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Aan de raad, 

 

In de oordeelvormende vergadering van 5 oktober heeft mevrouw Feskens (VVD) verzocht om 

ingekomen stuk 5, beantwoording artikel 40 vragen over de visie en uitvoering entrees gemeente 

Steenbergen, te agenderen voor de oordeelvormende vergadering van december. 

In deze memo wordt het agenderingsverzoek gemotiveerd toegelicht. 

 

Het college heeft een raadsmededeling toegestuurd met een stand van zaken over de uitvoering 

van de entrees. Een breed gesteunde motie van de raad in 2017 was de aanleiding om de entrees 

aan te pakken. In deze motie heeft de raad de kaders aangegeven voor de aanpak van de 

entrees. 

Bij het lezen van de raadsmededeling over de uitvoering van de motie over de entrees binnen 

onze gemeente viel het ons op dat de motie veel uitvoeriger is opgepakt dan door de raad 

aangenomen. Wat ons vervolgens verbaasde is dat op onderdelen enorm is uitgepakt, en op 

andere plaatsen nog geen enkele uitvoering aan de motie is gegeven. Dit was ook aanleiding om 

hierover artikel 40 vragen te stellen. De vragen die door de coalitiepartijen gesteld zijn werden 

deels beantwoord. Er is echter nog steeds geen duidelijkheid over de aanpak waarvoor destijds 

gekozen is, noch over de nog uit te voeren delen van de motie. 

 

Het doel van het agenderingsverzoek is om met zowel de raad als het college van gedachten te 

wisselen over het proces tot nu toe en hoe de entrees wel voortvarend aangepakt kunnen 

worden, op de wijze zoals bedoeld in de oorspronkelijke motie. 

 

Beoordeling agendacommissie 

De agendacommissie heeft in meerderheid het agenderingsverzoek positief beoordeeld. 

 

Verzoek 

U wordt verzocht in te stemmen met het agenderingsverzoek. Indien u kunt instemmen met het 

verzoek wordt dit ingekomen stuk voor bespreking geagendeerd in de oordeelvormende 

vergadering van 7 december 2022. 

 

Hoogachtend, 

 

R.A.J. Defilet, MA 

griffier 

Memo 

Aan : De gemeenteraad van Steenbergen 

Van : R.A.J. Defilet 

Afdeling : Griffie 

Datum : 12 oktober 2022 

Onderwerp : Agenderingsverzoek ingekomen stuk 5, beantwoording artikel 40 vragen 

over de visie en uitvoering van de entrees. 


