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Besluitenlijst van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen van  

23 november 2017 19:30 uur 
 

 

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 

    A.F.C. Theuns   lid (plv.) 

    T.C.J. Huisman   lid 

    W.J. van den Berge  lid 

 

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

 

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

    E.C. van der Spelt  lid 

     

    

Pers:  - 

Publieke tribune: 1 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de vergadering van het presidium. Bericht van 

verhindering is ontvangen van de heer Gommeren en de heer van der Spelt wordt vervangen door de 

heer Theuns. 

  

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de agenda. De agenda wordt zonder wijzigingen 

vastgesteld.  

 

03. Vaststelling besluitenlijst van 12 oktober 2017.  

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst binnengekomen. De besluitenlijst wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld.   

 

04. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De voorzitter doet een aantal mededelingen:   

Ingekomen stuk van de Rekenkamercommissie met het verzoek om onderzoeksonderwerpen voor de 

longlist van 2018 op te geven.  

De volgende onderwerpen worden aangedragen: 

 

1. Mevrouw Baartmans: duurzaam inkopen; halen wij onze doelen? De heer Theuns vraagt of er  

doelen zijn. Mevrouw Baartmans geeft aan dat er landelijke doelstellingen zijn.  
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2. De heer Huisman: De wijkteams hoe gaat dat naar buiten toe.  

Hoe zit het met de meldingen over de openbare ruimte? 

3. Heeft een kleine gemeente als Steenbergen wel sturing (invloed) op regionale 

samenwerkingsverbanden.   

 

4.  De heer Weerdenburg: Wat zijn de effecten van burgerparticipatie op de wijkteams.  

 
De heer Lambers vraagt uitstel tot na 2 december. De heer Van den Berge het is aan de commissie. 

Het kost tijd om van de longlist een shortlist te maken.  

Afgesproken wordt dat de heer Lambers na 2 december de onderwerpen naar de griffie stuurt. Deze 

worden dan aan de rekenkamercommissie verstrekt.  

 

De voorzitter doet een aantal mededelingen: De beeldvormende vergadering van 27 november komt 

te vervallen, dit is met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing besproken; de oordeelvormende 

vergadering van 8 januari 2018 komt te vervallen in verband met de nieuwjaarsreceptie van die 

avond; in 2018 is geen vergadering voor het audit committee toegevoegd voor november, deze had 

er wel op moeten staan. Voorstel is om dit voor 26 november toe te voegen aan de jaarplanning. Het 

presidium gaat hiermee akkoord.  

 

De rekenkamercommissie heeft verzocht het onderzoek met betrekking tot armoede te agenderen 

voor de eerstvolgende mogelijkheid: december, hier gaat het presidium ook mee akkoord.  

 

05. Evaluatie afgelopen vergaderingen. 

13 en 15 november; oordeelvormende vergaderingen; geen opmerkingen over.  

26 oktober geen opmerkingen over.  

9 november (begroting) De heer Huisman refereert aan de opmerking van mevrouw Lepolder over 

het gebruik van de telefoon tijdens de vergadering. 

 

Mevrouw Baartmans reageert op de evaluatie van het proces: er zijn verschillende ideeën zijn in de 

fractie over de wijze van technisch beraad. De schriftelijke vragen bij het vragen van een visie/reactie 

of een mening wordt gevraagd is politiek bedoeld. Maar een korte reactie is voldoende, geen hele 

uitweiding.  

 

De heer Weerdenburg geeft aan dat het technisch beraad waardevol is. Er waren wel veel 

ambtenaren. De heer Lambers acht het technisch beraad ook prima. Moeten we de eerste termijn 

blijven voorlezen? Misschien kunnen we hier een andere vorm voor kiezen. Het moet meer een debat 

van de raad zijn. De heer Theuns geeft aan dat het plan van de heer Lambers hem aanspreekt. Het 

technisch beraad vond hij prima. Het eerste deel van de vergadering was wel ook van invloed.     

 

Mevrouw Baartmans geeft aan dat het eerste deel van de vergadering ook bij haar fractie leeft. Wat 

doen we met de evaluatie? 

 

Burgemeester: we nemen de input mee en gaan ermee aan de slag. Hij spreekt de wethouder aan 

over de gemaakte opmerkingen en complimenteert de raad met de wijze waarop is omgegaan met 

het eerste deel van de vergadering.  Dit achtte hij zeer professioneel.   
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06. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen en opmerkingen voor de rondvraag.  

 

07. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 19:58 onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen van 

14 december 2017 

 

          Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


