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Besluitenlijst van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen op
20 januari 2021
Aanwezig:

de heer:
de heren:

R.P. van den Belt
J.W. Huijbregts
M.H.H.I. Remery
T.C.J. Huisman
A.J.D. Kouwen
C.A.A.M. Gommeren
J.J.M. Stoeldraijer

voorzitter
lid (plv.)
lid
lid
lid (plv.)
lid
lid (plv.)

Afwezig:

de heren:

M.H.C.M. Lambers
N. Baali
J.H.F. Weerdenburg

lid
lid
lid

01. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom bij het eerste presidium van 2022, tevens het laatste
presidium in deze raadsperiode. Vanavond vervangt de heer Kouwen de heer Lambers.
02. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
03. Vaststelling verslag van 16 december 2021
De heer Gommeren vraagt of de achternaam van Iris bij agendapunt 8 toegevoegd kan worden.
04. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededeling
05. Evaluatie vergaderingen
a. Besluitvormende vergadering 23 december
Geen opmerkingen over deze vergadering. Er was een goede sfeer en voldoende ruimte voor
discussie in de raad over de moties en amendementen.
b. Oordeelvormende vergadering 10 januari
De heer Huisman kaart de geluidskwaliteit van de uitzending van de SLOS aan bij inwoners van
de kern in Steenbergen. De voorzitter geeft aan dat dit te maken schijnt te hebben met de
nieuwe studio. Er zit een communicatiestoring tussen de Ziggo en Delta. De SLOS is druk op zoek
naar een oplossing.
c.

Oordeelvormende vergadering 12 januari
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Geen opmerkingen over deze vergadering.
06. Overdrachtsdocument van raad naar raad
De heer Huisman vraagt of de volgende raad het overdrachtsdocument gaat accepteren. De
voorzitter legt uit dat er door de huidige raad input gegeven kan worden op het
overdrachtsdocument en dat de volgende raad het vaststelt. De heer Huisman vraagt of er een
toezeggingenlijst bij het presidium kan komen. De heer Gommeren vraagt, naar aanleiding van
punt 5, wanneer de raad het eindrapport kan verwachten. De heer Huijbregts benoemt het
belang van beeldvormende vergaderingen. De griffier reageert op de heer Gommeren en vertelt
dat het rapport van dermate slechte kwaliteit was dat het terug gestuurd is. De aanbevelingen
zijn te algemeen. Er is een gesprek gevoerd met het onderzoeksbureau. We hopen het rapport in
februari te ontvangen. De heer Huisman vraagt of het presidium in de toekomst 1 of 2 keer per
maand gehouden gaat worden. De griffier geeft aan dat het presidium 1 keer in de 2 maanden
georganiseerd wordt, dus zes keer per jaar. De heer Huisman vraagt of het gezien het aantal
bespreekpunten niet vaker moet. De heer Remery geeft aan dat je vanuit het presidium een
subcommissie kan vormen.
07. Herbenoeming secretaris rekenkamercommissie
Per 1 april loopt de termijn af van de secretaris van de rekenkamercommissie. Op voordracht van
de commissie wordt aan de raad gevraagd om akkoord te gaan met een tweede termijn voor de
heer Acer. Unaniem akkoord.
08. Rondvraag
De heer Stoeldraijer vraagt of de raad een cursus kan krijgen over het lezen van de begroting. De
voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is.
De heer Huisman vraagt naar de bezetting van de griffiekamer, de leeskamer en B001. De griffier
geeft aan dat we hier mee bezig zijn, de politie gaat naar boven. De voorzitter stelt dat deze
ruimtes bedoelt zijn voor de raad. Als anderen van deze ruimtes gebruik willen maken moeten zij
via de griffie kijken of dit mogelijk is.
De heer Huisman geeft aan een reactie te hebben gehad op het tv item op SBS6 over de sluiting
van de horeca, er werden in dat item geen mondkapjes gedragen. De voorzitter geeft aan dat de
horeca niet open was, het desbetreffende café dus ook niet. Er werd enkel gefilmd voor het item.
Indien het open was geweest hadden ze zeker een mondkapje gedragen.
De heer Gommeren benoemt de vraag van de Heer van Es tijdens de oordeelvormende
vergadering met betrekking tot de toezeggingenlijst. Er staan nog veel toezeggingen open.
Wethouder Krook had aangegeven dit tijdens het presidium te bespreken. De griffier heeft
aangegeven dat het stuk in april komt. De heer Gommeren vindt april te laat. Daarnaast ziet hij
graag dat er een kolom wordt toegevoegd, namelijk met een einddatum. De griffier legt uit dat er
drie categorieën toezeggingen zijn, namelijk lange termijn, middellange termijn en korte termijn.
We zoeken daarin balans en een meer praktische werkwijze. In het overdrachtsdocument staat
beschreven dat we willen gaan werken met een termijnagenda. De lijst met toezeggingen willen
we zo compact mogelijk maken zodat we beter kunnen monitoren. Er is hierover al contact
gelegd met de ambtelijke organisatie.
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09. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19:55

Aldus besloten in de vergadering van het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen op
20 januari 2022
Griffier

De voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

J.H.F. Weerdenburg
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