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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie MENS & MAATSCHAPPIJ 

 

Op:  4 december 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig:  C.F. Zijlmans    voorzitter  

   

  J.W. Boluijt   lid    

  N.C.J. Broos   lid 

  L.C.M. Baselier   lid 

  D. Abresch   lid 

  M.A. den Broeder  lid 

  L.C.M. van Eijk   lid 

  G.G. de Neve   lid 

  R. van Zundert   lid 

  J.W. Huijbregts   lid 

  C.A.M. Aarts   lid 

 M.J.E. van der Blom  lid 

 

C.J.M. Van Geel  wethouder 

   

N.J.  Reijngoudt  Hoofd afdeling maatschappelijke ontwikkeling (mo). 

   

M. Beens   Beleidsmedewerker MO 

  R. Reijngoudt   Hoofd afdeling MO 

   

E.P.M. van der Meer  griffier 

  

Afwezig: W.J. van den Berge  lid  

 

Pers: 2  

Omroep: - 

Publieke tribune:  6 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met bericht van verhindering van de heer Van den Berge.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

 De heer De Neve vraagt naar het agendapunt VV Steenbergen. De voorzitter geeft aan dat hier 

diverse vragen over gesteld worden bij punt 5.  

  

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Flameling, voorzitter beheerstichting gemeenschapshuis De Vaert heeft zich aangemeld 

voor het spreekrecht betreffende de bezuinigingen op de gemeenschapshuizen. De heer Flameling 

geeft aan dat de raad heeft aangegeven dat er moet worden bezuinigd.   
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Hij geeft aan dat er een onduidelijke situatie is over de ontwikkeling van de financiën. Zij raken de 

grootste gebruiker kwijt. Leegstand leidt tot verval. De gevraagde bezuiniging is niet haalbaar. Hij 

vraagt de raad mee te denken over oplossingen. De ruimtes worden onregelmatig gebruikt.  

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Hij kan wat sprokkelgeld vinden.  

De heer Boluijt geeft aan dat meedenken prettig is; heeft het bestuur een toekomstvisie over 

Welberg in zijn totaliteit? 

De heer Flameling hij kent niet alle ontwikkelingen. Hij leest het ook uit de krant.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst van 10 september en 8 oktober 2012. 

Goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Mevrouw Abresch over VV Steenbergen (ingekomen stuk 8).  

Komt er in januari nu wel een stuk? En hoe wordt omgegaan met het verzoek van FC Kruisland? 

Kan dit in breed verband gezien worden? 

 

De heer Van Zundert vraagt of er in janauri / februari een voorstel kan komen.  

 

Mevrouw van der Blom sluit zich bij de vragen aan. Ook NVS (Nieuw Vossemeer) wil op kunstgras 

overgaan. Hoe gaat het college hiermee om? 

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat inderdaad drie verenigingen verzocht hebben om kunstgras. Een 

voorstel voor januari of februari zit er echter niet in.  

 

6. Peuterspeelzaal Pipi. 

De heer De Neve is akkoord met het voorstel. Mevrouw Van Eijk is voor het voorstel. De heer Broos 

geeft aan dat hij het voorstel nu goed is en dat er de juiste afwegingen gebruikt en aangegeven zijn. 

Hij vraagt de huurprijs op terrein kostendekkend te laten zijn en vraagt naar de oude huurprijs. Hij 

snapt het vergelijk niet tussen peuterspeelzaal leerlingen en basisschool leerlingen. Hij geeft een 

positief advies. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat de plannen nu concreet zijn. Zij stelt tevens 

vragen over de huurprijs en vraagt naar kostendekkendheid op termijn. De heer Boluijt geeft aan dat 

er ten opzichte van de toelichting van de wethouder weinig nieuwe informatie is. Hij roept op om op 

hoofdlijnen te besturen. De heer Van Zundert geeft aan dat er nu een voldragen raadsstuk ligt.  

Mevrouw Abresch geeft aan dat peuterspeelzaalwerk bijzonder belangrijk is. Er is gezocht naar 

argumenten. De leerlingaantallen die uit balans zijn is zo’n argument. Zij acht dit niet steekhoudend. 

Met betrekking tot de afstanden is het verder naar de nieuwe brede school. Ziet de wethouder in dat 

hij een streep zet door de mogelijkheid voor een brede school in Welberg. De locatie van Pius X is 

niet onderzocht. Het zou mogelijk moeten zijn om te huisvesten in de Vaert. Zij vraagt om 

duidelijkheid.   

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat hij blij is met de steun. De huurprijs is nu bekend. Het gaat erom 

wat reëel is, vandaar dat dit bedrag eruit is gekomen. Daarom stelt hij dit voor. Als er mogelijkheden 

zijn zal hij dit bespreken, maar de argumenten en het voorstel zijn reëel. Het zijn niet echt 

portocabins. Er worden tijdelijke lokalen gebruikt met een nieuwe schil. De locatie Welberg is in het 

verleden in overleg met de stichting Peuterspeelzaal niet mogelijk gebleken. Het gaat om het 

financieel economisch perspectief.  

 

De heer Broos wil graag weten wat de oude huur was.  

 

Mevrouw Blom geeft aan dat de kostendekkendheid toch wel een punt blijft.  

 

Mevrouw Abresch geeft aan dat de financiële situatie te maken heeft met de bezuinigingen. Zij 

vraagt naar de mogelijkheden van een brede school bij de Pius x.  
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Wethouder Van Geel: de oude huurprijs was ´0´. Er komt een index op de huur. De bezuinigingen 

hebben niet te maken met de haalbaarheid op de Welberg. Hij zit dit niet op korte of middellange 

termijn.  

Mevrouw Baselier mist het antwoord op de vraag van de brede school op Welberg. 

 

Het advies aan het presidium is een b-stuk voor de raad.   

 

7. Concept begroting WVS-groep 2013.  

De voorzitter geeft een toelichting: de commissie dient aan te geven of zij voornemens zijn 

zienswijzen in te dienen. Deze dienen ingediend te zijn voor 10 december 2013, dus afwikkeling 

eventueel via de mail en achteraf besluit in de raad.  

De heer Boluijt spreekt zijn zorg uit over de toekomst. Het ziet er nu goed uit. Maar hij ziet een ander 

beeld ontstaan. De participatiewet dient vorm en inhoud te krijgen. Hij gaat akkoord met de 

begroting. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat er eigen vermogen ingezet wordt. Zij spreekt haar 

zorg uit voor de toekomst. Akkoord. De heer Broos geeft aan dat de WVS een goede prestatie 

neerzet. Hij vraagt zich af of dit niet in de risicoreserve opgenomen dient te worden. De heer Van 

Zundert ziet dat er veel veranderd en dat overleg met andere regio’s van belang is.  Zienswijzen zijn 

niet nodig. Mevrouw Van Eijk geeft aan dat zij akkoord is. Mevrouw Abresch sluit zich aan bij het 

compliment.  

 

Wethouder Van Geel deelt de mening over de prestatie van de WVS. In 2013 verwacht hij 

voorstellen om toe te werken naar de nieuwe bezuinigingen. In 2014 zal de bijdrage van de 

gemeenten omhoog moeten. Tekorten zijn structureel en die kunnen niet uit de risicoreserve 

onttrokken worden.  

 

Het advies aan het presidium is a-stuk voor de raad.  

 

8. Inkoop producten en diensten van de Stichting Samen werken. 

Mevrouw Baselier geeft aan dat het college gered is door de val van het kabinet. De niet-verlenging 

acht zij erg slordig. Zij geeft aan dat het alleenrecht betekent dat anderen geen opdrachten meer 

gegund krijgen. Wat is hier de achterliggende gedachte van. Hoe zit dit juridisch? Zij vraagt zich af 

welke werkzaamheden de stichting nog meer heeft. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat er veel 

ervaring is met cliënten in dit werkgebied. Zij acht dit voorstel geen probleem maar zij wil wel weten 

waar je financieel aan toe bent. De heer Boluijt geeft aan dat dit een beetje laat is maar buiten de 

schuld van de gemeente ligt. Hij vraagt of de WVS hierbij betrokken is. Daarnaast een toelichting op 

de middelen. Hij zou meer kennis krijgen van de activiteiten, de doelstellingen en de opbrengst. Hij 

zou daar graag inzicht in krijgen.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de verlenging van de verordening te maken heeft met de 

verwachting. Het aannemen van de verordening maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze de lage 

kosten te behouden. Er worden passende re-integratietrajecten afgesloten. Er worden vele 

werkzaamheden verricht. De WVS is niet betrokken bij het voorstel, maar wel bij de Stichting Samen 

Werken. De rekening 2012 zal als ingekomen beschikbaar gesteld worden. Het is geen slapende 

stichting.  

 

Mevrouw Baselier geeft aan dat het om activeringstrajecten gaat. Mevrouw Abresch vraagt naar het 

meten van de resultaten van deze trajecten. Mevrouw Baselier geeft een antwoord en een 

toelichting. De heer Neve. 

 

Het advies aan het presidium is een a-stuk voor de raad.  

 

 

9. Handhaving- en maatregelenverordening 2013.  

De heer Van Zundert  kan zich vinden in het stuk. Mevrouw Van Eijk acht het voorstel ingewikkeld. 

Maar zij stemt ermee in.  
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Wethouder Van Geel  geeft aan dat de raad geen keus heeft.  

 

Het advies aan het presidium is een a-stuk voor de raad.  

 

10. Beleidsplan volksgezondheid WMO 2013-2015. 

De heer Aarts geeft aan dat dit een ambitieus plan is. Hij vindt de samenwerking goed en vraagt naar 

het advies van de WMO raad. Mevrouw Baselier geeft aan dat de doelstellingen en de thema’s in 

elkaar geschoven worden en dat dat een goede zaak is. Mevrouw Abresch geeft tevens 

complimenten. Zij vraagt naar de huishoudelijke zorg. Zij vraagt naar de mantelzorgers en het meten 

van het aantal. Ook ziet zij graag het verslag van de MO raad. Zij vraagt naar het proces. De heer 

Huijbregts spreekt tevens de complimenten uit. Hij stemt in met het voorstel.  

 

Wethouder Van Geel geeft de complimenten door aan de medewerkers aan het stuk. De problemen 

bij de huishoudelijke zorg zijn ingezet door het rijk. De budgetten lopen enorm terug. Er moet in de 

toekomst een oplossing komen, dit kan niet uit het gemeentelijk budget. Mantelzorgers komen uit de 

eigen begroting en krijgt veel aandacht. De controleerbaarheid van het aantal is altijd giswerk veel 

mantelzorgers overkomt het. Veel mensen doen het zonder er ruchtbaarheid aan te geven. Er komt 

nog een voorstel voor een aantal posten die nog niet meegenomen zijn in de begroting. Wellicht zit 

daar ook een voorstel voor dementie vriendelijke gemeente bij.  

 

Mevrouw Veuger geeft nog een toelichting.  

 

De heer Aarts vraagt naar het advies van de MO raad. Mevrouw Abresch vraagt naar de 

verdiepingsslag van de leefbaarheidsagenda. 

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat er nog geen concreet beleidsplan is voor de verdieping. Het 

advies van de WMO raad wordt beschikbaar gesteld.  

 

Het advies aan het presidium is een b-stuk voor de raad.  

 

11. Welzijnssubsidiebeleid 2013 – 2016. 

De heer Broos acht het een goed proces. Hij is verheugd te constateren dat de aanbevelingen van 

de rekenkamercommissie zijn overgenomen. Hij acht de leges op een correcte wijze toegepast. 

Hij is het niet eens met het feit dat het verenigingsleven een prioriteit  5 krijgt. Zou de basissubsidie 

en de activiteitensubsidie in de definitie een betere toetsbaarheid kunnen krijgen.  

De heer Aarts geeft aan dat er goed geluisterd is en er een nieuwe transparantere regeling ligt. Kan 

de wethouder aan de hand van een voorbeeld aangeven wat het verschil is tussen de oude en 

nieuwe regeling. Een overgangsjaar is prima. De heer Huijbregts geeft aan dat dit een geheel nieuw 

voorstel is. Hij is van mening verder te kunnen met dit voorstel. De activiteitensubsidies worden 

avonden aan gekoppeld en hij wil weten hoe de thema’s gekoppeld worden. En hij wil graag op de 

hoogte gehouden worden. De heer Van Zundert geeft aan dat dit van subdoelen uitgaat. De 

adviezen van de rekenkamer zijn op een correcte wijze toegepast. De PCDA cirkel is belangrijk om 

meetinstrumenten te benoemen. Kan een dusdanig rapport opgesteld worden? Mevrouw Abresch 

geeft aan dat er wellicht eerst naar de verenigingen gegaan dient te worden voordat dit wordt 

vastgesteld. Zij vraagt naar de subsidiering van de jeugdleden en de privacy wetgeving. Tevens is 

het voor verenigingen niet helemaal duidelijk vat wel en niet gesubsidieerd wordt. Mevrouw Baselier 

geeft aan dat de raad moet aangeven wie wel en geen subsidie krijgt en niet een thema avond. De 

koppeling tussen subsidie en beleid. Graag de subsidies aanbieden op één pagina zodat het 

duidelijk is. Het sportplatvorm is geen advies gevraagd.     

 

Wethouder Van Geel het overgangsjaar kost bij subsidiering altijd wat meer tijd. Je kunt niet meteen 

invoeren. Het is goed wanneer verenigingen reserves aanleggen. De eigen verantwoordelijkheid 

gaat steeds meer een rol spelen ook voor de verenigingen. In het overgangsjaar komt een 

systematiek om het goed toe te passen. Uit het hoofd kan hij niet zo snel een voorbeeld geven. De 

thema avonden zijn bedoeld om de verenigingen wegwijs te maken. Hij doet de toezegging na het 
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eerste jaar een eenvoudig rapport te overleggen aan de raad. Het sportplatvorm is voldoende 

meegenomen en heeft veel invloed gehad op de verordening en het beleid.  

Mevrouw Veeke geeft aan dat in het eerste kwartaal avonden georganiseerd worden voor 

doelgroepen. Op die avonden worden op basis van de vijf prioriteiten uitgelegd hoe het nieuwe 

systeem werkt. De thema avonden zijn ervoor om te kijken of er aanvullende subsidies gegeven 

kunnen worden. Jeugdleden is een doelgroep en niet meer het aantal. Een doorberekening kan dus 

niet gemaakt worden.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de WMO adviesraad een advies heeft opgesteld.  

 

De heer Van Zundert is blij met de toezegging en wenst de wethouder succes met de uitvoering. 

 Mevrouw Abresch geeft aan dat het wel vaag is en kan moeilijk inschatten of het werkbaar is. Zij kan 

nog geen duidelijk oordeel geven. Mevrouw Baselier sluit zich aan bij de opmerkingen van mevrouw 

Abresch. Zij geeft aan dat er geen advies aan de sportraad is gegeven. De heer Broos vraagt om 

een kans om dit vorm te geven. Mevrouw Abresch wil het concreet hebben. De heer Broos.  

 

Wethouder Van Geel wil graag de effectiviteit van het beleid rapporteren. Er komen thema avonden 

om alles duidelijk te krijgen.  

Mevrouw Veeke de prioriteiten kunnen door de raad benoemt worden. Er komt geen limiet aan de 

projecten. Verenigingen kunnen aan meerder prioriteiten gekoppeld worden.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat het belangrijk voor de verenigingen is om naar de thema 

avonden te komen.  

 

Het advies aan het presidium is een B-stuk voor de raad.    

  

12. Rondvraag. 

De heer Van Zundert geeft aan dat hij een antwoord krijgt van wethouder Termeer op vragen over de 

ingekomen stukken.  

De heer Aarts geeft aan dat de najaarsnota op één commissie op de agenda stond.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit vorig jaar in het presidium is besloten om de najaarsnota in één 

commissie te bespreken.  

 

De heer Van Zundert geeft aan dat het in de tekst van de najaarsnota staat om dit in twee 

commissies te bespreken.  

 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.   

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie MENS & MAATSCHAPPIJ van 14 januari 2013 

 

             Griffier   de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


