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BESLUITENLIJST van de vergadering van de COMMISSIE MENS & MAATSCHAPPIJ 

Op : maandag 28 november 2011  

Om : 19.30 uur 

In : de raadszaal van het gemeentehuis 

 

 

Aanwezig: J.G. Ooms     voorzitter 

 

   J.W. Boluijt     lid 

   J.W. Huijbregts     lid 

   N.C.J. Broos     lid 

   L.C.M. Baselier     lid 

   D. Abresch     lid 

   M.A. den Broeder    lid 

   W.J. van den Berge    lid 

   L.C.M. van Eijk     lid 

   G.G. de Neve     lid 

   M.J.E. van der Blom    lid 

C.A.M. Aarts     lid 

M.J.M. van Zundert    lid 

    

C.J.M. Van Geel    wethouder 

 

R. Reijngoudt Hoofd afdeling maatschappelijke ontwikkeling 

R. Peeters Beleidsmedewerker maatschappelijke 

ontwikkeling 

   M. Beens     Jeugd en jongerenwerker 

 

E.P.M. van der Meer    griffier 

   

       Afwezig: - 

 

Pers:   2 personen 

      Publieke tribune:   4 personen 

 

 

AGENDA: 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen agenda. 

 

3. Inspreekrecht publiek. 

De heer Paul Korzilius, voorzitter van de stichting Peuterspeelzalen Steenbergen en directeur van de 
Stichting Jeugd en Welzijn Bergen op Zoom maakt gebruik van het inspreekrecht. Hij geeft aan dat hij 
tevreden is over het nieuwe beleid, maar zich wel zorgen maakt over het reguliere 
peuterspeelzaalwerk.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie  

 Mens & Maatschappij  van 12 oktober 2011. 

 Akkoord. 
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5. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Mededeling: wethouder Van Geel kondigt een raadsmededeling aan.   

Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken. 

  

6. Peuterspeelzaalwerk nieuwe stijl BM1101404. 

De heer De Neve steunt het voorstel. Mevrouw Baselier geeft aan dat 2014 nog onzeker is. De heer 

Broos sluit zich aan bij de inspreker en hij geeft complimenten aan het college. Hij stelt een vraag over 

het bedrag. Wordt er wel echt bezuinigd? De heer Aarts geeft aan dat de beleidsnotitie helder en 

duidelijk is. Hij vraagt naar de betrokkenheid van peuterspeelzaal ‘Jip en Janneke’. Deze 

peuterspeelzaal is goedkoper dan de anderen. Hoe komt dit? Verder wil hij graag weten welke 

alternatieve middelen er gegenereerd kunnen worden om de begrotingstekorten te dekken. Daarnaast 

vraagt hij naar de doelgroepkorting. De heer Boluijt geeft complimenten voor het voorstel omdat dit 

gezamenlijk met het peuterspeelzaalwerk en anderen tot stand is gekomen. Hij vraagt naar de stand 

van zaken van de LEA. De heer Van Zundert is akkoord. Mevrouw Abresch geeft aan dat in 2014 het 

peuterspeelzaalwerk sterk onder druk zal staan. Zij kondigt een motie aan en stelt een aantal vragen.  

De heer Van den Berge ziet dit voorstel als een beëindiging van het peuterspeelzaalwerk. Hij is er niet 

gerust op dat het na 2014 goed komt. De gemeente moet zich beperken tot haar wettelijke taak. Hij 

mist ook de gevolgen van de maatregelen en vindt het een slecht toegelicht voorstel. Hij stelt een 

aantal vragen.      

 

Wethouder Van Geel geeft aan hij blij is met het vertrouwen dat door een aantal partijen uitgesproken 

is. Op de vraag van de VVD over de  € 177.000,- geeft hij aan dat dit op toeval berust. Met betrekking 

tot de doelgroep geeft hij aan dat thuiszorg de kinderen te zien krijgt en dat zij bepalen wie er tot de 

doelgroepkinderen behoort. Daar is het bedrag van € 10.000,- gereserveerd. Ook geven zij aan dat dit 

ongeveer 61 kinderen zijn. Dit aantal kan wel wijzigen. Jip en Janneke is altijd uitgenodigd geweest 

voor de overleggen, op één keer na. In 2014 krijgen alle kinderen, ongeacht de vorm van opvang 

hetzelfde programma. De peuterspeelzalen zoeken samenwerking om de situatie in 2014 het hoofd te 

bieden. Er vindt LEA overleg plaats. Omdat de VVE naar de peuterspeelzalen gaat, kunnen ze niet 

verdwijnen. Zijn er meer dan 61 kinderen, wordt er toch getracht alle kinderen VVE te geven, wellicht 

door de raad hier opnieuw over te bevragen.  

 

Tweede termijn: 

De heer Broos geeft aan dat er een scheve verhouding is in de indicatiestellingen tussen de 

verschillende peuterspeelzalen en vraagt naar de bezuiniging en de dekking. De heer Aarts stelt 

nogmaals de vraag over de hoogte van de kosten bij Jip en Janneke in vergelijking met anderen en de 

vraag over het aantal kinderen. De heer Boluijt geeft aan dat dit een belangrijk moment is. Hij heeft 

een vraag over de financiering en vraagt zich af of deze wel klopt, gezien het feit dat het tevens gaat 

om doorschoven gelden. De heer Van Zundert is tevreden over de antwoorden. Mevrouw Abresch 

geeft aan dat haar informatie uit het werkveld komt met betrekking tot het bestaansrecht van de 

peuterspeelzalen in 2014. Zij wil ook nog graag een antwoord op de vraag over de kinderen van 

arbeidsmigranten. De heer Van den Berge geeft aan dat de wethouder jaarlijks wil kijken naar de 

doelgroep en is daar tevreden over. Hij ziet dit graag vertaald in het voorstel. Hij geeft tevens aan dat 

het verschuiven van budgetten wel aan de orde is. Wethouder Van Geel geeft een toelichting. De heer 

Van den Berge vraagt om een schriftelijke toelichting. Wethouder Van Geel geeft aan dat de inspreker 

een duidelijk beeld geeft hoe er in het werkveld aangekeken wordt tegen deze bezuiniging.     

 

Dit wordt in de raad een bespreekstuk.        

 

7. Regeling tegemoetkoming sociaal medische kinderopvang BM1101380. 

De heer Van den Berge welke gezinnen worden nu getroffen? Hij vindt het uitgaan van de landelijke 

getallen onvoldoende onderbouwd. De heer Van den Berge kondigt een amendement aan. Mevrouw 

Abresch geeft aan dat zijn vooral moeite heeft met de argumenten die gebruikt worden. Zij heeft vooral 

moeite met argument nummer 4 over de kosten van levensonderhoud. De heer Van Zundert geeft aan 

geen verdere vragen te hebben. De heer Boluijt geeft aan dat er nu een regeling moet komen. Ook hij 
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acht argument 4 overbodig. Ingangsdatum 1/1/2012: hij vraagt naar de bestaande gevallen. De heer 

Aarts acht het verstandig wanneer de wethouder het voorstel intrekt. De heer Broos is van mening dat 

dit geen wettelijke taak is en dat het kan vervallen, maar dat de politieke werkelijkheid is dat dat niet 

mogelijk is. Er is geen maatwerk; hij steunt wel het voorstel. Mevrouw Baselier geeft aan ook D66 

graag maatwerk zou willen zien. De heer de Neve vindt het een goed voorstel.   

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat wanneer mensen ergens gebruik van maken dat er een eigen 

bijdrage gevraagd kan worden. Bij een inkomensafhankelijke bijdrage gaan de ouders meer betalen 

dan bij deze regeling. Hij vindt dat kostenbewust maken wel belangrijk is. Bij de invoering is geen 

eigen bijdrage gevraagd. Niet alle gezinnen hebben behoefte/rede tot ondersteuning. 

 

 Tweede termijn: 

De heer Van den Berge is wel akkoord met de eigen bijdrage, maar ziet niet in dat dit kostenbewuster 

maakt. Mevrouw Abresh geeft aan dat het signaal van één persoon een belangrijk signaal was. De 

heer Van Zundert is op voorhand geen voorstander van een inkomensafhankelijke bijdrage, maar 

bespreekt dit in de fractie. De heer Boluijt kan wel met het voorstel leven maar geeft aan dat er een 

drempel ingesteld moet worden. De inkomenstoets neemt hij mee naar de fractie. De heer Aarts gaat 

voor het draagkrachtprincipe. De heer Broos sluit zich bij de heer Boluijt aan. Mevrouw Baselier neemt 

het mee terug naar de fractie. De heer den Neve is akkoord. De wethouder wacht de beraadslaging in 

de raad af. De heer Boluijt geeft nog een toelichting.      

 

Dit wordt in de raad een bespreekstuk.  

 

8. Najaarsnota 2011 BM 1101374. 

De heer Aarts stelt een vraag die volgens wethouder Van Geel door de heer de Koning beantwoordt 

dient te worden. De heer Aarts gaat deze vraag woensdag herhalen. De heer Broos vraagt naar de 

budget discipline. Mevrouw Baselier heeft geen specifieke vragen. De heer De Neve heeft tevens een 

vraag over de horeca van het Cromwiel. De heer Van den Berge reageert tevens woensdag. De heer 

Van Zundert spreekt over de kosten van leerlingenvervoer voor de methylschool. Mevrouw Abresch 

stelt de vragen woensdag. De heer Boluijt stelt tevens zijn vraag woensdag. Wethouder Van Geel 

geeft aan dat iedereen zich houdt aan de budgetdiscipline, maar dat dat bij open eind regeling lastig is. 

Er moeten meer bussen rijden omdat er minder kinderen in een bus kunnen.  

 

Tweede termijn: 

De heer Van Zundert geeft aan dat het antwoord onduidelijk is. De wethouder reageert. 

 

9. Herziene begroting WVS BM11001295. 

De voorzitter geeft aan dat er op voorhand van het raadsbesluit zienswijzen bij bestuur ingediend 

moeten worden.   

De heer Boluijt geeft aan dat het nu minder functioneert dan in het verleden. Hij ziet niet goed of er nu 

sprake is van groei of stabilisatie. Het zijn lovende maar niet realistische doelstellingen. Hij acht dit een 

nieuw begin, gericht op de toekomst. De heer Van Zundert geeft aan dat de drie te stellen 

kanttekeningen inderdaad kan aansluiten bij de aanpak. De heer Den Broeder is van mening dat dit op 

los zand gebouwd is. Wel acht hij het goed dat deze begroting aangepast is. Hij vraagt zich af of de 

omzet haalbaar is? Hij verwacht een marketing plan. Hij acht dit een late reactie. Hoe zit het met de 

zienswijzen van de andere gemeenten? Hier dient op ambtelijk niveau over gesproken te worden. Hij 

vraagt zich af wat er met het geïnvesteerde bedrag bedoeld wordt. Het welzijn van de mensen staat 

voorop. De heer Van den Berge geeft aan dat hij het een hoog gokgehalte vindt hebben. Hij geeft aan 

dat het te gebruiken vermogen van de medewerkers is, dat het vakantiegeld betreft. De WVS vervult 

een belangrijke maatschappelijke functie. Het is het rijksbeleid waardoor de WVS nu in de problemen 

komt. Hij acht het onverantwoord om geld van het personeel in te zetten. De heer De Neve geeft aan 

akkoord te zijn en vraagt hoe het college de risico’s af gaat dekken. Mevrouw Van Eijk is van mening 

dat de rekening bij de gemeentes gelegd wordt. Er moeten snelle acties om verandering in de situatie 

te brengen. Ook vraagt zij zich af hoe de extra omzet bewerkstelligd wordt. Zij stelt een aantal 

aanvullende vragen. De heer Broos is van mening dat er eerder initiatief genomen had moeten worden 

om de omzet te verhogen. Hij geeft aan dat de rechten van de medewerkers altijd gerespecteerd 

moeten worden. Hij steunt het voorstel, maar voorziet wel problemen. Mevrouw Van der Blom geeft 
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aan dat de herziene begroting aangeeft dat ze in zwaar weer zitten. Scherper sturen zal noodzakelijk 

zijn. Ook zij heeft zich verbaasd over de extra omzet. Zij vraagt zich af welke invloed men heeft op de 

verliezen en of de risicoreserve hier op aangepast dient te worden.    

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat hier in ieder geval een betere begroting ligt dan in het voorjaar. De 

WVS groep heeft te maken met de financiering van de rijksoverheid. De WVS wordt per werknemer 

gekort. Tevens doen zij er alles aan meer omzet te creëren.  

 

Tweede termijn: 

De heer Boluijt het is geen mismanagement, het wordt door rijksbeleid veroorzaakt. Hij vraagt aan de 

PvdA of er extra middelen naar de WVS kunnen met betrekking tot het dekken van de tekorten. Het 

CDA staat achter het voorstel. De heer Van Zundert. De heer Den Broeder volgt de ontwikkelingen 

scherp en is akkoord met de begroting. De heer Van den Berge is blij met het antwoord van de 

wethouder. Hij mist de reactie van de colleges in de richting van Den Haag. De reserve moet niet 

worden ingezet, maar de gemeentes moeten garant staan. De heer De Neve vindt het niet aan de orde 

dat de wethouder refereert aan de opkomst bij de informatieavond. Mevrouw Van Eijk steunt het 

voorstel met kanttekeningen. De heer Broos heeft aangegeven dat hij de WVS en het voorstel steunt.  

Mevrouw Van der Blom verzoekt om naar de risicoreserve te kijken, zodat eventuele problemen 

opgevangen kunnen worden. Het signaal naar Den Haag kan de wethouder meenemen in het overleg 

met zijn collega’s. 

 

Wethouder Van Geel geeft nog een korte toelichting op de procedure. En geeft aan zijn bezorgdheid 

uit te spreken bij de WVS. 

 

De zienswijzen worden per mail naar de fracties verzonden. Na akkoord van de fracties voor 8 

december kan deze verzonden worden. Door het volgen van deze procedure wordt het stuk een 

afhamerstuk in de raadsvergadering. De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten. 

  

Mevrouw Baselier  geeft aan dat de wethouder wellicht op 15 december een mededeling kan doen 

over de WVS.  

 

10. Begroting 2012 ISD Brabantse Wal BM1101452. 

Mevrouw Blom  vraagt zich af hoe het met de keuze van de naam staat. Voorts stelt zij een vraag over 

de kostenbesparing. De heer Broos haalt een tweetal zaken aan die nu reeds tegenvallen. Hij vraagt 

hier opheldering over. Mevrouw Baselier vraagt zich af hoe het met de personeelskosten en of de 

verhoging hiervan niet eerder zichtbaar gemaakt hadden kunnen worden. Voorts vraagt zij zich af of 

de € 40.000,- structureel is. Zij vraagt ook naar de bemensing. De heer De Neve heeft geen 

aanvullende vragen. De heer Van den Berge wil graag de veranderingen toegelicht zien. Mevrouw 

Abresch  heeft geen aanvullende vragen. De heer van Zundert is positief. De heer Boluijt heeft geen 

aanvullende vragen.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat hij getracht heeft een andere naam te krijgen voor de 

samenwerking, maar dat is niet gelukt. De kosten van het onderzoek worden separaat van de kosten 

voor de ISD door de gemeenten voor hun rekening genomen worden. De bemensing is inmiddels 

geregeld. Een twaalftal medewerkers gaan naar Bergen op Zoom.  

 

Tweede termijn: 

Mevrouw Baselier herhaalt de vraag over de besparing. De heer Broos is positief in verband met de 

kwaliteit en de continuïteit.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat in de begroting geen rekening is gehouden met 

salarisontwikkeling. Daarnaast geeft de wethouder aan dat de € 40.000,- bij ongewijzigd beleid dit 

resultaat oplevert. Er blijft een loket bij vraagwijzer in Steenbergen.  

 

Dit wordt voor de raad een afhamerstuk.  
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11. Wijziging diverse verordeningen i.v.m. de aanscherping van de WWB (en intrekking WIJ) BM1101446. 

De heer Broos vraagt zich af of dit van de VNG komt. Mevrouw Baselier geeft aan dat de risico’s bij de 

gemeente gelegd worden. De heer van den Berge vraagt wie er nu voor en nadeel hebben van deze 

gewijzigde regeling. Mevrouw Baselier vraagt zich af of we niet voor de muziek uitlopen met dit 

voorstel.De heer de Neve is akkoord. De heer van den Berge vraagt zich af waarom het aangepast 

moet worden. Mevrouw Abresch geeft aan dat de nieuwe wet op weerstand stuit. En hoe het zit met 

besluitvorming in de Eerste Kamer. Mevrouw Van der Blom wil graag weten of er overzicht kan komen 

van de gebruikers van de activiteiten regeling.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat deze verordening de eerste is en dat de VNG dit model voor de 

andere gemeenten zal gaan hanteren. Bovendien zal de commissie in januari een presentatie krijgt 

over de wet werken naar vermogen, dit gaat over de wet werken en bijstand en het intrekken van de 

wet WIJ.  

 

Tweede termijn: 

De heer Van den Berge vraagt zich af of het toekennen van één bedrag voor welke personen voor en 

nadelen oplevert. Mevrouw Baselier reageert kort.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de wet werken naar vermogen in 2013 wordt ingevoerd.  

Eén tarief is duurder en er gaan meer mensen op vooruit dan achteruit.  

 

Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad.  

 

12. Rondvraag. 

-  

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 23:20 uur.  

 Aldus besloten in de vergadering van 9 januari 2012, 

 

 griffier,       voorzitter, 

 

 

 Drs. E.P.M. van der Meer   C.F.  Zijlmans 

 

Toezeggingen / afspraken 

datum en 

agendapunt 

Door onderwerp Wanneer 

9 mei 2011 / 6 C.J.M Van Geel Halfjaarlijkse rapportage over voortgang 

Stichting SOM 

Ieder half jaar 

11 april 2011 / 7 P. de Koning Nadere informatie september 2011 over 

overnachtingsbelasting 

September 2011 

AFGEHANDELD 

11 april 2011 / 8 C.J.M van Geel Voorstel over bezuiniging 

peuterspeelzaalwerk 

September 2011 

Nieuwe planning: 

december 2011 

12092011 

AFGEHANDELD 

15 juni 2011/ 7 C.J.M van Geel Regionale samenwerking met Tholen 

bespreken in de algemene vergadering. 

AFGEHANDELD 

12 september 2011/6 C.J.M. van Geel Informatie m.b.t. de combinatiefuncties Oktober 

AFGEHANDELD 

12 september 

2011/10 

C.J.M. van Geel Voortgang brede school (schriftelijk)  

 


