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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie MENS & MAATSCHAPPIJ 

 

Op:  3 juni 2013 

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 

  W.J. van den Berge    lid 

  L.C.M. van Eijk     lid 

  G.G. de Neve     lid 

  J.J. Ooms     lid 

  J.W. Huijbregts     lid 

  C.A.M. Aarts     lid 

  M.J.E. van der Blom    lid 

 

C.J.M. Van Geel    wethouder 

S.C.C.M. Bolten    portefeuillehouder 

A.M.C. Van Kesteren    wethouder 

 

  R. Peeters     afdelingshoofd  

  W. Veeke      afdelingshoofd 

 

E.P.M. van der Meer    griffier 

 

Afwezig:   

 

Pers: 2 

Omroep: - 

Publieke tribune:  14 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat de burgmeester de vergadering verlaat 

na de behandeling van agendapunt 6.  

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Van der Blom vraagt waarom staat de verkoop 

van de Maria Regina op deze agenda? De voorzitter geeft hier een  
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3. Spreekrecht burgers. 

De heer Bartels van SC Welberg heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. Hij geeft aan de 

bezuinigingen voor Welberg extra hard aankomt. Hij geeft aan dat er weinig terug te verdienen valt, 

alleen uit onderhoud tegelpad en beplanting. Hij vraagt Welberg in het eerste jaar te ontzien.  

  

4. Vaststelling besluitenlijst van 13 mei 2013. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

5. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Wethouder Van Geel doet een mededeling over een omissie in een stuk.  

 

Wethouder Termeer geeft aan dat in het raadsvoorstel verlaging exploitatietekort 

buitensportaccommodaties staat op pagina 2 een jaartal staat wat in de toekomst ligt. Bij 3.2.3. op 

pag. 2 staat dat er 15-11-2013 overleg is geweest met de verenigingen, deze datum zal  15-11-2012 

moeten zijn.  

 

Mevrouw Abresch wil graag een vraag stellen over de toezeggingenlijst: punt 3 verschuiven naar 

R&E? De burgemeester geeft aan dat het beleid niet gewijzigd wordt. De heer Broos geeft aan dat 

de vragen in deze commissie gesteld zijn. Mevrouw Abresch vraagt naar het participatiebedrijf. De 

heer Van Geel geeft aan dat dit september wordt. Aanpassen toezeggingenlijst. Ook ontschotting 

kan afgevoerd worden. 

 

Mevrouw Abresch vraagt naar het aantal klanten van vraagwijzer. Hoe worden de cijfers 

transparanter met betrekking tot vraagwijzer, Stadlander en CJG. Wethouder Van Geel zegt toe de 

splitsing te maken. Mevrouw Abresch  constateert een overschrijding bij de ISD m.b.t. de bijzondere 

bijstand. Waar komt dit vandaan? Toezegging van de wethouder om later toe te kennen.  
 

6. Rapport Novadic Kentron. 

De heer Boluijt geeft aan dat de band tussen jongerenwerker en doelgroep. Hij acht het rapport 

verontrustend. Hij is blij met de activiteiten. Mevrouw Abresch geeft aan dat het GGD onderzoek in 

het verleden een positiever beeld gaf. Hoe kan dit? Waarom is het onderzoek een jaar geleden 

gehouden en is er niet eerder iets met uitkomsten gedaan. Zij mist de financiële consequentie. De 

heer Broos geeft aan dat er kort op gezeten moet worden en dat de GGD onvoldoende prestatie 

heeft geleverd. De heer Aarts maakt zich tevens zorgen over het drugsgebruik. Hij vraagt wanneer 

het plan van aanpak verwacht mag worden. Hoe wordt er overlegd met buurgemeenten en is er 

wellicht daar een plan van aanpak dat voor ons te gebruiken is. Hij refereert aan het werkbezoek aan 

NAC en vraagt of dit mogelijkheden biedt voor Steenbergen. Hoe pakt het college het criminele 

circuit aan? Mevrouw Van Eijk vraagt naar vroegtijdige informatie aan jonge kinderen.  

Wethouder Van Geel ontkent dat er ooit gezegd is dat er geen problemen zijn. Er is een stijgend 

probleem. De jongerenwerker is goed betrokken geweest bij dit onderzoek. Er heeft 

ongenuanceerde berichtgeving in de media gestaan. De relatie is inmiddels herstelt. Alle scholen 

besteden aandacht aan verslavingszorg. Burgemeester geeft aan dat er een gemeenschappelijke 

aanpak van de dealers is. Er is geen sprake van het verstrekken van vertrouwelijke informatie door 

de jongerenwerker aan de onderzoekers. NAC is een aardige aanpak. Wij hebben ook een aantal 

projecten die daarop lijken, maar er staat inmiddels een en ander op poten. Mevrouw Veeke geeft 

aan dat er privacy regels zijn en dat wel kinderen van ouders in behandeling getracht worden mee te 

behandelen.  

Mevrouw Abresch geeft aan dat uitkomsten zoals die van de GGD kritischer bekeken mogen 

worden. De heer Boluijt geeft aan dat de jongerenwerker een belangrijke schakel is en dat daar niet 

zorgvuldig mee is omgegaan. De heer Broos geeft aan dat er wel op alle jongeren gelet moet 

worden. Hij gaat in op de term ‘wegpesten’ die door de burgemeester is gehanteerd. Wethouder Van 

Geel geeft aan dat er breed onderzocht moet worden en dat er ook stille gebruikers zijn. Hij gaat in 

op de rol van de jongerenwerker. De heer Boluijt geeft aan dat dit anders aangepakt had moeten 

worden. De heer Van Geel geeft aan dat de jongerenwerker zijn werk gewoon kan doen. 

Burgemeester geeft aan dat zij de interpretatie deelt van de heer Broos. De jongeren en de 
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gemeente zijn trots op de jongerenwerker. De heer Boluijt geeft aan dat het fout is gegaan door 

allerlei publicaties. Niet door het handelen van de jongerenwerker. Burgemeester geeft aan wat de 

rol van de jongerenwerker was.        

  

7. Verlagen exploitatietekort buitensportaccommodaties. 

Mevrouw van der Blom geeft aan dat alleen het verhogen van de huur erg fors is en dat de verhoging 

wellicht niet op te brengen is. De verenigingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Misschien 

kan er ook met beeldbestekken gewerkt worden. Hoe denkt de wethouder over het voorstel van SC 

Welberg. De heer Broos geeft aan dat dit eraan zat te komen. Hoe komt de huurprijs procentueel uit 

ten opzicht van de totale kosten? Hoe kijkt het college aan tegen het Multi gebruik van 

accommodaties? Mevrouw Baselier geeft aan dat dit een lastig dossier is. Er is afgesproken dat er 

bezuinigd wordt. Is er met alle verenigingen naar tevredenheid een afronding gekomen? Zijn er extra 

mogelijkheden om het in te verdienen? Is er een evaluatiemoment en zijn er onderhoudsafspraken 

en wat gebeurt er met verenigingen die geen zelfwerkzaamheid toe willen passen. De heer De Neve 

geeft aan dat  

De heer Van den Berge geeft aan dat er een kritische brief ligt van de verenigingen. Het schuiven 

met het meerjaren onderhoud is geen zekerheid. Er ligt geen vergelijking met elders. Wat betekent 

dit voor de contributies? Veel verenigingen met weinig leden is niet het doel. Er is geen inzicht in wat 

er gebeurt. Mevrouw Abresch geeft aan dat het overleg bijzonder is. De gewekte verwachtingen zijn 

niet waar gemaakt. Het uiteindelijke voorstel is realistisch. Zij wil ook graag de reacties van het 

college op de brieven van NVS en de gezamenlijke verenigingen. De heer Ooms geeft aan dat er 

bezuinigd dient te worden. Het voorstel acht hij een halfbakken voorstel. Er moeten zaken geregeld 

worden zodat de verenigingen afspraken maken met de gemeente die toekomstbestendig zijn. Hij is 

niet ingenomen met het voorstel. Dit sam sam verhaal is geen goede basis. Er moet een 

overeenkomst komen die voor alle partijen vertrouwen bieden. De heer Huijbregts geeft aan niet 

geheel gelukkig te zijn met de route. Hij had het andersom willen zien zodat de consequenties vooraf 

helder waren. Hij mist de verslaglegging van het laatste overleg 22 april 2013. De huurverhogingen 

lopen tot 400% kan dit juridisch?  

Wethouder Termeer geeft aan dat dit gezamenlijk met de verenigingen overeengekomen is. Het 

bedrag staat, gedekt door zelfwerkzaamheid of door huurverhoging. De € 55.000,- wordt dus 

gehaald. De termijn van onderhoud wordt niet opgerekt. Zij wil de bezuiniging graag per 1 januari 

2014 inboeken. 26 Juni is er overleg met de verenigingen over de toekomst. Multi gebruik moet 

daarin meegenomen worden. De huurverhogingen zijn gebaseerd op de omvang en de inrichting van 

de accommodaties. Bij de invulling wordt het sportplatform betrokken.  

 

De heer Bartels geeft aan dat kantine en kleedkamers van de verenigingen zijn en dat het 

terugverdien model van Welberg in het eerste jaar dus niet groot is. 

Wethouder Termeer geeft aan dat de timing van het voorstel in verband met de datum van 2014 is. 

Het verslag van het laatste plenaire overleg is gisteren naar de verenigingen gegaan. Na 

goedkeuring gaat dit naar de raad.  

 

Mevrouw Van der Blom geeft aan dat het gelijkheidsprincipe wel gehanteerd dient te worden maar 

graag met SC Welberg kijken naar mogelijkheden. En graag ook met de raad communiceren. De 

heer Broos geeft aan dat multi gebruik gewoon een mogelijkheid moet zijn. De heer Van den Berge 

geeft aan hoe de relatie met de horeca wordt wanneer er multi gebruik wordt toegestaan. De heer 

Broos geeft aan dat dit niet altijd met horeca gepaard dient te gaan. Mevrouw Baselier geeft aan dat 

er een lijstje is van zelfwerkzaamheid. Wethouder Termeer vraagt naar het lijstje. De heer Van den 

Berge Mevrouw Baselier heeft moeite met de omslag die de verenigingen moeten maken. De heer 

Van den Berge vraagt nogmaals naar de vergelijking van elders. Hij heeft behoefte aan antwoorden 

om te kunnen oordelen maar hij vindt dit geen goed voorstel. Mevrouw Abresch heeft het verslag van 

de plenaire bijeenkomst nodig om een goed oordeel te kunnen vellen. Zij geeft aan dat wanneer de 

verenigingen akkoord zijn het merkwaardig zou zijn om tegen te gaan. De heer Ooms geeft aan dat 

er zaken in een versnelling gekomen zijn. Maar er is ook een andere periode geweest. Hij biedt zijn 

excuus aan voor het gebruik van de term halfbakken. Het doel moet zijn dat van 3% meer gemaakt 

dient te worden. Mevrouw Abresch geeft aan dat de verenigingen ook nog beperkingen opgelegd 



 

 4 

krijgen door de gemeente en dat in de komende jaren meer mogelijkheden komen voor de 

verenigingen. De heer Ooms geeft aan dat hij blij is met het overzicht dat de wethouder heeft 

gezonden. Hij is niet blij met het voorstel.       

De heer Huijbregts geeft aan dat er geen vergelijking met de tennisparken gemaakt moet worden.  

Dit gaat als discussiestuk naar de raad. Hij is verbaasd over dit moment terwijl er nog gesproken 

dient te worden met de verenigingen over de inverdienmogelijkheden.  

 

Wethouder Termeer vraagt een onderscheid te maken tussen dit voorstel en de toekomst van de 

buitensportverenigingen. Daar is 26 juni voor. Landelijk gezien is het overal anders en overal staat 

dit onderwerp onder druk. Zij geeft aan dat de voetbalsport altijd erg verwend is. Zij rekent voor wat 

dit betekent voor de contributie (€ 8,90 per jaar voor een lid in Welberg). De heer Ooms wil graag op 

hoofdlijnen besturen en niet met details per vereniging naar de raad. Mevrouw Baselier geeft aan dat 

er ook een controle taak is waar de cijfers voor nodig zijn. Wethouder Termeer geeft aan dat andere 

manieren om in te verdienen interessant zijn voor de lange termijn. De raad dient de wethouder een 

opdracht te geven inclusief dekkingmiddel wanneer het gaat om Welberg. 

 

Advies aan presidium: als discussiestuk naar de raad.                

 

8. Basistarief hulp bij het huishouden. 

Mevrouw Abresch vraagt of dit wettelijk is. Waarom kan een aanbieder geen lager tarief kan bieden. 

Wat betekent dit voor de gebruiker? Zij mist het advies van de MO raad. De heer Aarts geeft aan dat 

de kwaliteit van de zorg niet mag worden verminderd. En vraagt dit in de contracten op te nemen. Er 

dient snel duidelijkheid te komen. Wethouder Van Geel geeft aan dat het wettelijk is dat het contract 

niet verlengt wordt. Hij vertelt niet welke aanbieder het over gaat maar dat de zorg overgenomen 

wordt door anderen inclusief personeel. Het advies van de MO raad is niet belangrijk. Dit gaat om 

financiën en niet over de zorg. Mensen in de WWB zouden in de toekomst ingeschakeld kunnen 

worden. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. De korte periode heeft te maken met de 

rijksoverheid. Mevrouw Veeke.  

 

Advies aan presidium: als hamerstuk naar de raad.  

 

9. Verkoop Maria Regina, locatie Ram van Hagedoornstraat. 

De heer Ooms vraagt hoe de eigendomsverhoudingen liggen. Hij wil van de hoofdvestiging weten 

hoe dit zit. Mevrouw Abresch geeft aan dat dit in de andere commissie had gemoeten. Zij vraagt naar 

de communicatie naar de directe omgeving van de locatie. De heer Van den Berge wil dit nogmaals 

voorgerekend krijgen. De heer Broos geeft aan dat dit een boekverlies is van € 300.000,-. Mevrouw 

Van der Blom vraagt of een hogere grondprijs niet mogelijk is. Hoe lang duurt het voor er gebouwd 

kan worden en wat gebeurt er met het pand tot die tijd en hoe zit het met parkeren.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat het schoolbestuur de eigenaar is totdat de school het pand 

verlaat daarna is het eigendom van de gemeente (situatie basisonderwijs). De bevoegdheid voor de 

verkoop ligt bij het college. De wethouder geeft een toelichting op de financiering.  

 

De heer Ooms vraagt of de gemeente er niet tussen hoeft te zitten? De heer Van den Berge snapt de 

berekening niet. Het klopt niet. Hij wil een goede uitleg over de financiering. De heer Broos geeft aan 

dat hij nooit gemerkt heeft als schoolbestuurder dat hij eigenaar van een pand was. Hij waarschuwt 

het college. Mevrouw Van der Blom geeft aan dat de grondprijs wel erg laag lijkt. Wethouder Van 

Geel geeft aan dat er een les bij de stukken had moeten zitten. Hij herhaalt zijn uitleg uit de eerste 

termijn. De heer Ooms vraagt of er voor een nieuwe basisschool de wethouder de locatie zou 

verkopen. Wethouder Van Geel geeft aan dat er een nieuwe school ter beschikking gesteld dient te 

worden (basisschool). De heer Van den Berge vraagt naar het resultaat ten opzichte van de 

risicoreserve. Wethouder Van Geel geeft aan dat de risicoreserve voor € 236.000,- aangewend 

wordt. De heer Ooms deelt de mening van de wethouder niet. De wethouder geeft aan dat er 100 

grondgebonden seniorenwoningen gebouwd dienen te worden. De grondopbrengst wordt bepaald 

door wat er op gebouwd wordt.    
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De heer Aarts vraagt of de wethouder van mening is dat de regels niet meer voldoen aan deze tijd. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat gemeenten onder de prijs gaan zitten. Er dient een 

bestemmingsplan wijziging te komen.  

 

Advies aan presidium: als discussiestuk naar de raad.         

 

10. Beleidsbegroting 2014 van de gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg. 

De heer Aarts vraagt naar de bijdrage per inwoner. Met betrekking tot de experimenten vraagt hij 

naar de uitwerking. Mevrouw Abresch vraagt naar de frictiekosten. Ook vraagt zij zich af of de 

bezuinigingen niet gerealiseerd worden door extra opdrachten van de gemeenten binnen te halen. 

De heer Broos geeft aan dat er wel aan loonindexering plaats vindt. Wethouder Van Geel geeft aan 

dat er 3 X 3 % bezuinigd zou worden. Dat wordt er. De loonindexering is al in het AB besproken. Hier 

is nog geen besluit over. Steenbergen heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn. Maar er is 

een behoorlijke meerderheid om dit wel te doen. De frictiekosten zijn ook besproken er zijn mensen 

afgevloeid. Deze kunnen verder niet gedragen worden. Er zijn drie onderwerpen met flexibele 

kosten. De gemeenten bepalen dit zelf. Mevrouw Veeke. Mevrouw Abresch geeft aan dat het raar is 

dat gemeenten zomaar meegaan en zij informeert naar de frictiekosten. De heer Aarts  vraagt of het 

geld (13 / 14 jarigen) terug zou moeten vloeien? Wethouder Van Geel de gemeente kiest voor de 

flexibele onderwerpen. De frictiekosten horen bij het te bezuinigen product. De kosten zijn beperkt 

gebleven. Personeel dat nu zou moeten afvloeien geeft als risico dat er frictiekosten overblijven.    

 

Advies aan presidium: als hamerstuk naar de raad.     

 

11. Beleidsbegroting 2014 van het gemeenschappelijke Regeling Ambulance Voorziening Brabant 

Midden West Noord. 

 

Advies aan presidium: als hamerstuk naar de raad.  

 

12. Intrekking Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Steenbergen en Regeling tegemoetkoming 

sociaal medische kinderopvang. 

De heer Aarts vraagt of de ISD hier een rol in kan spelen. Wethouder Van Geel geeft aan dat 

beleidsregels niet vastgesteld dienen te worden. Het opheffen van de verordening is een 

bevoegdheid van de raad. De heer Aarts Wethouder Van Geel De heer Aarts Wethouder Van Geel.  

 

Advies aan presidium: als hamerstuk naar de raad.  

 

13. Rondvraag. 

De heer Boluijt vraagt steun voor een brandbrief aan de staatssecretaris met betrekking tot de WVS. 

Hij kondigt een motie aan met een concept brief.  

  

14. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de heer Den Broeder voor zijn inzet om 22:33 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie MENS & MAATSCHAPPIJ van 9 september 

2013. 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


