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Besluitenlijst van  de oordeelvormende vergadering van 2 december 

2015 

 

Aanwezig: De heer   M.H.C.M. Lambers  voorzitter 

 

De dames:    W.A.M. Baartmans  lid 

De heren:    G.G. de Neve   lid 

    W.L.C. Knop    lid 

J.W. Huijbregts    lid 

                                                             M.J.M. Ooms   burgerlid 

  T.C.J. Huisman   lid 

  T.P.M. van Es   burgerlid 

  A.F.C. Theuns   lid 

  A.A.P. Hommel   burgerlid 

  C.A.A.M. Gommeren  lid 

  L.C. Aben   burgerlid 

  W.J. van den Berge   lid 

L.E. Molhoop            lid 

      J.A.P. Veraart   burgerlid 

 

  De heren:   C.F. Zijlmans   wethouder 

      R.P. van den Belt  burgemeester  

  Mevrouw:   P.W.A. Lepolder  wethouder 

 

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

 

Publieke tribune:  16 personen 

Pers:    1 persoon  

 
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 2 december  2015.  

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

02. Vaststelling agenda. 

Agendapunt 6 is verdaagd naar februari 2016. De fractie van StAn stelt voor agendapunt 7 te verdagen. De 

vergadering besluit de insprekers te horen en daarna te besluiten of het punt wordt verdaagd.  

03. Spreekrecht burgers. 

De heer Van Nieuwenhuyzen spreekt in over de A4.    

De heer Seesing spreekt in over agendapunt 13 (ingekomen stukken) punt 5 raadsmededeling bewoning 

van pleziervaartuigen in jachthaven Steenbergen. Burgemeester Van den Belt geeft aan dat hij erop terug 

komt bij de inspreker. De heer Van den Berge vraagt om een actuele stand van zaken. Het college komt met 

http://www.raadsteenbergen.nl/
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Opening-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Vaststelling-agenda-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Spreekrecht-burgers-
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een actuele stand van zaken eerste kwartaal 2016. Hier wordt aan gekoppeld de eisen die gesteld worden 

aan een ligplaats in de jachthaven.    

De heren Van de Wouw (stuk aangeleverd staat op het RIS), Van Dalen (stuk aangeleverd staat op het RIS ) en 

De Bruijn hebben zich aangemeld voor het spreekrecht: agendapunt 7 bestemmingsplan Villa Moors.  

De raad wordt via de griffie geïnformeerd over de tweede reactie van de Stecgroep. 

04. Vaststellen besluitenlijst 11 november 2015. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

05. Vragenhalfuur. 

De Volkspartij stelt vragen over Bp locatie Blauwe Sluis; beleidsregels betreffende terrassen.   

D66 Platteweg in Nieuw Vossemeer en de Havenkom van Steenbergen.  

StAn herijking reclamebelasting dit antwoord komt schriftelijk. Waarom zijn er vuurwerkvrije zones? Het 

college kent dit niet. Dit wordt uitgezocht.   

 06. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 (verzet naar de vergadering van 3 februari 2016).  

VERDAAGD naar februari. 

07. Bestemmingsplan Villa Moors. 

Dit wordt verdaagd naar volgend jaar.  

08. Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant 

Hamerstuk voor de raad.  

09. Vaststelling algemeen plaatselijke verordening. 

Het college komt met een schriftelijk antwoord. Voorlopig een hamerstuk.  

10. Legesverordening. 

Bespreekstuk in verband met het ontbreken van het voorstel.  

11. Belastingverordeningen. 

Hamerstuk. 

12. Aanbesteding accountscontrole. 

Hamerstuk.  

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Vaststellen-besluitenlijst-11-november-2015-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Vragenhalfuur-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Uitvoeringsprogramma-Duurzaamheid-2016-2018-verzet-naar-de-vergadering-van-3-februari-2016
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Bestemmingsplan-Villa-Moors
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Bestemmingsplan-Villa-Moors
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Gemeenschappelijke-Regeling-Regionaal-Archief-West-Brabant
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Gemeenschappelijke-Regeling-Regionaal-Archief-West-Brabant
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Vaststelling-algemeen-plaatselijke-verordening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Legesverordening
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Belastingverordeningen-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Aanbesteding-accountscontrole-1
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Aanbesteding-accountscontrole-1
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13. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 3. StAn Jaarverslag Brabantse Wal. 

Ingekomen stuk 5 Gewoon Lokaal! Raadsmededeling bewoning van pleziervaartuigen in jachthaven 

Steenbergen. 

Ingekomen stuk 9 Gewoon Lokaal! en StAn Brief van de voorzitter van VVE Burgemeester Van Loonstraat 

betreffende Geluidsoverlast en trillen na reconstructie N257.  

Ingekomen stuk 15 Gewoon Lokaal! Aanbiedingsbrief vervolgproces Veerkrachtig Bestuur! 

Ingekomen stuk 16 VVD Brief van de heer Veraart. De evaluatie van de markt wordt opgestart in 2016.    

14. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 13 januari 2016 

 

Plaatsvervangend griffier de voorzitter  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet   M.H.H.I. Remery 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Ingekomen-stukken--mededelingen-en-toezeggingenlijst-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Ingekomen-stukken--mededelingen-en-toezeggingenlijst-
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2015/02-december/19:30/Sluiting-
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