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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 10 juni 2015. 
 

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

 

Mevrouw:   W.A.M. Baartmans  lid 

 

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

     G.G. de Neve   lid 

     T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

E.C. van der Spelt   lid 

A.F.C. Theuns   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

 J.H.F. Weerdenburg  lid 

 J.G.P. van Aken  lid 

L.E. Molhoop   lid 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

L.C. Aben   burgerlid 

 J.A.P. Veraart   burgerlid 

  

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:  11  

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 10 juni  2015.  

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

02. Vaststelling agenda.  

De heer van Aken vraagt ingekomen stukken 10 en 10A te behandelen bij agendapunt 9. De vergadering 

stemt hiermee in.  

 

03. Spreekrecht burgers.  

De heer Van Nieuwenhuijzen spreekt in over de A4 en specifiek over de Stoofdijk.  

De heer Van der Wijk over de A4 en de brief aan de minister.    

Mevrouw Brocatis spreekt in over afvalinzameling.    

 

04. Vaststellen besluitenlijst van 13 mei 2015. 

De besluitenlijst is akkoord.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Weerdenburg over de zendmast De Heen en de bereikbaarheid van 112. De burgemeester geeft 

aan dat er specifiek aandacht aan wordt gegeven.   

http://www.raadsteenbergen.nl/
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06. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio. 

De oordeelvormende vergadering besluit dit door te geleiden naar de vergadering van de gemeenteraad als 

hamerstuk.  
 

07. Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Regio West-Brabant.   

De oordeelvormende vergadering besluit dit door te geleiden naar de vergadering van de gemeenteraad als 

hamerstuk.  

 

08. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Reinierpolder. 

De oordeelvormende vergadering besluit dit door te geleiden naar de vergadering van de gemeenteraad als 

bespreekstuk op verzoek van De Volkspartij.  

 

09. Raadsmededeling plan van aanpak openbare ruimte. 

Dit agendapunt behoeft geen behandeling in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen.   

 

10. Beantwoording artikel 40 vragen CDA betreffende de Brabantse Waldag.  

De wethouder zoekt uit hoe de financiële onderbouwing van de Brabantse Wal dag gevormd wordt. Dit 

agendapunt behoeft geen behandeling in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen.   

 

11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Geen opmerkingen.  

  

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelsvormende vergadering van 29 juni 2015 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


