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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 9 maart 2016. 

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

 

  Mevrouw:   W.A.M. Baartmans  lid 

 

De heren:    M.H.H.I. Remery  lid 

    W.J. van den Berge   lid 

L.C. Aben   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

E.C. van der Spelt  lid 

A. Theuns   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid  

W.L.C. Knop   lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

      

  De heer:   C.F. Zijlmans   lid 

  De dames:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

      M. Vos    lid 

 

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

 

Afwezig:  De heer:   L.E. Molhoop   lid 

 

 

 

Publieke tribune:  4 personen 

Pers:    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 9 maart 2016. 

 

01. Opening. 

De heer Molhoop is afwezig. 

 

02. Vaststelling agenda. 

Geen opmerkingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Broeshart spreekt in over het PGB en vraagt of er meer aandacht voor kan komen.  Verder geeft hij 

aan dat hij de enquête over het RIS niet kan invullen omdat hij geen computer heeft.  

 

De heer Tampoebolen over agendapunt 06. Hij geefteen toelichting over de werkzaamheden van de SLOS.   

 

06. De heer Lambers geeft aan akkoord te zijn met het voorstel.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Opening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Opening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-agenda
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-agenda
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Spreekrecht-burgers
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Spreekrecht-burgers
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De heer Weerdenburg  vraagt om duidelijkheid over de kijkcijfers en verzoekt het college om dit mee te 

nemen bij de perspectiefnota. Hij verzoekt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing dit terug te nemen.  

 

De heer Huisman vraagt naar het tot stand komen van de prijs.  

 

De heer Van der Spelt geeft aan dat hij het bedrag hoog vindt en verzoekt de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing dit tegen het licht te houden.  

 

De heer Aben geeft aan het een fors bedrag te vinden en verzoekt tevens de werkgroep dit terug te nemen.  

 

De heer Van den Berge wil goed kijken naar de manieren waarop de communicatie tot stand komt. Het 

bedrag is hier niet leidend bij, het dienen aanvaardbare kosten te zijn. Hij verdedigt het voorstel en vraagt om 

interactiviteit van het systeem.  

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat oordeelvormende vergaderingen soms interessanter zijn. Zou er gekeken 

kunnen worden naar een cafetariamodel. Zij verzoekt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing dit nog eens 

tegen het licht te houden.  

 

De vergadering besluit dit onderwerp terug te brengen in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 3 februari 2016. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur. 

StAn:  1. Sociale meetlat: huisvesting buitenlandse werknemers, wanneer komt dit? De wethouder gaat het 

na.  

2. De voortgang van de renovatie van de haven in Steenbergen. Wethouder Zijlmans geeft aan dat 

dit 1 april wordt.   

2. Landschap van Allure.  

3. Verkeerssituatie Van Loonstraat (Gewoon Lokaal! heeft hier ook een vraag over). 

 

Gewoon Lokaal:  zou de termijn voor de betaling van de gemeentelijke heffingen opgerekt kunnen worden. 

De fracties hebben hier geen bezwaar tegen.  

  

 

CDA:  1. vervolg op eerder gestelde vragen over de verruiming van de parkeertijd in de blauwe zone. 

Wanneer krijgen we hier duidelijkheid over. Binnen een maand komt er antwoord.  

 

2. Zijn de zgn verkeersbollen nog wel van deze tijd. Ze liggen er als verkeersobstakels maar helaas 

brengen ze ook veel schade met zich mee. Willen we deezr bollen blijven handhaven in onze 

gemeente of zijn er passende alternatieven? De bollen worden verwijderd wanneer er onderhoud 

wordt gepleegd.  

 

Gewoon Lokaal 

Verkeerssituatie op de aangepaste Burgemeester Van Loonstraat. 

 

 

 06. Oordeelvormende vergaderingen uitzenden via de SLOS. Behandeld bij agendapunt 03.  

 

 07. Actualisatie bestemmingsplan Kom De Heen. 

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 31 maart 2016.  

 

08. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Toezeggingenlijst nummer 19: Villa Moors De Volkspartij vraagt om  dit punt aan te houden.  

 

Mededelingen van wethouder Lepolder: 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vaststelling-besluitenlijst-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vragenhalfuur
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Vragenhalfuur
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Oordeelvormende-vergaderingen-uitzenden-via-de-SLOS
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Oordeelvormende-vergaderingen-uitzenden-via-de-SLOS
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Actualisatie-bestemmingsplan-Kom-De-Heen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Actualisatie-bestemmingsplan-Kom-De-Heen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Ingekomen-stukken-mededelingen-en-toezeggingenlijst-1
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Zitting van Sunclass is gepland op 21 april 2016. 

Bestemmingsplan buitengebied is onherroeppelijk geworden.  

M.b.t. de Zuidwal is het bestemmingsplan onherroeplijk alleen de bepaling m.b.t. parkeerdruk is geschrapt. 

 

09. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 6 april 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer M.H.C.M. Lambers 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Sluiting
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2016/09-maart/19:30/Sluiting

