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Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 28 november 2019 

 

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

  De dames:   D. Abresch   lid 

     G.M. van Caam   lid 

  De heren:   D. van Agtmaal   lid 

     M.H.H.I. Remery   lid 

     W.J.P.M. Maas    lid  

     J.A.P. Veraart   lid 

     J.H.F. Weerdenburg   lid 

     J.W. Huijbregts   lid     

     C.A.A.M. Gommeren  lid    

     N.C.J. Broos   lid  

     J.C.M. Verbeek   lid    

     G.G. de Neve   lid    

     A.J.D. Kouwen   lid    

     A.F.C.J. van Elzakker  lid  

     B. Sluiters   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     E.C. van der Spelt   lid 

     N. Baali   lid 

 

De dames:  W.A.M. Baartmans  wethouder    

   E.M.J. Prent    wethouder  

De heren:  J. Krook   wethouder 

   W.L.C. Knop   wethouder 

 

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

 

Afwezig: De heer   M.H.C.M. Lambers  lid   

      

Pers: 1 

Omroep: 2  

Publieke tribune: 10   

 

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 28 november 2019. 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

 

2. Vaststelling agenda. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Baali geeft aan agendapunten 6 en 7 als hamerstukken te kunnen betitelen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord.   

 

3. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 31 oktober en 7 november 2019.  

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Vragenhalfuur. 

Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur.  

 

6. Aansluiten OMWB bij werkgeversvereniging GRR.    

Dit betreft een hamerstuk. De raad dient geen wensen en bedenkingen in. Het besluit wordt 

unaniem genomen.   

 

7. Intrekken verordening klachtrecht.   

Dit betreft een hamerstuk. Het besluit wordt unaniem genomen.   

 

8. Beleidskader laaggeletterdheid 2020-2023. 

De heer Baali geeft aan de antwoorden op de vragen laat ontvangen te hebben. Hij geeft aan dat 

het overleg over dit onderwerp niet bekend is bij de instanties. Dit biedt een kans. De PvdA wil 

graag een project over technisch lezen opstarten. Je leert dan vlot te lezen. Het amendement biedt 

de mogelijkheid tot meer plezier in het lezen en minder dyslexieverklaringen, daarmee voorkom je 

laaggeletterdheid en je maakt onderwijsland gelukkig. Hij leest het amendement voor. De heer 

Huisman geeft aan dat de adviesraad twee adviezen heeft gegeven. Het eerste advies heeft hij niet 

ontvangen. Hij vraagt of de eerste schriftelijke beantwoording van de adviesraad nog aan de raad 

overhandigd kan worden. De heer Van Elzakker geeft aan dat er een groot aantal laaggeletterden is. 

Hoe snel kunnen wij actief starten met dit beleid. Hij hoort graag nog over de evaluatie. Aandacht 

op scholen en vroege schoolverlaters moet extra op gelet worden. Als mensen hierdoor een baan 

kunnen vinden, helpen wij ook het bedrijfsleven. Mevrouw Abresch geeft aan tevreden te zijn over 

beantwoording. Doen we ook iets aan het voorkomen van laaggeletterdheid? Komt er beleid voor 

mensen die door andere oorzaken te maken hebben met laaggeletterdheid? Zij vraagt naar het feit 

dat er slechts monitoren is aangegeven op de toezeggingenlijst en niet dat wat zij bedoelt.  

Wethouder Krook geeft aan dat de adviesraad positief heeft gereageerd op het stuk. Hij neemt de 

suggestie om het advies openbaar te maken mee naar de eerstvolgende bijeenkomst met de 

adviesraad. Mevrouw Abresch gaat het niet om de monitoren maar dat er vanwege een 

ontwikkelstoornis of aangeboren zaken rede kan zijn voor laaggeletterdheid. Wethouder Krook 

geeft aan dat dit m.b.t. volwassenen meeneemt. Wethouder Prent geeft aan dat het gaat om 

leesplezier. Dat is het begin. In 2017 zijn 8 en in 2018 12 dyslexieverklaringen afgegeven. Dit is een 

integraal stuk. Er wordt veel samen met onderwijsinstellingen gedaan. De invulling is aan het 

onderwijs, daarom kan zij niet adviseren om het amendement te steunen. De heer Baali geeft aan 

dat er weinig feedback was in de oordeelvormende vergadering op het onderwerp ‘technisch lezen’. 

Het amendement gaat niet te ver.  

 

 

Tweede termijn 
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De heer Baali in de aangeleverde informatie gaat het om technisch lezen, niet om begrijpend lezen. 

Het amendement vraagt om een overleg, niet om het opleggen van iets. De heer Van Elzakker 

vraagt naar de evaluaties en de controle op vroege schoolverlaters. Hij steunt het amendement 

niet. De heer Baali hij ondersteunt de oproep om aandacht te vragen in de krant. Het amendement 

brengt een project onder de aandacht van het onderwijs. De heer Van Elzakker vraagt waar de 

grens ligt. Hij denkt dat een begin maken met goed leesonderwijs maakt dat teksten gelezen 

kunnen worden. De heer Baali geeft aan dat het misschien laat is aangeleverd en hij verzoekt tot 

een schorsing om het amendement te kunnen lezen.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten om tot een goede besluitvorming te kunnen 

komen.  

         

Het amendement wordt verworpen van 12 stemmen tegen (Volkspartij – Gewoon Lokaal! en CDA) 

en 6 stemmen voor (PvdA – D66 – VVD) 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

9. Initiatiefvoorstel PvdA. 

De heer Baali geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel.  

De heer Weerdenburg is tevreden dat er aanpassingen zijn gedaan aan het voorstel. Er wordt 

gekozen voor uitgaven in 2021 en dan is alles ook financieel gedekt. Hij hoopt dat meer mensen op 

deze wijze een oplossing kunnen vinden. De heer Verbeek vraagt naar de kosten. Hij had verwacht 

dat die nu lager zouden zijn. Wordt de gids echt bij iedereen bezorgd? Voorlichting is een basistaak. 

Het verbaast hem dat dat nu nog niet gedaan wordt. Hij zou ‘onderzoeken’ willen wijzigen in 

‘uitvoeren’. We gaan extra mensen aannemen. Is het ambtelijk apparaat niet in staat om een tekst 

te leveren die wij begrijpen? Mevrouw Abresch is voor het voorstel. En dankzij de aanvullingen is er 

een beter voorstel gekomen dat financieel is afgedicht.  

De heer Baali geeft aan dat er op dit moment niets gebeurt in de gemeentegids. De heer Van 

Elzakker is voorstander om het er wel in te plaatsen. De heer Baali wil dit met behulp van een 

taalexpert zodat het voor iedereen leesbaar is en dat het prominent naar voor komt. De heer Van 

Elzakker geeft aan dat het niet specifiek op de voorpagina hoeft te staan. Hij heeft niet gezegd dat 

hij tegen het voorstel is, maar zou het op een andere manier willen zien. Wethouder Krook kan 

akkoord gaan met het derde punt van het besluit.  

De heer Verbeek kan instemmen met het voorstel van de heer Baali. De heer Van Elzakker gaat niet 

akkoord met het voorstel. De heer Baali geeft aan dat het woordje bij punt 3: ‘onderzoeken’ als 

toezegging ‘uitvoeren’ wordt. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

Het voorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen.  

10. Ingekomen stukken en mededelingen.  

De ingekomen stukken van de maand november worden hiermee afgehandeld. Op uitzondering 

van ingekomen stuk 6 van de vergadering van 11 november met betrekking tot mens en 

maatschappij. Op verzoek van mevrouw Abresch is dit stuk voor bespreking geagendeerd op 2 

december 2019.  

 

 

11.  Sluiting.  
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De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank om 20:57 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2019 

 

       Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


