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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 1 december 2015 

 

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

 

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

L.C.M. Baselier   burgerlid 

E.M.J. Prent   lid 

 

  De heren:   L.C. Aben   burgerlid 

     L.E. Molhoop   lid 

     J.G.P. van Aken  lid 

D. van Agtmaal   lid 

G.G. de Neve   lid 

M.H.C.M Lambers  lid 

W.L.C. Knop    lid  

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J.Huisman   lid 

           

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

     C.F. Zijlmans   wethouder 

   R.P. van den Belt  burgemeester 

 

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

 

Publiek: 3 

Pers: 1 

 
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 1 december 2015.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

02. Vaststelling agenda. 

De heer Van Aken stelt een vraag over de art. 40 vragen betreffende TSN. De wethouder geeft aan dat ze 

mondeling beantwoord kunnen worden maar dan niet meer schriftelijk. Daar wordt niet mee akkoord gegaan. 

Van Agtmaal verzoekt agendapunt 11 te verdagen naar januari 2016 de vergadering gaat akkoord.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er zijn geen insprekers.  

 

04. Vaststellen besluitenlijst 9 november 2015. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur. 

Gewoon Lokaal!  

1. Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning.   

2. Motie BoZ bijstandsgerechtigden actief wijzen op allerlei regelingen die voorkomen dat ze in financiële 

problemen komen door ISD. 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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PvdA 

1. Welke percentage is inmiddels uitgegeven aan de Huishoudelijk Hulp Toeslag in de gemeente 

Steenbergen? 

2. Hoe kunnen we samen met de politiek onze burgers helpen aan deze Huishoudelijk  

Hulptoeslag? 

 

De Volkspartij 

Wat is de gang van zaken m.b.t. ’t Cromwiel? 

 

06. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal. 

Dit stuk is een hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2015 

 

07. Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV (ambulancevoorziening). 

Dit stuk is een hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2015 

 

08. Vangnetregeling BUIG. 

Dit stuk behoeft geen besluitvorming in de raad.  

 

09. Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de Stichting SOM. 

Dit stuk is een hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2015.  

 

10. Behandeling voorstel motie peuterspeelzaalwerk. 

Dit stuk is een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2016. 

 

11. Ingekomen stuk 24 van 11-11-2015 raadsmededeling gezondheidseconomie. 

Dit agendapunt is verdaagd naar de vergadering van januari 2016.  

 

12. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

De wethouder doet een mededeling over de ontslagen bij TSN. De beantwoording van de artikel 40 vragen 

van de PvdA worden geagendeerd voor januari 2016.  

 

Ingekomen stuk 1. Gewoon Lokaal! Raadsmededeling aanbesteding kleinschalig collectief vervoer. 

Ingekomen stuk 3. Gewoon Lokaal! Raadsmededeling ontwikkeling sociale wijkteams. 

Mevrouw Prent dient een schriftelijke vraag in.  

Ingekomen stuk 7. Gewoon Lokaal! en de Volkspartij Reactie op aanbod trainingsveld als locatie bouwclubs. 

De wethouder geeft aan dat er een raadsmededeling komt. Deze wordt ook direct geagendeerd. De 

Volkspartij kondigt een motie aan.   

 

Ingekomen stuk 8. StAn Suwinet.     

 

13. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 11 januari 2016 

 

 

Plaatsvervangend griffier de voorzitter  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet   M.H.C.M. Lambers 
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