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Besluitenlijst van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen op  

16 december 2021 

 

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

  de heren:   J.H.F. Weerdenburg lid 

     M.H.H.I. Remery lid 

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

     T.C.J. Huisman  lid 

     M.H.C.M. Lambers lid 

 

Afwezig: de heren:   N. Baali  lid 

     C.A.A.M. Gommeren lid 

 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter heet de voorzitter en secretaris 

van de rekenkamercommissie welkom. Gemeld wordt dat de heer Baali verhinderd is en 

dat de heer Gommeren zich laat vervangen door de heer Van Es. 

 

2. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter blikt terug op zijn herbenoeming en het feestelijk samenzijn. 

 

4. Vaststelling van het verslag van 14 oktober 2021. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Gesprek met de rekenkamercommissie. 

De heer Coppens gaat in op enkele zaken uit het jaarverslag. Gemeld wordt dat de 

openstaande vacature nu niet meer ingevuld wordt, mede gezien de 

gemeenteraadsverkiezingen en een wijziging van de wet. De heer Coppens gaat in op de 

onderzoeken en meldt dat het bestuur privacy in het eerste kwartaal aangeboden zal 

worden. Het onderzoek naar de Wob naar in het eerste kwartaal aangeboden worden. 

Tevens wordt gemeld dat er contacten zijn met de gemeente Woensdrecht en dat in de 

aanbieding van het onderzoek naar de Wob een kleine benchmark wordt gegeven. 

Aangegeven wordt dat er een rekenkamercommissiebrief wordt verspreid over de 

opvolging van aanbevelingen. Er heeft een informeel gesprek plaatsgevonden met de 

fractievoorzitters en er is goede input gegeven. Het onderzoek van volgend jaar zal gaan 

over het coronafonds. Hiervoor zal een aanbiedingsbrief richting de raad komen. 

De voorzitter plaatst een kanttekening bij het onderwerp, vanwege dat het coronafonds 

nog steeds lopende is en het onduidelijk is of hoe corona zich zal ontwikkelen. De heer 

Lambers heeft ook aangegeven dit fonds nu niet opportuun te vinden.  

Ten aanzien van de financiën geeft de voorzitter aan dat het een voorlopig resultaat 

betreft. Toegezegd wordt het presidium te informeren over het definitief resultaat.  
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De heer Van Es vraagt of dat de heer Van Elzakker niet lid is van de 

rekenkamercommissie. De heer Coppens licht toe dat de heer Van Elzakker zich heeft 

teruggetrokken. De heer Weerdenburg dankt voor de rapportage en is benieuwd naar de 

terugblik op eerder gedane aanbevelingen. Het wordt als positief ervaren dat er 

lunchleersessies georganiseerd worden en is benieuwd naar de ervaringen. De heer 

Coppens geeft aan dat de eerdere lunchleersessies zeer goed bevallen waren. 

De heer Lambers kan instemmen met het jaarplan en wacht de aanbieding van het 

onderzoek verder af. De heer Huisman is voorstander van onderzoek naar het 

coronafonds en gaat in op de fases van het coronafonds en plaatst een kanttekening dat 

alleen nu de kortstondige projecten onderzocht kunnen worden.  

 

6. Evaluatie van de vergaderingen. 

De heer Remery maakt een opmerking over de zin en noodzaak om vragen te stellen over 

zaken waar men het antwoord al op weet.  

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. Stand van zaken verkiezingen en gewijzigde vergaderplanning. 

De heer Huisman vraagt naar het invullen van de geloofsbrieven en hoe hiermee om 

wordt gegaan met kandidaten die overdag werken. De griffier meldt dat er meerdere 

momenten worden ingepland voor het invullen van de geloofsbrieven en dat deze data 

en tijden nog gecommuniceerd worden.  

De heer Huisman vraagt naar de verkiezingsavond in relatie tot de coronamaatregelen. 

De voorzitter geeft aan dat er niet in de toekomst gekeken kan worden en dat er 

gehandeld wordt naar de dan geldende maatregelen.  

 

De gewijzigde vergaderagenda wordt vastgesteld. 

 

8. Aanwijzing plaatsvervangend griffier. 

De heer Weerdenburg is verheugd een geschikte kandidaat gevonden te hebben. Gemeld 

wordt dat Iris de kans graag geboden wordt. Ze is bijzonder enthousiast en weet dit 

enthousiasme ook goed over te brengen. De werkgeverscommissie verwacht in haar een 

goede aanvulling te hebben. 

 

9. Rondvraag. 

De heer Van Es gaat in op de heidag en stelt voor om ten aanzien van het onderwerp 

integriteit dit te beperken tot één keer aan het begin van de raadsperiode. Het was nu 

vooral veel herhaling. De heer Van Es geeft aan dat er locatie niet geschikt was voor de 

heidag en stelt voor dat zo lang corona heerst alleen activiteiten in de raadzaal plaats 

zouden moeten vinden. Ten aanzien van de stellingenavond over de stemhulp wordt 

opgemerkt dat er een gevoel van déja vu was met 4 jaar geleden. De bijeenkomst verliep 

rommelig en had strakker geleid mogen worden. Daarnaast wordt verwacht dat er veel 

stellingen zullen sneuvelen omdat er uiteindelijk onvoldoende spreiding op zit. 

Voorgesteld wordt om over vier jaar een nieuwe partij hiervoor te kiezen.  

Ten aanzien van de heidag deelt de heer Weerdenburg de opmerkingen van de heer Van 

Es. Zowel het ochtend- als de middagprogramma vielen erg tegen. De heer Lambers vond 

het ochtendprogramma zeer nuttig. Het middagprogramma wordt als slecht ervaren. 

Aanbevelingen aan het einde van de middag werden gemist. 

 

De voorzitter deelt gedeeltelijk de mening van de opmerkingen. Het gezelschap en het 

samen zijn maakt veel goed en draagt ook bij aan de sfeer in de raad. Ten aanzien van 

integriteit wordt aangegeven dat dit bij de wettelijke taken van de voorzitter hoort en dat 
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hij vanuit die rol geacht wordt dit onderwerp om dit steeds te blijven herhalen, al kan het  

geen kwaad om het onderwerp een jaar over te slaan.  

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:05. 

 

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

Steenbergen op 17 januari 2022. 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA  R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 

 

 


