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Besluitenlijst van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen van  

13 april 2017 

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

   

  Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  lid    

  De heren:   L.C. Aben   plv. lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid 

     E.C. van der Spelt  lid 

    W.J. van den Berge  lid 

    T.C.J. Huisman   lid  

         

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

 

Afwezig:    C.A.A.M. Gommeren  lid 

 

Pers:  1 

Publieke tribune: 3 

 

01. Opening.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De heer Aben vervangt de heer Gommeren.   

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

  

03. Vaststelling besluitenlijst van 23 maart 2017. 

Over de besluitenlijst zijn op- of aanmerkingen ontvangen. De besluitenlijst wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld.   

 

04. Ingekomen stukken en mededelingen.  

De burgemeester geeft een korte toelichting op het programma van het werkbezoek van de 

Commissaris van de Koning van 10 mei aanstaande. Er is om 09:00 uur een gesprek met de raad. 

Het programma start met een gesprek met de fractievoorzitters. Dan naar de Stadshaven. Daarna 

naar een bakker en vervolgens naar een school.   

 

05. Evaluatie afgelopen vergaderingen.  

Over de besluitvormende vergadering van 30 maart 2017; de heer Lambers geeft aan goed 

voorbereid te zijn geweest. Hij heeft niets bereikt in die vergadering. De avond voor de 

raadsvergadering zijn drie wethouders in de coalitievergadering aanwezig geweest. Hij is van 

mening dat dit schadelijk is voor het dualisme en verzoekt de collega’s van de coalitie dit niet meer 

te doen. De heer Weerdenburg geeft aan dat het klopt. De heer Knop is uitgenodigd op de avond 

zelf om aan te schuiven. Er is die avond niet over de raadsagenda gesproken. Het staat de coalitie 

vrij om met de wethouders te spreken. De wethouders zijn er voor iedereen. Hij verzoekt de heer 
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Lambers dit soort opmerkingen niet meer vanaf het spreekgestoelte te maken. De heer Van der 

Spelt is het eens met de heer Lambers.  De heer Aben sluit zich bij de heer Weerdenburg aan. Hij 

heeft de heer Lamers hierover aangesproken. Mevrouw Baartmans geeft aan dat iedereen de 

wethouders mag uitnodigen.    

 

De oordeelvormende vergadering van 3 april 2017; geen opmerkingen over.  

 

De regionale raadsledenbijeenkomst over Veerkrachtig Bestuur op 4 april 2017; de heer Lambers: 

dit was een prima avond. De heer Weerdenburg sluit zich daarbij aan. De heer Van der Spelt geeft 

aan dat het jammer was dat niet alle rondes afgerond konden worden. De heer Aben geeft aan dat 

hij het eens is met de heer Lambers.   

 

06. Vaststelling draaiboek verkiezingen. 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat gekeken moet worden naar het rapport van de gemeente 

Almere. De voorzitter geeft aan te kijken of er nog zaken zijn gemist.   

 

07. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De burgemeester geeft aan dat de beeldvormende  

vergadering van 29 mei komt te vervallen. De avond blijft wel gereserveerd voor eventuele  

raadsaangelegenheden. 

 

08. Sluiting. 

De voorzitter dankt iedereen zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 19:45 uur. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van 18 mei 2017. 

 

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 

 


