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CDA fractie afdeling Steenbergen 
de fractie voorzitter, de heer J. Boluijt 

onderwerp Artikel 40 vragen 

Geachte CDA-fractie, 

Steenbergen, 2 juli 2013 

Op 18 juni 2013 zijn door het CDA artikel 40 vragen gesteld aan het college. Deze vragen 
hadden betrekking op een artikel in BD De Stem over raadslid G. de Neve. 

Op basis van artikel 40 heeft u de volgende vragen gesteld: 

1. Bent u het met de CDA fractie eens dat door deze uitlatingen in de media de waarheid 
grof geweld aangedaan wordt ? 

2. Daardoor de gemeenteraad door de heer De Neve in diskrediet wordt gebracht ? 
3. Daardoor voormalig wethouders zich beschadigd kunnen voelen ? 
4. De integriteit van de heer De Neve hiermede wederom ter discussie moet worden 

gesteld ? 

Deze vragen hebben betrekking op een krantenartikel in BN De Stem van zaterdag 15 
juni 2013. Als college hebben wij als uitgangspunt dat wij geen mening hebben over 
artikelen die in de krant verschijnen. Deze artikelen zijn de verantwoordelijkheid van 
de steller. Daarom kunnen wij hierover geen antwoord geven. 

Ten aanzien van de (verlengde) wettelijke uitkering heeft u op basis van artikel 40 de 
volgende vragen gesteld: 

5. Is het verzoek tot algehele invaliditeit gehonoreerd ? Zo niet dan de vervolg vragen. 
6. Heeft u als college de mogelijkheid om de extra 4 maanden zijnde ca. 22.000,00 

euro terug te vorderen ? Niet dan zijn de volgende drie vragen overbodig. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
5. Op basis van de uitkomsten van een ingesteld medisch- en 

arbeidsdeskundigonderzoek hebben wij het verzoek om voortzetting van de 
APPA-uitkering afgewezen. 

6. Wij hebben niet de mogelijkheid om de extra 4 maanden wachtgelduitkering terug 
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te vorderen. In de APPA is bepaald dat de uitkering wordt voortgezet tot het 
tijdstip waarop wij beslissen op de aanvraag om voortzetting van de uitkering. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, Dur 
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