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Besluitenlijst van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen van 17 

november 2016 
 

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

      

De dames:  W.A.M. Baartmans  lid 

  De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

     L.C. Aben   lid (plv.) 

     E.C. van der Spelt  lid 

W.J. van den Berge  lid 

      

    R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

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

    C.A.A.M. Gommeren  lid 

 

Pers: 1 

Publieke tribune: 3 

 

 

01. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heer Huisman heeft zich afgemeld en dat de heer Aben de heer 

Gommeren zal vervangt. 

 

02. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Vaststelling van de besluitenlijst van 13 oktober 2016. 
De heer Van der Spelt geeft aan dat hij in de vorige vergadering aanwezig was, maar dat hij in de besluitenlijst zowel 

als aan- als afwezig vermeld staat. Met inachtneming van deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

04. Ingekomen stukken en mededelingen.  
Het presidium kan instemmen met het voorstel van de rekenkamercommissie om een versnelde procedure te volgen 

voor het benoemen van een nieuw extern lid en voorzitter. 

 

05. Evaluatie afgelopen vergaderingen .  
Het gaat om de volgende vergaderingen: 

 20 oktober: besluitvormende vergadering: hierover worden geen opmerkingen gemaakt.  

 3 november: begrotingsraad: de heer Weerdenburg geeft aan de vernieuwde wijze van vergaderen en een 
verrijking te vinden en is zeer tevreden over de werkwijze. De heer Van der Spelt sluit zich hierbij aan. De 
heer Van den Berge merkt wel op dat het heen en weer lopen van de wethouders voor de kijkers thuis 
onrustig oogt en dat de camera niet goed was ingesteld op het college. Het verzoek is om dit na te gaan of 
dat dit verbeterd kan worden. 

 7 november: oordeelvormende vergadering: de heer Van der Spelt doet het voorstel om ook in de 
oordeelvormende vergaderingen gebruik te maken van de interruptiemicrofoon. De heer Weerdenburg 
geeft aan hier geen voorstander van te zijn en geeft aan het toepassen van interrupties in de vergadering 
eerst goed eigen te willen maken. 
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De heer Aben geeft aan er een onhandige situatie ontstond doordat de heer Knop aan de voorzitter voorstelde 

om eerst aan de heer Aben het woord te geven. 

 9 november: geen opmerkingen over. 
 

06. Persgesprek 24 november 2016.  
De heer Lambers geeft aan dat door een misverstand zijn fractie bij het vorige persgesprek niet aanwezig was. Naar 

mening van de heer Lambers is nu sprake van een beter voorbereide agenda, maar het kan geen kwaad om dit verder 

voor te bereiden en aan communicatie te vragen om hierbij te ondersteunen. Met deze aanvullende ondersteuning 

kan het gesprek misschien beter gemotiveerd plaatsvinden. De heer Weerdenburg geeft aan dat het vorige 

persgesprek anders was uitgevallen dan voorzien, maar er is nu meer voorwerk gedaan en een betere agenda en hij 

staat ervoor open om dit een kans van slagen te geven. 

De heer Van der Spelt geeft aan dat voor het persgesprek het wellicht beter is om te wachten op het nieuwe 

communicatiebeleidsplan en meer gebruik te maken van de expertise van het team communicatie. 

 

De voorzitter geeft aan dat er behoefte is aan een nieuw communicatiebeleidsplan. Zoals ook in de begroting 

aangegeven wordt daar komend jaar aan gewerkt. De voorzitter plaats daarbij de kanttekening dat volgend jaar de 

voorbereidingen voor de verkiezingen plaatsvinden en dat dit het persgesprek in een geheel nieuwe dynamiek plaatst. 

De vraag wordt gesteld of persgesprek dan nog wel de juiste vorm is. Samengevat stelt de voorzitter vast dat het 

persgesprek uitgesteld wordt en nader voorbereid zal worden met de afdeling communicatie. 

 

(Bij behandeling van dit agendapunt betreden zeven personen de raadzaal, die zich achterin de zaal opstellen)  

De voorzitter nodigt de personen uit plaats te nemen.  

(Kort na deze uitnodiging verlaten de personen de zaal).  

De voorzitter schorst de vergadering. 

 Na de schorsing stelt de voorzitter aan de leden de vraag hoe zij dit hebben ervaren en of zij zich geïntimideerd of 

bedreigd voelen. De leden geven aan dat dit bezoek een ongemakkelijk gevoel opriep en dat dit een intimiderende 

actie te noemen is. De heer Van den Berge geeft aan dat als dit door de jongeren een actie of een uitnodiging is aan de 

raad, dan moet wel de dialoog gezocht worden. De heer Lambers benadrukt dat raadsleden gewoon hun werk moeten 

kunnen blijven doen en zich bedreigd moeten hoeven voelen en er wordt opgeroepen om goed te kijken naar de 

beveiliging. 

De voorzitter sluit af, neemt het signaal van vanavond mee en beraad zich hierover. 

 

07. Proces m.b.t. inspraak van mevrouw Ligtenberg. 
De voorzitter plaatst na de inleiding op het agendapunt enkele kanttekeningen over hoe met dit onderwerp 

omgegaan kan worden. Zo worden de beperkingen ten aanzien van subsidiemogelijkheden kort toegelicht en wordt 

door de voorzitter aangegeven wat op dit moment al aan acties worden ondernomen. 

De heer Van den Berge geeft aan dat tijdens het spreekrecht een onderwerp werd opgeworpen wat niet op de agenda 

stond. Dit is nu geagendeerd om met elkaar procesafspraken te maken over hoe we met dit onderwerp verder 

kunnen, de kan is immers groot dat de raad op dit onderwerp aangesproken kan worden. De heer Van den Berge is er 

voorstander van om eerst het college een verkenning laten maken over wat de mogelijkheden zijn.  

De heer Lambers sluit zich aan bij de opmerkingen van de vorige spreker en geeft aan dat in de oordeelvormende 

vergadering door meerdere partijen vragen gesteld zijn aan de inspreker, waarop nog antwoorden verwacht worden. 

De heer Lambers geeft aan dat het verstandig is om eerst het college af te wachten en daarna te besluiten wat de raad 

zelf kan doen. De heer Weerdenburg kan zich ook hierbij aansluiten en geeft aan dat het kerkbestuur informatie geeft, 

maar dat de raad het beste wel via het college op zoek kan gaan naar een vorm om hier vervolg aan te geven. De heer 

Aben kan zich ook hierbij aansluiten. Mevrouw Baartmans benoemd dat zij de indruk kreeg dat de door de raadsleden 

gestelde vragen de aanleiding waren voor het aangaan van een gesprek.   
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08. Rondvraag. 
Mevrouw Baartmans meldt dat, op initiatief van de fractievoorzitters, deze week is besloten de beeldvormende 

vergadering van 22 november te annuleren. Graag zou zij willen weten hoe het proces is verlopen rondom de 

voorbereiding en hoe het mis is kunnen gaan. De heer Lambers geeft aan dat dit gebeurt in de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing.  

 

 

09. Sluiting.  

De voorzitter sluit te vergadering om 20:05. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van 8 december 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


