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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 3 februari 2016
Aanwezig:

De heer

M.H.C.M. Lambers

voorzitter

De heren:

M.H.H.I. Remery
J.A.P. Veraart
W.J. van den Berge
L.E. Molhoop
L.C. Aben
C.A.A.M. Gommeren
E.C. van der Spelt
A. Theuns
T.P.M. van Es
J.W. Huijbregts
M.J.M. Ooms
B.E.D.M. Suijkerbuijk
W.L.C. Knop

lid
burgerlid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
burgerlid
lid (tot 22:00 uur)
burgerlid
lid
lid

De heer:
De dames:

R.P. van den Belt
P.W.A. Lepolder
M. Vos

burgemeester
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

Publieke tribune:
Pers:

4 personen
1 personen

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 3 februari 2016.
01. Opening.
De heer De Neve is afwezig wordt vervangen door de heer Suijkerbuijk. De heer Huisman heeft zich
afgemeld.
02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers.
Geen opmerkingen over binnengekomen.
04. Vaststelling besluitenlijst van 13 januari 2016.
De heer Veraart ziet het volgende graag toegevoegd aan de besluitenlijst: wethouder Zijlmans heeft
aangegeven dat er na oktober 2015 (toen de Regenboogvlag werd gehesen) geen wijzigingen zijn m.b.t. de
praktijk van het vlaggen bij het gemeentehuis. Bij ‘bijzondere gelegenheden’ anders dan de vaste dagen
waarop sowieso wordt gevlagd, kan en zal de gemeente toch de vlag huisen.
De besluitenlijst is met bovenstaande aanvullingen goedgekeurd.
05. Vragenhalfuur.
Geen vragen aangemeld.
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06. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 (verzet naar de vergadering van 3 februari 2016).
De oordeelvormende vergadering geeft aan dat dit als bespreekstuk naar de raadsvergdaring gaat.
07. Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
Op verzoek van de PvdA en De Volkspartij op de agenda geplaatst. Er komt een schriftelijk antwoord op het
onderscheid tussen campings en hotels. Dit onderwerp vergt geen behandeling in de besluitvormende
vergadering.
08. Raadsmedeling ontwikkelingen rondom gemeenschappelijke regeling OMWB.
Dit onderwerp vergt geen behandeling in de besluitvormende vergadering.
09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Ingekomen stuk 8:
Overlast schoolverkeer Waterlinie. De Volkspartij.
Verzoekt agendering voor 8 april 2016.
Ingekomen stuk 9: StAn.
Beantwoording artikel 40 vragen Molenweg.
Toezegging 13: beleid terrassen.
De Volkspartij.
Ingekomen stuk 20: stichting Dintelkat.
Toezeggingenlijst: nummer 21 Cromwiel:
De Volkspartij.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.
Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van
9 maart 2016
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

J.G.P. van Aken
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