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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 13 januari 2016
Aanwezig:

De heer

M.H.H.I. Remery

voorzitter

Mevrouw:
De heren:

W.A.M. Baartmans
L.C. Aben
W.J. van den Berge
T.P.M. van Es
J.W. Huijbregts
T.C.J. Huisman
M.H.C.M. Lambers
L.E. Molhoop
G.G. de Neve
M.J.M. Ooms
E.C. van der Spelt
A.F.C. Theuns
J.A.P. Veraart
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lid
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burgerlid
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lid
burgerlid

De heren:
Mevrouw:

C.F. Zijlmans
P.W.A. Lepolder

wethouder
wethouder

De heer:

R.A.J. Defilet

plaatsvervangend
griffier

Publieke tribune:
Pers:

27 personen
3 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 13 januari 2016.

01. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Gemeld wordt dat de burgemeester en wethouder van Geel
vanwege andere afspraken afwezig zijn.
02. Vaststelling agenda.
De bespreking van het agendapunt bestemmingsplan Villa Moors vindt aansluitend plaats op agendapunt
spreekrecht burgers.
03. Spreekrecht burgers.
De heren Van Dalen, Ooms, Van de Wou, De Bruin en Buuron spreken in over het agendapunt
bestemmingsplan Villa Moors.
04. Vaststelling besluitenlijst d.d. 2 december 2015.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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05. Vragenhalfuur.
PvdA over leegstand winkelpand Dinteloord.
De Volkspartij stelt vragen over hondenpoepzakjes. De wethouder geeft aan dat de hondenpoepzakjes nog
deze maand beschikbaar worden gesteld.
De VVD reageert op de gegeven presentatie van de wethouder voor de regio over het onderwerp duurzame
verstedelijking. De leden nemen het aanbod van de wethouder aan deze presentatie ook voor de leden van
deze vergadering te geven.
GewoonLokaal over de leegstand op de Reinierpolder. Deze vragen zijn ingediend als artikel 40 vragen en
het schriftelijke beantwoording wordt afgewacht.
CDA Parkeertijd blauwe zone.
CDA terrasproblematiek bij de Joosse.
StAn tentoonstellen bouwprojecten in gemeentehuis. De wethouder zegt toe hiervoor in de hal ruimte te
creëren.
GewoonLokaal voortgang aanleg glasvezel
GewoonLokaal over het vlagprototocol. De wethouder zal op verzoek het vlagprotocol zo spoedig mogelijk
ter kennisname aan de vergadering beschikbaar stellen.
StAn: jachthaven van Steenbergen
06. Invordering toeristenbelasting 2015
De vergadering besluit dit onderwerp als hamerstuk voor de besluitvormende vergadering door te geleiden.
07. Bestemmingsplan Villa Moors.
De bespreking van het bestemmingsplan heeft aansluitend op het spreekrecht plaatsgevonden.
De vergadering besluit de bespreking van dit onderwerp te agenderen als discussiestuk voor de
besluitvormende vergadering.
08. Verordening starterslening aanpassing artikel 2 lid b.
De vergadering besluit om dit als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering door te geleiden.
09. Verordening restschuldlening..
In afwachting van de beantwoording van de wethouder op de vragen van de heer De Neve besluit de
vergadering dit onderwerp als discussiestuk door te geleiden.
10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Ingekomen stuk 00 StAn Toezeggingenlijst. Is reeds behandeld tijdens de oordeelvormende vergadering
van 11 januari 2016.
Ingekomen stuk 4 GewoonLokaal motie Losser over mogelijkheid instellen rekenkamercommissie.
De motie van de gemeenteraad van Losser wordt ondersteund door de leden van de raad. De vergadering
besluit eenzelfde motie in te brengen voor de besluitvormende vergadering.
De vergadering besluit naar aanleiding van deze motie de rekenkamerfunctie als agendapunt geagendeerd.
Ingekomen stuk 7 VVD subsidie op houtkachels
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Ingekomen stuk 9: De Volkspartij en VVD Beantwoording artikel 40 vragen PvdA.
Op verzoek van De Volkspartij wordt de beantwoording geagendeerd voor het presidium.
Ingekomen stuk 10: GewoonLokaal Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom.
Vanwege het raadsvoorstel wat voor de aankomende besluitvormende vergadering geagendeerd is behoeft
dit stuk nu geen verdere bespreking.
Ingekomen stuk 23/23A: GewoonLokaal Duurzaam inkoopbeleid.
Wordt geagendeerd samen met het duurzaamheidsagenda bij de vergadering van 3 februari.
Ingekomen stuk 25: GewoonLokaal en De Volkspartij inrichtingsplannen Steenbergse Haven
Ingekomen stuk 26: De Volkspartij beantwoording vragen infopagina.
Ingekomen stuk 27: PvdA en De Volkspartij Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
Het uitvoeringsprogramma wordt geagendeerd voor een volgende oordeelvormende vergadering.
Ingekomen stuk 29: GewoonLokaal raadsmededeling OMWB.
De raadsmededeling wordt geagendeerd voor een volgende oordeelvormende vergadering.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering van 3 februari 2016

Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

M.H.C.M. Lambers
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