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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 11 januari 2016 
 

 

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

 

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

L.C.M. Baselier   burgerlid 

E.M.J. Prent   lid 

 

  De heren:   L.C. Aben   burgerlid 

     G.P. van Aken   lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

T.C.J.Huisman   lid 

W.L.C. Knop    lid  

B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

   

  Mevrouw:  P.W.A. Lepolder-Ruitenberg wethouder   

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

     C.F. Zijlmans   wethouder 

   R.P. van den Belt  burgemeester 

 

De heer:   R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

Publiek: 12 

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 11 januari 2016.  

01. Opening. 

02. Vaststelling agenda. 
 
Agendapunt 9 vervalt vanwege dubbele agendering met agendapunt 6.  
 
Wethouder Van Geel zal een mededeling doen bij de behandeling van ingekomen stuk 11.  
 
Op verzoek van de fractie van GewoonLokaal wordt agendapunt 7 wordt verdaagd naar de vergadering van 
februari. 
 
Vanwege afwezigheid van de burgemeester tijdens de oordeelvormende vergadering van 13 januari worden 
op verzoek deze avond twee onderwerpen behandeld uit zijn portefeuille. 
 
Dhr. Aben deelt de vergadering mede niet langer werkzaam te zijn bij de OMWB.  

03. Spreekrecht burgers. 
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht. 

04. Vaststelling besluitenlijst d.d. 1 december 2015. 
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Opening-1
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https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Spreekrecht-burgers-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Spreekrecht-burgers-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-d-d-1-december-2015-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-d-d-1-december-2015-1
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05. Vragenhalfuur.  

PvdA  
Buslijn 111.  

VVD 
Duurzame verstedelijking. Dit onderwerp wordt verdaagd naar de vergadering van woensdag 13 januari. 

VVD, De Volkspartij, GewoonLokaal en de PvdA stellen vragen over  kerncentrale Doel . De leden gaan in 

op de uitnodiging van de directeur van de Veiligheidsregio om de leden inhoudelijk te informeren. In 
agendacommissie wordt een datum uitgekozen en de vorm waarin de uitnodiging wordt verstuurd. 

CDA 

Legeskosten rondom de kerstboomverbranding in Nieuw-Vossemeer. 

 

StAn 

AED apparaten in de gemeente.  

06. Beantwoording artikel 40 vragen van De Volkspartij en de PvdA betreffende de ontslagen  bij TSN. 

De PvdA stelt nadere vragen over de ontwikkelingen bij TSN. 

07. Raadsmededeling gezondheidseconomie. 

Op verzoek van de fractie van GewoonLokaal wordt dit agendapunt verdaagd naar de  oordeelvormende 
vergadering van 1 februari. 

08. Huisvesting Carnavals bouwclubs. 

De wethouder zegt toe voor de oordeelvormende vergadering van april met een voorstel te zullen komen. De 
fracties van De Volkspartij, de VVD en StAn kondigen een motie aan.  

09. Beantwoording artikel 40 vragen PvdA; ontslagen TSN. 
Dit agendapunt is komen te vervallen, vanwege reeds besproken bij agendapunt 6.  

10. ’t Cromwiel 
De Volkspartij kondigt een motie aan voor de besluitvormende vergadering.   

 
11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 00. StAn. Toezeggingenlijst januari. Toezegging nummer 2 is nog niet afgedaan. 

 

Ingekomen stuk 1. PvdA en VVD. Jaarrekening SOM. 

 

Ingekomen stuk 3. VVD. Kwartaalbrief invoering Wmo.  

 

Ingekomen stuk 5. PvdA en StAn Subsidieverordening welzijn SWOS. 

De PvdA komt in het auditcommittee hier nog op terug. 

 

Ingekomen stuk 7. PvdA. Inkoop jeugdzorg 2016. 

 

Ingekomen stuk 8. PvdA. Motie van Roosendaal betreffende de herstructurering van de WVS. 

 

Ingekomen stuk 10: PvdA. Beantwoording artikel 40 inzake de ISD.  

De beantwoording van de vragen wordt geagendeerd voor een volgende oordeelvormende vergadering. 

 

Ingekomen stuk 11: De Volkspartij en StAn. Raadsmededeling Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom.  

De wethouder doet een mededeling over de consequenties van het bestuursakkoord in relatie tot het 

aangenomen amendement van 25 november 2015. De wethouder geeft aan dat deze week hierover een 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Vragenhalfuur-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Vragenhalfuur-1
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https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Beantwoording-artikel-40-vragen-van-De-Volkspartij-en-de-PvdA-betreffende-de-ontslagen-bij-TSN
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Huisvesting-Carnavals-bouwclubs
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https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Beantwoording-artikel-40-vragen-PvdA-ontslagen-TSN
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Beantwoording-artikel-40-vragen-PvdA-ontslagen-TSN
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/11-januari/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
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voorstel wordt behandeld in het college. De leden adviseren de agendacommissie dit voorstel te agenderen 

voor de besluitvormende vergadering van 28 januari 2016. 

 

Op verzoek van de fractie van De Volkspartij wordt de raadsmededeling geagendeerd voor de 

oordeelvormende vergadering van 1 februari 2016. 

 

Ingekomen stuk 29. VVD. Raadsmededeling OMWB.  

 

11. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 1 februari 2016. 

 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.H.I. Remery 


