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Besluitenlijst van de presidiumvergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 8 december 2016 

 
Aanwezig: De heer   R.P. van den Belt  voorzitter 

  Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

     E.C. van der Spelt  lid 

W.J. van den Berge  lid  

C.A.A.M. Gommeren  lid 

T.P.M. van Es   burgerlid (plv.) 

      

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

  

Afwezig: De heer:  T.C.J. Huisman   lid 

 

Pers: 1 

Publieke tribune: 3 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de heer Thijs de Jongh bij 

zijn eerste vergadering in het presidium.  

 

De heer Huisman wordt vervangen door de heer Van Es. 

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

03. Vaststelling van de besluitenlijst van 17 november 2016. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat bij agendapunt 6. laatste alinea het woordje ‘niet toegevoegd 

dient te worden bij: De heer Lambers benadrukt dat raadsleden gewoon hun werk moeten kunnen 

blijven doen en zich niet bedreigd moeten hoeven voelen…. 

 

Met deze aanvulling gaat de vergadering akkoord en wordt het verslag van 17 november 

goedgekeurd.   

 

04. Ingekomen stukken en mededelingen.  

De voorzitter verzoekt het presidium om op 16 januari bij elkaar te komen voor een 

informatieavond als vervolg op de avond betreffende het handhavingsbeleid. De politie geeft 

tevens informatie alsmede het RIEC. Het betreft een besloten avond.  

 

Het presidium gaat hiermee akkoord.       
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05. Kennismaking met algemeen directeur / gemeentesecretaris de heer Thijs de Jongh. 

De heer De Jongh geeft een korte introductie over zijn loopbaan en zijn nevenfuncties. De 

heer Van der Spelt heet de secretaris welkom en vraagt hoe lang de secretaris erover doet 

om kennis te maken. De heer De Jongh geeft aan voor kerst met iedereen kennis gemaakt te 

hebben. De heer Weerdenburg vraagt wat hij niet vond bij de accountancy en wel bij de 

overheid. De heer De Jongh geeft aan dat hij het leuk vind dat hij zich meer langdurig in 

onderwerpen en projecten kan verdiepen. De heer Lambers vraagt of de heer De Jongh in 

Steenbergen wil wonen. De heer De Jongh geeft aan dat het op en neer rijden geen probleem 

is. Mevrouw Baartmans vraagt of het raadsprogramma bekend is bij de secretaris. Hij geeft 

aan dat hij dit al globaal heeft bekeken. De heer Van den Berge nodigt de heer De Jongh uit 

om door hem rond te leiden door de gemeente. De heer De Jongh komt later op de 

uitnodiging terug. De heer Gommeren wenst de heer De Jongh veel succes.  

 

De voorzitter dankt de secretaris voor zijn aanwezigheid.  

 

06. Evaluatie afgelopen vergaderingen.  

28 november 2016: oordeelvormende vergadering. De heer Van der Spelt vraagt naar het 

omgaan met het stellen van vragen in het vragenhalfuur. De heer Van Es geeft aan dat een 

vraag niet werd toegestaan De burgemeester geeft aan dit in het overleg met de voorzitters 

mee te nemen. Mevrouw Baartmans vraagt of de stukken van De Stelle wel zo de wereld 

ingestuurd moesten worden. De heer Van Es geeft aan dat deze documentatie de basis was 

voor de artikel 40 vragen en dat dat de reden was waarom de informatie is verspreid.  

30 november 2016: oordeelvormende vergadering. De heer Van Es vraagt naar de 

raadsmededeling die is gevoegd bij het agenda punt (Stadlander) en wie die daarbij heeft  

gevoegd. De heer Lambers geeft aan dat hij van de raadsadviseur heeft begrepen dat de plv. 

directeur namens het college heeft verzocht de mededeling toe te voegen aan het 

agendapunt. De burgemeester geeft aan dat het wel bij elkaar hoorde en inderdaad op 

verzoek van het college bij het agendapunt is geplaatst . Mevrouw Baartmans geeft aan dat 

de raad de agenda bepaald. De griffier geeft een toelichting op de wijze waarop de 

samenstelling van de agenda tot stand komt.        

    

07. Benoeming voorzitter rekenkamercommissie. 

De burgemeester geeft een toelichting op de gevolgde procedure: In de vorige vergadering is 

meegedeeld dat de voorzitter van de rekenkamercommissie zijn ontslag heeft ingediend. Met 

instemming van de gemeenteraad heeft de rekenkamer een versnelde procedure gevolgd 

voor het werven van een voorzitter. Dat is gelukt. De rekenkamer stelt de gemeenteraad 

voor de heer John Coppens te benoemen tot voorzitter en deze benoeming te laten 

plaatsvinden in de besluitvormende vergadering van 15 december aanstaande.  

 

Het presidium gaat akkoord met de agendering van het besluit in de raadsvergadering van 15 

december 2016.  

 

08. Rondvraag. 

De heer Lambers vraagt naar de eventuele wijziging in de samenstelling van de 

rekenkamercommissie. De heer Van den Berge geeft aan dat de rekenkamercommissie werkt 

volgens de vastgestelde verordening en werkwijze die aansluit bij de komende wijzigingen 

van de gemeentewet. De burgemeester geeft aan dat de verordening en werkwijze getoetst 
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worden aan de eventuele wijzigingen van de gemeentewet.  Wanneer er wijzigingen van de 

verordening noodzakelijk zijn worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

09. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:05 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van 19 januari 2017 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

 


