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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 4 april 2016 

 

Aanwezig: De heer   M.H.H.I. Remery   voorzitter 

 

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

L.C.M. Baselier   burgerlid 

E.M.J. Prent   lid 

  De heren:   D. van Agtmaal   burgerlid 

J.G.P. van Aken   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

N. Broos    burgerlid  

T.C.J. Huisman   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

     W.L.C. Knop   lid 

      

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

   C.F. Zijlmans   wethouder 

    

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 6 

april  2016.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Baselier is iets later.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

Geen aanmeldingen voor het spreekrecht.   

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 7 maart 2016. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.    

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Huisman: in diverse lokale kranten van omliggende gemeenten staan verslagen van de wijkagent. Dit heeft 

een hoog informatief karakter. Hoe staat het college hier tegenover voor Steenbergen? 

De heer Van Es vraagt naar het ‘huiswerk’ van de burgemeester van Bergen op Zoom. Dit betreft het verkennen van 

de mogelijkheid van samenwerking tussen gemeenten. Samenwerking die kan leiding tot herindeling. Beide vragen 

komen woensdag aan de orde.  

 

 

06. Wijziging subsidieverordening 2015.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De oordeelvormende vergadering besluit dit als hamerstuk naar de besluitvormende raad door te geleiden. 

  

 07. Begroting 2016 en meerjarenbegroting stichting SOM. 

Toezegging van de wethouder om de vraag van de heer Broos over het vervangingsfonds neer te leggen bij SOM en 

wanneer het antwoord beschikbaar is dit terug te koppelen naar de raad. 

  

De oordeelvormende vergadering besluit dit als hamerstuk naar de besluitvormende raad door te geleiden.  

 

08. Subsidieverordening Welzijn 

Ingekomen stuk van 7 maart 2016. Op verzoek van StAn en de PvdA geagendeerd. Dit onderwerp vergt geen 

besluitvorming in de vergadering van de raad.  

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Toezeggingenlijst:  

 

Punt 8. De Volkspartij. Cromwiel. Heeft de wethouder al informatie? De wethouder geeft aan binnen 14 dagen overleg 

te voeren en daarna de raad te informeren.  

 

Punt 7. De heer Van Es: borden langs de A4. Wat is de stand van zaken? Dit hoort thuis bij economische zaken en 

wordt naar de vergadering van 6 april doorgeschoven. 

 

Ingekomen stukken:  

Nummer 02. De Volkspartij, TSN. De heer Lambers vraagt of met de overname dezelfde medewerker actief blijft. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat dit het geval is.  

 

10. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 9 mei 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer  B.E.D.M. Suijkerbuijk 
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