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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Mens & Maatschappij 

 

Op:  2 december 2013 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  de raadszaal van het gemeentehuis 

 

Aanwezig: C.F. Zijlmans     voorzitter 

        

  J.W. Boluijt     lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  M.J.E. van der Blom    lid 

  N.C.J. Broos     lid 

  C. Aarts     lid 

  J.J. Ooms     lid 

  D. Abresch     lid 

  G.G. de Neve     lid 

  W.J. van den Berge    lid 

 L.C.M. Baselier     lid 

 J.L. van Eijk     lid 

 J. Weerdenburg    lid 

 

C.J.M. Van Geel    wethouder 

M. Termeer     wethouder 

 

E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig:   

 

Pers: 2 

Omroep: n.v.t. 

Publieke tribune:  8 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan dat de heer Boluijt later is.   

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt vastgesteld. De heer Weerdenburg geeft aan niet deel te nemen met de 

beraadslagingen omtrent agendapunt 8 i.v.m. zijn penningmeesterschap.  

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer De Greef heeft zich aangemeld voor het spreekrecht met betrekking tot de privatisering van de 

tennisparken, agendapunt 8. Hij geeft aan dat de privatisering meebrengt dat de huur niet inzichtelijk is. 

Hij geeft aan dat het met vrijwilligers in goede staat gehouden kan worden in de huidige vorm, maar niet 

langer dan 4 à 5 jaar.  Hij vraagt om een deelprivatisering. Er is een vraag van de heer Ooms over de 

kostendekkendheid van de huur.   
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8.     Bezuiniging / privatisering tennisparken. 

De heer De Neve geeft aan dat dit een doodsteek is voor de vereniging. Mevrouw Van Eijk is blij met het 

voorstel. De heer Broos geeft aan dat het pijn zal doen, maar hij waardeert de inspanning van het 

college. De heer Aarts vraagt wat de ambtelijke inzet van dit traject heeft gekost ten opzichte van het 

bereikte resultaat. De heer Huijbregts geeft aan dat hij zich verbaast over het voorstel gezien de 

opmerking in de begroting. De heer Ooms geeft aan dat in gesprek gaan van belang is. Er wordt nu een 

belangrijke stap gezet. Het betalen van een kostprijsdekkende huur is een uitstekend resultaat. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat de taakstelling te groot is. Waarom hebben sommige verenigingen 

geen last van leegloop? Zij geeft aan dat er weinig actieve leden zijn. Het is een verantwoordelijkheid 

van de gemeente om de leden te informeren. De gemeente moet meer werk maken van de informatie 

aan de burgers over de veranderende samenleving. De heer Van den Berge geeft aan dat privatisering 

geen doel is. Er dient bezuinigd te worden dus wanneer een vereniging het kan dragen moet het niet op 

juridische gronden afgewend worden. Hoe liggen de verhoudingen van de verenigingen onderling? De 

heer Boluijt geeft aan dat het lang heeft geduurd en dat het resultaat mager is. Er moet wel mee aan de 

slag gegaan worden. Wethouder Termeer geeft aan dat er geen verplichting tot privatisering is. Zij heeft 

gekeken naar een haalbare oplossing. Morgenavond overlegt zij met alle besturen, ook van 

gemeenschapshuizen. Zij wil graag synergie tussen de verenigingen. Zij streeft naar ‘warm overdragen’. 

Er is ongeveer 60 uur ambtelijke inzet gepleegd.  

 

De heer De Greef geeft aan dat er wel wat dwang achter zit en dat er gekeken is naar oplossingen. Alle 

ideeën komen vanuit de vereniging. Er is nog geen volledige overeenstemming.  

 

De heer De Neve stelt de heer De Greef een vraag. De heer De Neve geeft aan akkoord te gaan met 

het voorstel. De heer Aarts geeft aan dat er enige dwang is geweest. Er zou meer overleg kunnen zijn 

tussen gemeente en verenigingen. De leden moeten wel instemmen. De heer Ooms geeft aan dat juist 

de vereniging met ideeen moet komen. De heer Aarts geeft aan dat het twee richtingverkeer is.  De heer 

Ooms geeft aan dat er gevraagd is naar de uren. De heer Aarts geeft aan dat er onderhandeld dient te 

worden. De heer Ooms geeft aan dat hij ervan uit gaat dat er samengewerkt wordt. De voorzitters 

hebben veel kennis van de verenigingen. Wij proberen aan de voorkant contact te maken. De heer Van 

den Berge vraagt wat de heer Ooms verwacht van de vereniging die voorstellen doet en de gemeente 

die dit niet doet. De heer Ooms geeft aan wat hij hiermee bedoelt. De kosten voor de gemeenschap 

moeten zoveel mogelijk door de gemeenschap gedragen worden. De heer Van den Berge geeft aan dat 

hij bezwaar maakt tegen ‘eenheidsworst’. Hij ondersteunt het voorstel. Mevrouw Abresch geeft aan dat 

er een constructief overleg is geweest. Er dient door iedereen verantwoordelijkheid genomen te worden. 

De heer Ooms vraagt of mevrouw Abresch bedoelt dat er onvoldoende vrijwilligers zijn en dat wij het 

moeten doen. Mevrouw Abresch geeft aan dat het moeilijk is om mensen te activeren. De heer Ooms 

vraagt of de overheid moet ingrijpen. Mevrouw Abresch geeft aan dat de besturen hierbij geholpen 

moeten worden. De heer Broos geeft aan dat mensen in het verenigingsleven best weten wat er speelt. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat mensen capabel zijn, maar de mensen zijn hier niet van doordrongen. 

De heer Broos geeft aan dat hij andere informatie heeft. Mevrouw Abresch geeft aan dat er geholpen 

kan worden. De heer Van den Berge constateert dat het beleid niet goed is verwoord. Er ontbreekt 

informatie. Hij is benieuwd welke stappen de gemeente kan ondernemen. Hij mist financiële feiten. Hij 

ziet niet het nut voor de gemeenschap van deze activiteiten. Hij vraagt zich af of een tennisvereniging 

belangrijk is voor een leefbare kern. Dit zijn vraagstukken die door de gemeente aangekaart zou moeten 

worden. De heer Boluijt waardeert dat de wethouder haar best doet. Hij mist ‘de warme overdracht’. 

Steenbergen onttrekt zich aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze kunnen nog 6 jaar vooruit 

met de banen. Hij acht dit niet rijp voor behandeling.  

Mevrouw Termeer geeft aan dat er een doel ligt waar naartoe gewerkt wordt. Er is natuurlijk dwang 

maar er ligt een resultaat dat voor de gemeente het doel levert en haalbaar is voor de vereniging. De 

leden moeten goedkeuring geven. Dat geldt voor alle afspraken met de verenigingen. De wethouder 

geeft aan dat er tegenstrijdigheid zit in de vraag van de heer Aarts. De heer Aarts geeft hier een 

toelichting op. Met betrekking tot de bewustwording geeft de wethouder aan dat het een proces is dat 

gaande is met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. M.b.t. de juridische mogelijkheden zijn er weinig 
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mogelijkheden voor subsidie afbouw en huur opbouw. Er is gezocht naar een constructieve oplossing. 

De heer Van den Berge vraagt naar de vermogensoverdracht.  

 

Het presidium wordt geadviseerd dit als discussiestuk op de agenda te plaatsen.             

 

4. Vaststelling besluitenlijst van 7 oktober 2013. 

Mevrouw Baselier heeft een opmerking. Zij vraagt naar een overzicht van het aantal mensen dat 

vrijgesteld is van activering/re-integratie vanuit de WWB. Zij wil hier graag voor de raadsvergadering en 

anders zo spoedig mogelijk een antwoord op. Dit had opgenomen moeten worden in de besluitenlijst. 

Met deze opmerking wordt de besluitenlijst goedgekeurd.        

 

5. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Mevrouw Abresch heeft vragen over de ingekomen stukken 5 vraagt naar de barinkomsten en de 

SWOS.  Wethouder Van Geel geeft aan dat er geen accountantsverklaring is i.v.m. de grens van € 

100.000,-. Er is dit jaar en volgend jaar geen accountantsverklaring maar een verklaring van een 

administratiekantoor vanwege de kosten. Ingekomen stuk 6: alleen Woensdrecht of ook Bergen op 

Zoom. De wethouder geeft aan dat we het met beiden doen. Er is samenwerking. Agendapunt 7: 

afrekening van eindafrekening ’t Cromwiel. Wethouder Termeer geeft aan dat privatisering geen 

garantie is. Soms is het niet handig gegaan. Overdracht aan de markt moet soms beter. Agendapunt 9: 

regionaal transitiedocument: wordt dit nog aan de raad voorgelegd? Wethouder Van Geel geeft aan dat 

het onmogelijk was om de raad te raadplegen. Agendapunt 10a: komt dit nog in de raad terug? 

Wethouder Van Geel geeft aan dat dit in de commissie wordt behandeld. Ingekomen stuk 14: misschien 

kan hiernaar gekeken worden om hier iets mee te doen. Wethouder Van Geel geeft aan dat er een 

ander traject loopt en dat één manier voldoende is. Ingekomen stuk 15: de controle van de RKC van 

decentralisaties. Wethouder Van Geel: hier wordt nog niet echt over gesproken.  

 

De heer Aarts ingekomen stuk punt 2 zwartboek Arduin: wat vindt de wethouder van de aantijgingen 

zoals die in het zwartboek zijn beschreven en wat zijn de ervaringen met Arduin vanuit het oogpunt van 

de gemeente Steenbergen. Wethouder Van Geel geeft aan al jaren zaken te doen met Arduin. Er is 

geregeld contact. Arduin voldoet aan de regels.   

 

Mevrouw van Eijk heeft een over ingekomen stuk 12, Wethouder Termeer geeft aan dat de ontsluiting 

van WIFI besproken wordt, maar dit ligt bij de ondernemers.  Ingekomen stuk 16: de inschrijving is 

kostbaar en hoe gaat dit in Steenbergen. Wethouder Van Geel de controles betaalt de gemeente. De 

leges zijn ongeveer € 260,-.   

 

6. Ontwerpbegroting WVS-groep 2014. 

De heer Aarts heeft 2 technische vragen over ontwerpbegroting WVS-Groep 2014: onder het punt 3 

overwegingen in het voorstel staat dat de meerjaren begroting sluit met een tekort van 3,7 miljoen en 

verder noemt u nog bedragen van 4,2 miljoen in 2015 en 5,8  miljoen tekort in 2017. 

Onder punt 4  Middelen staan weer andere bedragen genoemd te weten 4,9 miljoen in 2014,  

5,4 miljoen in 2015 enz. Dit komt nogal verwarrend over. Wat zijn nu de juiste bedragen? 

Kan de wethouder aangeven hoeveel WSW dienstverbanden (aantal en fte’s) we als gemeente 

Steenbergen hebben gehad in 2010,2011, 2012 en 2013, zodat we als raad kunnen zien of er een 

stijging of daling heeft plaatsgevonden. De heer Broos geeft aan dat het nu lijkt om te buigen. Wordt 

er een sluitende begroting verwacht? Mevrouw Van Eijk wil instemmen, maar vinger aan de pols 

houden. De heer De Neve vraagt hoeveel mensen er werkzaam zijn. De tekorten stijgen, is er zicht 

op een einde? De heer Boluijt ziet dat er tekorten oplopen. De reserves zijn al ingezet. Hoe 

anticipeert bedrijfsleven? De heer Van den Berge vraagt welke alternatieven er zijn voor de 

doelgroep die dadelijk ‘buiten de boot valt’. Mevrouw Abresch geeft aan dat het gezond leek maar 

dat deze maatregelen het probleem zijn. De constructie om de bijdrage te verlagen is zij geen 

voorstander voor. De heer Ooms geeft aan dat er een nieuw businessplan geschreven moet worden. 

Hij ziet dat niet nu. Terugvallen op de gemeente werkt niet er moet iets anders gebeuren. De heer 
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Huijbregts geeft aan dat er presentaties zijn gegeven in Roosendaal. Er zijn een aantal denktanks. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de verschillen komen uit het feit dat de ene keer met en de 

andere keer zonder gemeentelijke bijdrage wordt gerekend. Er is sprake van een vrij constant aantal 

(rond 118). De wethouder denkt dat er geen sluitende begroting komt. Het bedrijfsleven moet vanuit 

het sociaal akkoord mensen plaatsen. Het is eindig. Het weerstandvermogen is aan het eind van het 

jaar ‘0’. De tekorten zijn minder geweest dan verwacht. Maar niet voldoende om een ‘0’  begroting 

aan te bieden. In zijn totaliteit is de gemeente niet achteruit gegaan met het aantal werkzaamheden 

van de WVS.     

De heer Aarts geeft aan dat dit moet bewerkstelligen dat er meer of minder personeel ingehuurd 

moet worden maar dat iedereen aan het werk moet kunnen. Er zijn mensen bij gekomen en 

afgestoten. Hadden de mensen op het groen niet kunnen blijven? Mevrouw Baselier geeft aan dat 

niet iedereen ondergebracht kan worden. Er is bij de gemeente een vacaturestop.    

De heer Van den Berge vraagt nogmaals naar de alternatieven en het pleidooi richting Den-Haag. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat gemeenten die er nog niet alles aan gedaan hebben meer zouden 

moeten betalen. De heer Broos geeft aan dat het punt drie in het besluit dit wil bewerkstelligen. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat iedere gemeente er van doordrongen moet zijn. De heer Ooms geeft 

aan dat dit kabinet een a sociaal beleid voert. De heer Ooms De heer Van den Berge geeft aan dat 

het verwijt niet alleen de PvdA treft, maar ook de VVD. De heer Ooms geeft aan dat er al een jaar 

gediscussieerd wordt. Meer mensen aan het werk zetten lost het probleem niet op. De heer Ooms 

geeft aan dat er een mager resultaat ligt van alle besprekingen. Hij geeft aan dat de gemeente met 

de rug tegen de muur staat. Mevrouw Baselier geeft aan dat we donderdag meer weten. De heer 

Huijbregts geeft aan dat er een aantal niet beïnvloedbare kosten zijn. Hij vraagt om strakke 

monitoring en vraagt op de hoogte gehouden te worden van de onderhandelingen. Wethouder Van 

Geel geeft aan extra in te huren ondanks dat er geen extra beloning is. De wethouder wijst op het feit 

dat het om een gemeenschappelijke regeling gaat en dat punt 3 door alle gemeenten gesteund zou 

moeten worden. De heer Van den Berge geeft aan dat hij het argument van het college niet snapt. 

Wethouder Van Geel legt uit dat hoe meer mensen aan het werk zijn hoe minder bijdrage de 

gemeenten hoeven te betalen. Er is een omslag bij het bedrijfsleven, maar dit moet nog meer 

worden. Er zijn ook WVS’ers bij de gemeente gedetacheerd. Mensen die dagbesteding hebben 

worden Wajongers en daar moet dagbesteding voor gezocht worden. De wethouder doet er alles 

aan de raad op de hoogte te houden.  

 

De commissie adviseert het presidium dit als discussiestuk op de agenda te plaatsen.            

 

7. Najaarsnota. 

De heer Weerdenburg vraagt naar de JOP in Dinteloord. De heer Ooms waar zitten de dubieuze 

debiteuren? De heer Van den Berge vraagt ook naar de JOB; naar de financiën omtrent AFC, naar de 

ruimtelijke ontwikkelingsplannen en de dubieuze debiteuren. De heer Boluijt vraagt ook naar de JOB en 

steunt de andere vragen. De heer De Neve: dubieuze debiteuren. De heer Broos vraagt ook naar de 

JOB en de dubieuze debiteuren. Mevrouw Van der Blom vraagt naar de verhoging van de drie 

bijdragen. Wethouder Termeer geeft aan dat de dubieuze debiteuren is een landelijke trend. Dit betreft 

het belastinggebied. De wethouder zegt een overzicht toe. Ook over het AFC komt een schriftelijk 

antwoord.     

Wethouder Van Geel geeft aan dat de uitvoering van de JOB te lang duurt. De desbetreffende 

medewerker werkt niet meer bij de gemeente en er was geen overname op dat moment. De plannen 

zijn twee JOPS. Eén voor t/m 10 jaar en één voor oudere jongeren. 

De verhoging van WWB komt vanwege het feit dat er meer instroom dan uitstroom is. Het 

participatiebudget is daarom opgehoogd. De IDOP kan woensdag beantwoord worden. In het kader van 

binnensport wordt dit in de najaarsnota toegelicht.    

  

Advies aan het presidium: het deel m.b.t. deze commissie als hamerstuk naar de raad.  
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8. Bezuiniging / privatisering tennisparken. 

Na agendapunt 3 behandeld.  

 

9. Jaarrekening 2012 van de stichting SOM. 

De heer Ooms geeft complimenten voor de stichting en de jaarrekening. De problemen zijn niet 

opgelost maar er is op korte termijn een mooie prestatie neergezet. De heer Broos sluit zich aan bij de 

heer Ooms. Mevrouw Abresch heeft hier niets aan toe te voegen. Mevrouw Baselier sluit zich hierbij 

aan. De heer Boluijt geeft aan dat dit een goed resultaat is. Is de raad van toezicht (RvT) op sterkte en 

evenredig verdeeld over de gemeenten. Hoe staat het met de schaalvergroting? Mevrouw Van der Blom 

geeft tevens complimenten. De heer Huijbregts geeft aan dat dit een verbetering is. Kan er een 

doorkijkje gegeven worden in meerjarenperspectief.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de directeur tevens complimenten verdient. Er is getracht een 

afspiegeling te krijgen van de gemeenten in de RvT maar dat is niet gelukt. In Zeeland is een openbare 

stichting, maar hier was een fusie niet haalbaar. Er is een verregaande samenwerking met ABBO 

(Bergen op Zoom). Er wordt ook op het gebied van personeel en huisvesting samengewerkt. Personeel 

dat weg moest is weggegaan en niet ontslagen.     

  

 De commissie adviseert het presidium dit als hamerstuk op de agenda van de raad te plaatsen.  

 

10.Rondvraag. 

Loes Baselier is verrast door het bericht van Tante Louise dat zij zich richten op een andere  

Doelgroep. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan en wanneer is de wethouder geïnformeerd? 

De wethouder is geïnformeerd maar na het personeel. 13 November was de wethouder op de hoogte.   

Het streven was naar de pers te gaan nadat het bekend was bij personeel/bewoners etc. Hij acht het  

geen taak van het college om dit te communiceren. De stichting moet op tijd maatregelen nemen om  

continuïteit in de zorg te kunnen bieden.    

 

Mevrouw Abresch vraagt naar de motie m.b.t. de visie op zorg. Zij acht de transitiedocumenten niet de  

visie op zorg zoals zij dit in gedachten heeft. Zij zal dit in de raad aan de orde stellen. Wethouder Van  

Geel geeft aan dat het in de visie zit. De heer Reijngoudt  vraagt om meer verduidelijking. Zij vraagt naar  

de stand van zaken met betrekking tot de kunstgrasvelden. De verenigingen zijn bezig om te kijken naar  

de financiële consequenties. Mevrouw Abresch vraagt naar de doorstart van ‘Ouderenzorg Anders’.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de BV niet failliet is.     

  

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.   

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie Mens & Maatschappij van 13 januari 2014. 

 

 

         Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


