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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 1 februari 2016 
 

Aanwezig: De heer   J.G.P. van Aken   voorzitter 

 

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

L.C.M. Baselier   burgerlid 

  De heren:   W.J.P.M. Maas   lid 

D. van Agtmaal   burgerlid 

W.J. van den Berge  lid 

N.C.J. Broos   burgerlid 

L.C. Aben   lid 

T.C.J.Huisman   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

   

Mevrouw:  M. Vos    wethouder   

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

    

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

 

Publiek:  3  

Pers:   1 

 

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 1 

februari 2016.  

 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering van Wethouder 

Zijlmans.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Lambers stelt voor agendapunt 6 van de agenda te verwijderen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

03. Spreekrecht burgers. 

Geen aanmeldingen.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 11 januari 2016.  

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De Volkspartij: over een vacature bij de SWOS.  

 

06. Raadsmededeling bestuursakkoord verhoogde instroom asielzoekers. 
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Van de agenda afgevoerd.  

 

07. Raadsmededeling Gezondheidseconomie. 

De wethouder zorgt voor een schema van de gesprekken die gevoerd worden.  
Uitwerking komt naar concrete plannen.   
 
08. Beantwoording art. 40 vragen betreffende de ISD. 

VOG of verder onderzoek? Vraagt de ISD naar integriteit? Er komt nog informatie als de zaak is afgerond.    

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Toezegging 20: Carnavalbouwclubs, de Volkspartij. Wethouder Van Geel verwacht kort naar de carnaval meer 

informatie.   

Ingekomen stuk 2 en 2A: WVS, D66.  De heer Van den Berge vraagt om geïnformeerd te worden over beschut werk. 

Dit komt in maart.  

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:19 uur.     

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 7 maart 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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