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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie MENS & MAATSCHAPPIJ 

 

Op:  13 mei 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 

 

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: M.J.E. van der Blom    lid 

 

Pers:  

Omroep:  

Publieke tribune:   

 

 
 

1. Opening. 
Bericht van verhindering van mevrouw Van der Blom.  
 

2. Vaststelling agenda. 
Geen opmerkingen.  
 

3. Spreekrecht burgers. 
Geen aanmeldingen.  
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4. Vaststelling besluitenlijst van 8 april 2013. 

De heer Broos heeft een opmerking over het verslag: de VVD heeft in haar betoog m.b.t. het CJG 

men binnen de decentralisatie van de jeugdzorg. Met deze opmerking wordt het verslag goed 

gekeurd.  

 
5. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Mevrouw Abresch: 

Vraag over de toezeggingenlijst.   

Vooruitlopend op de beeldvormende vergadering van 21 mei aanstaande de vraag of het 

college het advies van de commissie heeft overgenomen om een onafhankelijk deskundige in 

te schakelen om de kwaliteits-/capaciteitsproblematiek van vv Steenbergen te beoordelen? 

Wethouder van Geel geeft aan dat hier ISA sport voor is aangetrokken.  

Verzoek ingekomen stuk naar juni commissie met betrekking tot de raadsmededeling en 

rapport van Novadic-Kentron. Dit gaat naar juni.  

Over ingekomen stuk van WVS groep: brief richting de VNG inzake ontwikkelingen SW 

Door! mist bij deze stukken een raadsmededeling van het college met betrekking tot de visie 

van het college op deze problematiek en de eventuele financiële  consequenties voor de 

gemeente Steenbergen. Wethouder Van Geel geeft aan dat er twaalf uitgangspunten zijn 

geformuleerd maar dat er vertraging is vanwege de telkens wijzigende beleidslijnen. De 

uitgangspunten van de gemeente zijn niet gewijzigd.  

De heer Aarts heeft dezelfde vraag gesteld.  

 

De heer Huijbregts geeft aan dat toezegging drie is afgewikkeld. Met betrekking tot de WVS mist hij 

het staatje met betrekking tot de geestelijk gehandicapten. Wethouder Van Geel geeft aan dat hij dit 

tevens heeft opgemerkt. Komen er bijzonderheden zal hij dit de commissie melden.   

 
Mevrouw Baselier geeft aan betreffende het stuk van de ISD. Zij mist de uitwerking van de 

participatiewet. Klopt dit? Wethouder Van Geel geeft aan dat het beleid regelmatig wijzigt. 

Wellicht geeft de presentatie nog een nadere toelichting.      

 

6. Presentatie ISD. 

Wethouder Van Geel geeft aan waarom de wethouder van Bergen op Zoom afwezig is.  

De heer Ansems houdt de presentatie. De heer Aarts vraagt wanneer iemand klant is. De heer 

Ansems geeft aan dat er meerdere criteria meetellen. Mevrouw Baselier geeft aan er mensen zijn die 

belemmeringen hebben. Welke middelen zijn er dan? De heer Ansems geeft aan dat het vier weken 

plan wordt doorlopen als er resultaat geboekt kan worden. Er wordt gekeken naar wat iemand wel 

kan. Mevrouw Baselier vraagt of er voor deze mensen wel begeleiding is naar een zinvolle 

tijdsbesteding? De heer Ansems geeft aan dat er maatwerk wordt geleverd. En dat er instrumenten 

gezocht worden voor bijv. sociale activering. Mevrouw Baselier geeft aan dat de begroting wellicht op 

basis van de verkeerde informatie is. De heer Ansems geeft aan dat er decentralisaties zijn en dat 

het sociaal akkoord een centralisatie lijkt te zijn en dat er niet is gekeken naar de Wwb. De heer 

Boluijt vraagt of er al één organisatie/cultuur is. De heer Ansems bemerkt geen verschil. Er is tijd 

gestoken in een goede werkplek en in een introductieprogramma, ook met betrekking tot zgn. 

huishoudelijke zaken. Hij bemerkt geen problemen op dit gebied. De heer Boluijt vraagt hoe de 

banen binnengehaald worden. De heer Ansems geeft aan dat er gebruik gemaakt wordt van warme 

acquisitie. Er zijn tevens contacten met uitzendbureaus. De heer Boluijt vraagt of de agrarische 

ondernemers de weg naar de ISD weten te vinden. De heer Ansems geeft aan dat hij zoveel mogelijk 

ondersteunt. De agrarische sector is een lastige sector. Mevrouw Abresch vraagt of het feit dat taken 

bij de gemeenten zijn gebleven werkbaar is. De heer Ansems geeft aan dat de ‘couleur locale’ 

aangegeven moet kunnen worden. Eén beleid is wel het handigste, maar als dat niet gaat wordt dat 

gewoon gerespecteerd.       

 

De voorzitter dankt de spreker en schorst voor 5 minuten de vergadering.  
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7. Verordening langdurigheidstoeslag Wet en werk en bijstand 2013.  

De heer Huijbregts geeft aan dat hij hieraan hecht. Hij steunt het voorstel. De heer Van den 

Berge vraagt wat er met het advies is gedaan. De heer Aarts vraagt of de 

voorlichtingscampagne niet nu plaats zou moeten vinden. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de doelgroep bekend is en goed geïnformeerd wordt. De 

aanpassingen zijn nodig om een goede manier de langdurigheidtoeslag te geven. De 

cliëntenraad heeft aangegeven dat zij akkoord gaan en kunnen vinden in de aanpassingen. Er 

waren een aantal tekstuele onduidelijkheden. De heer Peeters geeft aan dat hij dit niet weet. 

Hier wordt op teruggekomen (zie noot onder aan de besluitenlijst) . De heer Van den Berge 

geeft aan dat het gaat om duidelijk zijn. De voorlichtingscampagne behoeft nog toelichting. 

Wethouder van Geel geeft een toelichting op de voorlichtingscampagne.  

 

Discussiestuk aan het eind van de vergadering gewijzigd in een hamerstuk (in ieder geval tot 

de vraag van de heer Van den Berge is beantwoord).       

 

8. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2013. 

Mevrouw Abresch  vraagt of de eerste vraag van de cliëntenraad ook meegenomen wordt. De 

heer Boluijt vraagt wat er gedaan is met de opmerkingen van de cliëntenraad. De heer Van 

den Berge geeft aan dat er een termijn van 8 weken is voor het nemen van een besluit. Kan dit 

niet ingekort worden? Mevrouw Van Eijk vraagt wat er gebeurt als er geen maatwerk te 

leveren is? Wethouder van Geel geeft aan dat de regeling de wettelijke termijn aangeeft. Er 

wordt cliëntgericht gewerkt en dit is dus maatwerk. De medewerkers kunnen zelf een indicatie 

doen. Eventueel wordt voor ingewikkelde zaken een extern bureau ingeschakeld. Er dient 

bezuinigd te worden. Mevrouw Veeke geeft aan dat de toestemmingsverklaring een keer 

getekend dient te worden.  

 

De heer Boluijt geeft aan dat hij hiermee kan instemmen. De heer Van den Berge vraagt hoe 

de monitoring verloopt rondom de verordening en de voorlichting. Wethouder Van Geel geeft 

aan dat in de verordening de voorziening wordt geregeld. In het beleidsplan komt het beleid 

aan de orde, dus ook de doelgroepen. De heer Van den Berge herhaalt zijn vraag. Wethouder 

Van Geel geeft aan de raad periodiek via de balanced score card te informeren. De 

voorlichting verloopt via ´Vraagwijzer´. Er wordt niet via de media gecommuniceerd. 

´Vraagwijzer´ is erg bekend.    

 

Hamerstuk.     

 

9. Rondvraag. 

De heer Aarts het eerste onderwerp gaat over de sport combinatiefunctionarissen. 

Onze vragen zijn: 

Hoe verlopen de werkzaamheden van de sport combinatiefunctionarissen?  Komend de huidige 

activiteiten nog overeen met het opgestelde plan? Hoe worden de sport 

combinatiefunctionarissen begeleid en aan wie leggen zij verantwoording af over hun 

werkzaamheden. Komt er binnenkort een evaluatie over hun beleving en hun functioneren? 

Wethouder Van Geel geeft aan dat er steeds meer vanuit de samenleving een beroep op 

gedaan wordt. Het afdelingshoofd is leidinggevend en dit loopt op dezelfde wijze als met de 

andere medewerkers. Er komt een evaluatie na de zomer.  

De heer Aarts het tweede onderwerp gaat over kinderopvang Toerdeloo. We hebben in de 

krant moeten lezen dat 47 banen verdwijnen door met name het faillissement van Toerdeloo. 

Ze hebben inmiddels een snelle doorstart gemaakt met Zo Kinderopvang & BSO uit Den Haag. 

Onze vraag is: Wat zijn zowel op het financiële als het maatschappelijk vlak de consequenties 

voor onze gemeente door dit faillissement en banenverlies?  

Wethouder Van Geel geeft aan dat dit voor de 47 mensen een probleem is. Het proces is voor 

die personen het ergst. Voor de gemeente zijn er geen consequenties. De nieuwe instantie 
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heeft ook filialen in Bergen op Zoom. Voor de 47 ontslagen personen geldt hetzelfde proces 

als iedere werkeloze.     

 

Mevrouw Abresch vraagt naar plannen met betrekking tot het oude veld van SC Welberg.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat als het huurcontract is opgezegd er pas concreet 

gesproken kan worden. De plannen mogen toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. 

Het veld zal wel onderhouden blijven zodat het door de jeugd gebruikt kan worden.   

 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur. 

 

Na heropening van de vergadering. 

Wethouder Van Geel geeft aan dat met betrekking tot agendapunt 7 de tekst is aangepast na de 

gemaakte opmerkingen. Hiermee is agendapunt 7 een hamerstuk geworden en de vraag 

beantwoord.    

 

Aldus besloten in de vergadering van de commissie MENS & MAATSCHAPPIJ van 3 juni 2013 

 

 

             Griffier   de voorzitter  

 

 

 

 

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

 


