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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 24 mei 2018  
 

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

             

   De heren  N. Baali   lid 

     M.H.C.M. Lambers  lid 

    C.A.A.M. Gommeren  lid 

    T.C.J. Huisman   lid 

    J.H.F. Weerdenburg  lid 

    Remery   lid 

 

  Mevrouw  E.P.M. van der Meer   griffier 

 

Afwezig:    -    

    

Pers:    0   

Publieke tribune:  1   

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.    

 

02. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

03. Vaststelling besluitenlijst van 12 april 2018. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

04. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn een tweetal mededelingen.  

1. Raadsuitje – de voorzitter vraagt om hier twee raadsleden voor beschikbaar te stellen. De heer Van 

Es meldt zich aan en de heer Remery komt hierop terug.      

2. Installatie burgerlid van D66 wordt voor 28 juni 2018 geagendeerd. Het gaat om de heer Theuns.  

 

05. Evaluatie afgelopen vergaderingen. 

Evaluatie van de vergaderingen van: 

Besluitvormende vergadering van 19 april 2018 geen opmerkingen.  

Oordeelvormende vergadering van 7 mei 2018 

De heer Lambers is onaangenaam verrast over de behandeling van Jeugdzorg. De reactie van de 

portefeuillehouder was niet correct. De heer Weerdenburg is onaangenaam verrast dat raadsleden zich 

niet correct uitlieten tegen de wethouder. De voorzitter heeft niet goed opgetreden tegen de wethouder. 

De heer Gommeren vraagt om in het reglement op te nemen dat agendapunten besluitvormend direct 

kunnen aangeboden worden. 
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De voorzitter geeft aan dat we meer willen sturen op de agenda van de raad. De heer Remery geeft aan dat 

we het er nog eens over moeten hebben omdat het aan het eind van jaar altijd oploopt met agendapunten.  

 

De voorzitter geeft aan dat we meer willen sturen via de beleidsagenda. De heer Remery snapt de 

begrotingen van de verbonden partijen. Maar moeten bestemmingsplannen nu zo nodig voor het reces?  

Voorzitter: We hebben de overwegingen gemaakt over de bestemmingsplannen. Maar er zijn mensen die 

hiervan afhankelijk zijn. We hebben geprobeerd het nu beter te verspreiden over de vergaderingen. De 

heer Remery is het er nu wel mee eens maar het moet wel anders in de toekomst.       

 

Oordeelvormende vergadering van 9 mei 2018 geen opmerkingen.  

 

06. Memo vervallen technisch beraad 11 juni 2018.  

De voorzitter wil een viertal zaken bespreken.  

1. Het voorstel om het technisch beraad te laten vervallen.  

2. De formateur heeft verzocht op 11 juni de wethouders te installeren. De heer Lambers wil eerst de 

perspectiefnota ontvangen. Maar het technisch beraad kan pas plaatsvinden na het verstrekken 

van de perspectiefnota. De heer Baali: de 28e is de perspectiefnota beschikbaar. De voorzitter: die 

datum is niet bekend.  

De heer Huisman: 11 juni technisch beraad vervalt voor de installatie van de wethouders? Het 

presidium besluit alleen een audit te willen en geen technisch beraad hierin.  

De heer Lambers komt met schriftelijke vragen voor 11 juni.   

3. Op 5 juli perspectiefnota en coalitieakkoord behandelen. Het presidium is hiermee akkoord.  

4. Er komen een aantal bijlagen bij de jaarrekening. Het presidium is daarmee akkoord.  

   

07. Evaluatie scholenproject. 

De heer Weerdenburg complimenteert voor het verslag. Hij stemt hiermee in en steunt de oproep voor een 

goede  afvaardiging van de raad. De heer Gommeren vraagt of wij zelf iets kunnen met het voordragen van 

een onderwerpkeuze. De heer Baali doet graag mee met het scholenproject. Onderwerpen kunnen via de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing ingebracht worden.   

 

08. Rondvraag. 

De heer Huisman vraagt naar de beleidsagenda. Is deze voor één of vier jaar? Een beleidsagenda voor vier 

jaar zou het beste werken. De heer Weerdenburg geeft aan dat het een ideaal plaatje is voor vier jaar, maar 

geen grijze gebieden. De heer Lambers geeft aan dat hij hybride kan zijn waarbij we aansluiten bij de visie 

2020 van de provincie. Meerjaren is een goed idee. De heer Remery denkt dat het per jaar moet.  De 

voorzitter geeft aan dat er meer controle op de agendavorming moet komen. N.a.v. het coalitieakkoord 

wordt gekeken wat handig is.  

 

09. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur met een woord van dank.  

 

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van 20 september2018 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

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