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Memo presidium 

Aan : Presidium 

Van : De burgemeester via de griffier  

Afdeling : Griffier 

Datum : dinsdag 2 april 2013 

Onderwerp : Kunstgras 

 

Proces kunstgrasvelden.  

 

Op 11 maart is het onderwerp VV Steenbergen in de commissie mens en maatschappij aan de orde 

gekomen. Na de eerste termijn is een schorsing aangevraagd. Naar aanleiding van deze schorsing heeft 

de heer Ooms namens de fracties de volgende zaken aangegeven: 

1. Er is behoefte aan een bijeenkomst op korte termijn met alle betrokkenen, verenigingen, college, 

ambtelijke ondersteuning en  raad. 

2. Het college wordt geadviseerd een extern adviseur te betrekken bij het proces.  

De afronding van het agendapunt heeft een wat rommelig karakter gehad in het presidium. Enerzijds 

werd gezegd dat aangenomen werd dat het college het stuk zou terugtrekken, wat impliceert dat het 

initiatief voor een eventueel vervolg bij het college ligt. Formeel echter beslist het presidium over de 

verdere behandeling van een agendapunt. Het leek echter logisch ook gezien het voorstel van de heer 

Ooms na de schorsing dat dit stuk niet voor besluitvorming naar de raad ging. De uitwerking  van het 

terugtrekken door het college of het niet op de agenda plaatsen door het presidium is echter hetzelfde: er 

heeft geen behandeling in de raadsvergadering plaatsgevonden. In het presidium van maart is dus 

gesproken over de behandeling van het onderwerp in de commissie van maart. Er is echter geen 

conclusie getrokken met betrekking tot de voortzetting van de beraadslagingen terwijl hier wel behoeft 

aan blijkt te zijn. Ook het college heeft geen initiatief genomen voor verdere behandeling. Afgesproken is 

dat het presidium in april hierover van gedachten wisselt. De burgemeester heeft wethouder Termeer 

verzocht aanwezig te zijn tijdens de presidiumvergadering van april.   

 

Voorstel: 

Het organiseren van een avond genoemd onder 1 waarbij de volgende zaken van belang zijn: 

a. Voorstel van het college tijdens de raadsvergadering op 27 maart was: een beeldvormende 

vergadering. In dat geval nodigt de gemeenteraad de mensen uit.  

b. Het ligt in de rede om vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen Steenbergen, Nieuw 

Vossemeer en Kruisland uit te nodigen, alsmede medewerkers van de gemeente Steenbergen 

via de algemeen directeur.   

c. De avond zou gehouden kunnen worden op 21 mei, de presidiumvergadering van die avond kan 

eerder aanvangen (18:00 uur) en dan kan om 19:30 uur de beeldvormende bijeenkomst starten.  

d. Dit is een openbare bijeenkomst.  

e. Vooraf wordt de volgende informatie verstrekt: een vakinhoudelijke analyse van de verschillen 

tussen de cijfers van het college en die van de VV Steenbergen in relatie tot de beleidskaders die 

de raad heeft gesteld. 

f. De wethouder kan op deze avond ingaan op de opdracht die de raad haar heeft verstrekt, wat zij 

vervolgens heeft gedaan en hoe er met de verenigingen is gecommuniceerd. De verenigingen 

kunnen tevens hun belang kunnen behartigen bij de raad.  
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Met betrekking tot 2 (extern adviseur) zijn diverse mogelijkheden, wellicht moet het college gevraagd 

worden of zij hiertoe bereidt zijn. 

  

 

 

 


