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Besluitenlijst van  de oordeelvormende vergadering van 7 maart 2016 

Aanwezig: De heer   B.E.D.M. Suijkerbuijk   voorzitter 

 

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

L.C.M. Baselier   burgerlid 

E.M.J. Prent   lid 

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

L.C. Aben   lid 

T.C.J.Huisman   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

J.W. Huijbregts   lid 

M.J.M. Ooms   burgerlid 

G.G. de Neve   lid 

J.G.P. van Aken   lid 

L.E. Molhoop   lid  

   

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

   R.P. van den Belt   burgemeester 

   C.F. Zijlmans   wethouder 

Gast:   N. van Mourik   directeur Veiligheidsregio 

 

Afwezig:   M.H.C.M. Lambers  lid 

   C.A.A.M. Gommeren  lid 

      

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

 

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 7 

maart  2016.  

 
01. Opening. 

De heren Lambers en Gommeren hebben zich afgemeld.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Maas geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslagingen omtrent agendapunt 7.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 1 februari 2016. 

Geen opmerkingen. De vergadering gaat akkoord met de besluitenlijst.  

 

05. Presentatie dhr. Nico van Mourik, directeur Veiligheidsregio. 

 

06. Vragenhalfuur. 

PvdA: over Pgb en mantelzorg.    

 

StAn: Oudelandsestraat en sociale meetlat. De wethouder verzoekt de heer Huisman de vraag woensdag te 

stellen.   
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Gewoon Lokaal: VVE de wethouder geeft aan dat het eind deze maand bekend wordt.  

07. Verlengen nota Wmo-volksgezondheid en Preventie- en handhavingsplan alcohol. 

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 maart 2016.    

 

08. Kadernota GGD 2017. 

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 maart 2016.  

 

09. Voorstel tot herinrichting en verbouwing VraagwijzerCJG (Fabrieksdijk 6). 

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 maart 2016.  

 

10. Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 'Samen staan we sterker'. 

De fractie van StAn komt schriftelijk terug op de vraag van mevrouw Prent of mensen met een uitkering 

verplicht vrijwilligerswerk zou moeten uitvoeren. Er wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht hoeveel 

vrijwilligers en mantelzorgers er zijn.  

 

11. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Toezegging nummer 14: De Volkspartij over de carnavalbouwclubs. Er komt een voorstel naar de 

oordeelvormende vergadering van de raad wanneer het overleg (van dinsdag 8 maart) positief uitpakt. 

 

Ingekomen stuk 2 en 2a VBOB: StAn: Steenbergen maakt geen gebruik van een VBOB cliëntondersteuners. 

Is het niet noodzakelijk? Waarom niet? De wethouder weet niet waarom de ouderenbonden dat niet hebben 

gedaan.  

 

PvdA heeft dezelfde vragen over dit ingekomen stuk.  

 

Ingekomen stuk 5 en 5a WVS Groep: PvdA. 

 

Ingekomen stuk 7 Onderwijsconsulent SoSo: PvdA. 

 

Ingekomen stuk 8 Cliëntenbeleving WMO: PvdA.  

 

Ingekomen stuk 10 en 10 a Subsidieverordening Welzijn: PvdA 

Dit stuk wordt als agendapunt doorgeleid naar de volgende vergadering.  

 

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 
 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 4 april 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

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