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Besluitenlijst van de presidiumvergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 14 september 2017 

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

   

  Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  lid    

  De heren:   J.H.F. Weerdenburg  lid 

     G.G. de Neve   lid 

    C.A.A.M. Gommeren  lid 

    E.C. van der Spelt  lid 

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

       

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

 

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

    W.J. van den Berge  lid 

    

Pers:  - 

Publieke tribune: 1 

 

01. Opening.  
De voorzitter heet iedereen welkom en vermeld dat de heer De Neve de heer Lambers 
vervangt en de heer Van Es vervangt de heer Huisman. De heer Van den Berge is verhinderd.   
 

02. Vaststelling agenda. 
De agenda is vastgesteld zonder wijzigingen.   
 

03. Vaststelling besluitenlijst van 15 juni 2017. 
De besluitenlijst wordt vastgesteld zonder wijzigingen.   
 

04. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

05. Evaluatie afgelopen vergaderingen.  
Oordeelvormende vergadering op 26 juni.  - 
 
Oordeelvormende vergadering op 28 juni. - 
Besluitvormende vergadering op 22 juni. - 
 
Raadsuitje op 30 juni. - 
Besluitvormende vergadering op 6 juli (perspectiefnota) . - 
Besluitvormende vergadering op 13 juli. - 
Oordeelvormende vergadering op 4 september. - 
 
Oordeelvormende vergadering op 6 september.  
De heer Weerdenburg geeft aan dat er problemen waren met het geluid. Het is bijzonder 
irritant. Hij wenst dat daar aandacht aan wordt besteed.  
De heer Van Es heeft dezelfde vraag evenals de heer Gommeren.  
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De burgemeester geeft aan dat dit een bekend probleem is en dat hier volop aandacht voor 
is.  
 
De kernbezoeken van 9 september jl. De heer De Neve geeft aan dat de dorpsraden goed 
waren voorbereid. De heer Van Es beaamt dit. Hij is erg enthousiast. Hij zou wensen dat alle 
fracties een vertegenwoordiger hadden.   

 
06. Evaluatie scholenproject. 

De heer Weerdenburg geeft aan dat het stuk een juiste weergave is. Hij voelt zorg over het 
project. Acht de raad dit belangrijk genoeg? Hij geneert zich hiervoor. Mevrouw Baartmans: 
de school acht het ook spijtig er zijn te weinig raadsleden die eraan meedoen. De heer 
Gommeren geeft aan dat er een bepaalde kritische massa van raadsleden moet zijn. De heer 
Van der Spelt sluit zich hierbij aan. De heer Van der Spelt kan instemmen met een 
alternatieve invulling. De overige leden sluiten zich hierbij aan.      
 
Het presidium besluit aan het scholenproject dit jaar een alternatieve invulling te geven zoals 
geformuleerd in het voorstel.  
 

07. Raadsplanning 2018. 
De heer Weerdenburg geeft aan dat een inwerkprogramma is opgenomen. Het 
inwerkprogramma kan naar behoefte ingevuld worden. Burgemeester: het wordt een druk 
jaar, maar het presidium is anders ingevuld om enigszins verlichting in de agenda te krijgen.  
 
De planning wordt volgens voorstel vastgesteld.  
 

08. Vrijstelling vereiste van ingezetenschap wethouder. 
De heer De Neve hecht eraan dat wethouders in de gemeente wonen. Hij vraagt of de 
reiskosten niet geïnd worden. De burgemeester geeft aan dat dit uitgevoerd wordt zoals het 
uitgevoerd moet worden, volgens de daarvoor geldende richtlijnen.   
De heer De Neve vraagt of dit definitief de laatste ronde is. De heer Van Es geeft aan dat de 
kosten slechts afrondingsverschillen zijn.  
 
Het presidium geeft aan dat dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering.  
 

09. Rondvraag.  
Er zijn geen rondvragen.  
 

10. Sluiting.  
De burgemeester sluit om 19:40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering.  
 
Aldus besloten in de vergadering van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen van 

12 oktober 2017 

 

Griffier  de voorzitter  

 

 

 

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

 


