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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 31 augustus 2020 
 

 

Aanwezig: De heer:  W.J.P.M. Maas   voorzitter 

  De dames:  G.M. van Caam   lid 

     L.C.M. Baselier   burgerlid 

  De heren:  A.F.C.J. van Elzakker  lid 

B. Sluiters   lid 

 T.P.M. van Es   lid 

J.C.M. Verbeek   lid 

 J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

D. Van Agtmaal  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

 

Mevrouw:  E.P.M. Prent   wethouder 

De heer:  J. Krook   wethouder 

     W.L.C. Knop   wethouder 

 

De heer:   R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier

  

 

 

Pers: 2 

Omroep: 2 

Publieke tribune: 3 

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de 

vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 31 augustus 2020  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

 

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen voor de vaststelling van de agenda.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 8 juni 2020. 

Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. De besluitenlijsten worden zonder 

wijzigingen vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur. 

Mevrouw Baselier vraagt nadere informatie over de Stichting Samen Werken. Aangegeven 

wordt dat door de koerswijziging diverse vertrouwde werkzaamheden komen te vervallen. 

Gevraagd wordt of dat er meer informatie gegeven kan worden over het proces richting de 

koerswijziging en wat er aan de koerswijziging vooraf is gegaan.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Wethouder Krook geeft aan dat de doelgroep aan het veranderen is. De doelgroep waar de 

stichting voor werkt wordt kleiner en het is lastig om hen aan het werk te houden. De 

afgelopen jaren is inzet gepleegd om te transformeren en de doelgroep binnen de gemeente 

Steenbergen aan het werk te brengen. In september 2019 is de raad door middel van een 

raadsmededeling geïnformeerd en kort voorafgaand aan het verstrekken van het 

persbericht. De keuze van de koerswijziging ligt bij het bestuur van de stichting. Op het 

moment dat er meer informatie is, wordt deze verstrekt. 

Mevrouw Baselier geeft aan dat de oorzaak van het probleem is dat er besloten was om de 

vestiging te verplaatsen naar Bergen op Zoom en dit voorzien had kunnen worden. Gevraagd 

wordt om meer duidelijkheid over hoe de lokale activering plaatsvindt. Wethouder Krook 

geeft dat dit al in voorbereiding is en geeft als voorbeeld De Ontmoetingswinkel. De 

wethouder zegt toe de gemeenteraad te informeren op het moment er meer te melden is. 

 

06. Nota aanpak effecten coronavirus. 

De heer Sluiters geeft aan dat de inspanningen lijken te werken en roept op om lokale 

ondernemers te blijven steunen. De nota wordt voor kennisgeving aangenomen. De heer 

Verbeek vraagt om een nadere specificatie van niet gedefinieerde kosten bij de 

tussenrapportage. Ook wordt een nadere toelichting gegeven over het verstrekken van 

subsidies voor werkzaamheden die na de corona plaatsvinden. De heer Verbeek vraagt 

nadere duidelijkheid over wie de kosten voor het terras op de Markt betaalt en vraagt tevens 

welke kosten zijn vrijgevallen doordat ambtenaren minder werkzaamheden hebben hoeven 

uitvoeren. De heer Huisman roept om schoner en duurzamer uit de crisis te komen en vraagt 

hoe het college dit gaat doen. Er wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de compensatie 

voor het maatschappelijk vastgoed en of dat van de pm posten meer invulling gegeven kan 

worden. Meer informatie wordt gevraagd over het terras op de Markt en wat er is gedaan 

rondom het faillissement van JMT. Voorgesteld wordt om de precariobelasting tot 1 januari te 

schrappen. Gevraagd wordt welke extra inspanningen door het college zijn verricht om 

kinderen te ondersteunen. De heer Remery merkt op dat door de crisis meer samenhang is 

ontstaan en dat de kracht in de samenleving te behouden. De nota geeft een goed inzicht in 

wat er aan de hand en geeft een richting dat de organisatie overzicht heeft. Financieel zijn er 

nog grote gaten te merken en of dat er niet teveel aan kosten zijn verwacht. Belangrijk is om 

innovatie bij het bedrijfsleven te stimuleren. Gevraagd wordt om meer duidelijkheid over 

bezuinigingen. De heer Weerdenburg geeft aan dat er goed is geacteerd op de actualiteit. 

Gevraagd wordt welke kosten nog meer verwacht worden of dat het grote terras aan de 

verwachtingen heeft voldaan en of er al zicht is op wat de gemeente kan verwachten van de 

extra compensatie vanuit het Rijk. 

 

Wethouder Krook geeft aan dat er nog steeds behoefte is aan ondersteuning. Binnen de 

gestelde kaders wordt bepaald of dat er ondersteuning wordt verleend. Op de vraag van de 

heer Remery wordt aangegeven dat tekorten vaak pas later duidelijk worden. Op de vraag 

van de heer Verbeek wordt aangegeven dat het niet bekend is of dat bij de gemeente 

werkzaamheden vrij zijn gevallen. Subsidies en leningen ten behoeve van welzijnsactiviteiten 

worden verleend, zonder tegenprestatie. In reactie op de heer Huisman geeft de wethouder 

aan dat er nog geen tijdspad gegeven kan worden over onder meer de transitie van de 

organisatie. De wethouder zegt toe de raad voortdurend mee te nemen in de ontwikkelingen 

die voortkomen uit de coronacrisis. De wethouder zegt schriftelijk te reageren op de vraag 

van de heer Verbeek over de ondersteuning van de zwembaden. De wethouder geeft aan dat 

vanuit het Rijk een tegemoetkoming verstrekt wordt voor diverse kosten en verlies van 

inkomsten, waaronder precario. De wethouder zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag 

van de heer Verbeek over de financiering van projecten die mogelijk niet uitgevoerd gaan 

worden.  
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Wethouder Prent gaat in op de huurprijscompensatie. Voor alle verenigingen wordt 3 

maanden huurprijs kwijtgescholden. De huur van maatschappelijk vastgoed is niet geïnd en 

maatwerk wordt geleverd bij verenigingen en instellingen die in de problemen komen. Het is 

niet bekend dat verenigingen en stichtingen in de problemen zijn gekomen door het niet 

doorgaan van evenementen. Toegezegd wordt dat met instellingen en verenigingen in 

gesprek gegaan wordt als zij behoefte hebben voor ondersteuning en dat maatregelen 

gecorrigeerd worden als dat nodig is. De wethouder geeft aan dat het onderwijs aan zet is als 

er sprake is van onderwijsachterstanden.  

Wethouder Knop geeft aan dat het terras betaald werd uit het coronafonds, maar de 

wethouder had gehoopt dat het drukker was geweest en dat de buitenlandse toerist gemist 

wordt. In reactie op de heer Huisman wordt aangegeven dat er niet met twee maten 

gemeten wordt en dit geluid komt ook niet vanuit de ondernemers zelf komt. De verwachting 

is dat de opzet volgend jaar doorgezet wordt. Over JMT merkt de wethouder op dat er contact 

is geweest en dat er via een raadsmededeling informatie wordt verstrekt zodra dit mogelijk 

is. 

 

De heer Huisman geeft aan dat het college outreachend moet werken en de toenadering 

moet zoeken naar verenigingen en instellingen. Ten aanzien van het terras geeft de heer 

Huisman aan dat het een vreemde constructie blijft. 

Wethouder Prent geeft aan dat er van binnen naar buiten wordt gewerkt en nogmaals wordt 

de oproep gedaan om in contact te komen. De suggestie wordt gedaan om hier meer 

aandacht voor te vragen. 

 

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de besluitvormende vergadering. 

 

07. Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS Groep 

Mevrouw Van Caam geeft aan in te kunnen stemmen met de wijziging. De heer Huijbregts 

geeft aan dat al meerdere jaren bekend is dat de WVS financieel geen gezonde organisatie is. 

Gevraagd wordt hoe realistisch de realisatieaantallen zijn. De heer Van Elzakker stemt in met 

de voorgestelde wijzigingen.  

 

Wethouder Krook geeft aan dat er mogelijke fluctuaties zijn. Gezien het aantal deelnemers 

wordt het risico minimaal ingeschat. 

 

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de besluitvormende vergadering. 

 

08. Begrotingswijziging West-Brabants Archief 2020. 

Mevrouw Van Caam geeft aan het voorstel te kunnen steunen. 

 

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de besluitvormende vergadering. 

 

09. Aanvraag lening kleedaccommodatie VV Steenbergen 

De heer Huisman geeft aan dat er veel risico’s zijn en zou graag meer inzicht in willen. 

Daarnaast heeft het proces lang geduurd en er wordt gevraagd wat er gedaan wordt voor 

andere verenigingen. Gevraagd wordt waarom van de privatisering wordt afgeweken. De 

heer Van Elzakker geeft aan dat een wens in vervulling gaat en is blij dat het voorstel nu 

voorligt. Over de financiën wordt aangegeven dat er vanuit VV Steenbergen inzet wordt 

gepleegd om vanuit de leden aanvullende steun gegeven wordt. De heer Van Es geeft aan 

niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel. Aangegeven wordt dat er te weinig informatie 

is gegeven in aanloop naar de besluitvorming en dat het tot een precedent kan leiden. Er is 

begrip voor de behoefte voor nieuwe kleedruimtes en roept op om de privatisering verder 
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door te zetten. De heer Van Es vraagt om de jaarrekeningen en begroting ter beschikking te 

stellen. De heer Van Agtmaal geeft aan dat de staat van de kleedruimtes beroerd is. De 

nieuwbouw biedt meer toekomstperspectief en dat er meer bezoekers de accommodatie 

bezoeken. De heer Van Agtmaal geeft aan positief te zijn voor de aangepaste termijn voor de 

lening. De heer Stoeldraijer merkt op dat er een dalende trend is van het aantal leden. De 

accommodatie kan bijdrage om meer jongeren te betrekken bij de club. Aangegeven wordt 

voor een dilemma te staan en hoe deze steun zich verhoudt ten opzichte van andere 

verenigingen. Vragen worden gesteld over de financiële positie van de vereniging en de 

risico’s van de lening. De heer Huijbregts geeft aan dat de privatisering voor zich uit 

geschoven heeft vanwege de kleedaccommodatie. Er is tevredenheid over dat de 

privatisering nu wordt volmaakt. Er is een positieve grondhouding, maar er zijn wel zorgen 

vanwege de financiën en de verwachte inkomsten. Er wordt om meer informatie gevraagd. 

 

Wethouder Prent gaat na of dat de financiële cijfers gedeeld kunnen worden. Het voorstel is 

tot stand gekomen in goed overleg met de vereniging. Het bedrag is onderbouwd en het plan 

kan gedeeld worden met de raad. De praktijk heeft uitgewezen dat de vereniging altijd aan 

zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen. Op het moment dat de vereniging niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen komen de kleedruimtes weer in eigendom van de gemeente. In 

reactie op de heer Verbeek wordt aangegeven dat het gaat om het verstrekken van een 

lening en dat hierin meer duidelijkheid wordt gegeven. In reactie op de heer Huisman geeft 

de wethouder aan dat er een groot deel zelfredzaamheid in de vereniging zit. De wethouder 

zegt toe de volledige financiële informatie te delen.  

 

De heer Van Elzakker herhaalt het eerder gegeven standpunt en is overtuigd dat het 

geleende bedrag terug komt. De heer Stoeldraijer is tevreden met de toezegging dat er een 

volledig financieel overzicht gegeven wordt en of dat door de inzet van vrijwilligers het 

bedrag mogelijk naar beneden kan. De heer Huisman vraagt of dat Diomedon ook deelneemt 

aan de verbouwing en verzoekt de documentatie tijdig te verstrekken. De heer Van Es vraagt 

om nadere informatie over de dekking van de lening.  

 

Wethouder Prent geeft aan dat voorstel goed getoetst is en dat het voorstel tot stand is 

gekomen in samenwerking met de vereniging. Diomedon participeert niet in dit project om 

eigen keuzes te kunnen maken. Er wordt schriftelijk gereageerd op de dekking van de lening. 

In reactie op de heer Verbeek wordt gevraagd om in te gaan op het risico van 

kapitaalvernietiging door verplaatsing van het sportpark. Dit wordt toegezegd. 

 

Het voorstel wordt doorgeleid als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering. 

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

De heer Huisman, over ingekomen stuk 00, toezeggingenlijst, nummer 1 over 

parkeerplaatsen aan de Westgroeneweg. De vraag wordt woensdag gesteld door de heer 

Theuns. 

 

De heer Stoeldraijer, over ingekomen stuk 00C, afhandeling moties, motie dienstverlening. 

Gevraagd wordt waarom de uitvoering van de motie is vertraagd en plaatsvindt in het 

auditcommittee. Wethouder Prent geeft aan dat er wel een voorstel in de maak is. Het 

voorstel komt in 3e kwartaal en het audit committee is daarin adviserend. 

 

Mevrouw Baselier, over ingekomen stuk 37, motie gemeente Noordoostpolder over 

onderwijshuisvesting, gevraagd wordt aan de raadsfracties om deze motie te ondersteunen.  
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Wethouder Prent geeft aan niet tegen de motie te zijn, maar geeft hierbij tevens aan dat dit in 

procedure is en wacht de berichtgeving van de VNG af.  

 

11. Sluiting.  

De voorzitter spreekt een woord van dank en sluit de vergadering om 21:43 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

van 5 oktober 2020. 

De plaatsvervangend griffier de voorzitter  

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA   M.H.H.I. Remery  

 

 


