.L.C. Knop    lid   

      D. van Agtmaal   burgerlid 

      W.J.P.M. Maas   lid 

 

  De heren   C.J.M. van Geel  wethouder 

      C. Zijlmans   wethouder  

        

Mevrouw   E.P.M. van der Meer  griffier  

 

Afwezig:  

 

Publieke tribune:   2 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 8 juni 2015.  

 
01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

 

02. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers.  

Niemand maakt gebruik van het spreekrecht.  

 

04. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2015. 

De heer Mees geeft aan dat de besluitenlijst te summier is. De voorzitter verzoekt hem dit in het presidium 

aan de orde te stellen.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Van Es vraagt naar de probleemgevallen met betrekking tot de Pgb. De wethouder geeft aan dat de 

gemeente tracht te voorkomen dat er problemen ontstaan.  

 

06. Presentatie Traverse. 

De heer van Rijen verzorgt de presentatie. De presentatie is gepubliceerd op www.raadsteenbergen.nl als 

document onder aan de vergadering van 8 juni 2015.  
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07. Kunstgras SC Kruisland.  

Dit agendapunt wordt naar de vergadering van de gemeenteraad doorgeleid als hamerstuk.  

 

08. Intrekking subsidieverordening muziekonderwijs. 

Dit agendapunt wordt naar de vergadering van de gemeenteraad doorgeleid als hamerstuk.  
 

09. Jaarstukken en begroting GGD. 

Dit agendapunt wordt naar de vergadering van de gemeenteraad doorgeleid als hamerstuk.  

 

10. Jaarstukken en begroting Regionale Ambulance Zorg.  

Dit agendapunt wordt naar de vergadering van de gemeenteraad doorgeleid als hamerstuk.  

 

11. Jaarstukken en begroting WVS-Groep. 

De wethouder verstrekt nog cijfers over het aantal arbeidsplaatsen die zijn ontstaan doordat deze taken niet 

meer door mensen van de WVS-groep worden uitgevoerd (verwerkt op toezeggingenlijst). 

 

Dit agendapunt wordt naar de vergadering van de gemeenteraad doorgeleid als hamerstuk.   

 

12. Begroting 2016 ISD Brabantse Wal.  

Wanneer komen de resultaten van het onderzoek van de stijging van de cijfers? De wethouder geeft aan dat 

dit voor het zomerreces verwacht kan worden (verwerkt op de toezeggingenlijst).  De wethouder zorgt ervoor 

dat de fout in de cijfers (komma verzetten) hersteld wordt (verwerkt op toezeggingenlijst).  
 

Dit agendapunt wordt naar de vergadering van de gemeenteraad doorgeleid als hamerstuk.  

 

13. Ingekomen stukken sociale werkvoorziening. 

Dit onderwerp vraagt geen besluitvorming en wordt dus niet naar de raadsvergadering doorgeleid. De PvdA 

overweegt het indienen van de motie.      

 

14. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Er worden geen stukken doorgeleid naar de volgende vergadering.   

 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:44 uur.   

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 29 juni 2015  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


