
 

RD1400035 

 1 

 

 

 *RD1400035* 

 RD1400035 

 

BESLUITENLIJST van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 16 oktober 2014. 

 
De heer:  M.H.C.M. Lambers  voorzitter 

 

De dames:   H.A.H.M. Neutkens  lid 

   C.A.M. Korst-Dingemans  lid 

   E.M.J. Prent   lid 

 

De heren:   L.E. Molhoop    lid 

B. Mees   burgerlid 

G.G. de Neve   lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

   J.H.F. Weerdenburg  lid 

   B. Suijkerbuijk   burgerlid 

   A. van Pelt   lid 

   M. Remery   lid 

W.L.C. Knop    lid 

   A. Hommel   burgerlid 

   E. van der Spelt   lid 

 

De heren:  V.J. van den Bosch  wethouder 

   C. Van Geel  

 

 

Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier 

 

Afwezig:  T.C.J. Huisman   lid 

C.A.A.M. Gommeren  lid 

A. Theuns    lid 

   W. van den Berge  lid 

 

Publieke tribune: 13 personen. 

Pers: 0 personen.  

 

De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen 

besluiten. De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl 

bij de vergadering van 16 oktober 2014.   

 
1. Opening. 

De heren Van den Berge, Gommeren, Theuns en Huisman zijn afwezig.  

 

2. Vaststelling agenda. 

Toezeggingenlijst volgende keer plaatsen.   

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Heijnen heeft zich aangemeld voor het spreekrecht betreffende de bouw van zorg- en 

seniorenwoningen. Hij dankt een de vergadering voor de mogelijkheid om in te spreken.  

(De inspraak is na te lezen en te luisteren op www.raadsteenbergen.nl) 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
http://www.raadsteenbergen.nl/
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De heer Remery geeft aan dat het een mooi plan is. Hij vraagt hoe het met de 24-uurs zorg is. De 

heer Heijnen geeft aan dat er veel behoefte is aan dit type woningen. En dat er met zorginstellingen 

afspraken gemaakt zijn.      

 
4. Vaststellen besluitenlijst van 2 oktober 2014. 

Wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

 

5. Vragenhalfuur. 

De heer Van Es stelt vragen over Europese subsidie jeugdwerkloosheid. Hij vraagt of hier  

door de gemeente Steenbergen gebruik van wordt gemaakt.  

De wethouder geeft aan dat hier al langere tijd gebruik van wordt gemaakt.  

 

6. Jeugdzorg 

Mevrouw Prent geeft aan dat er kansen liggen. Maar ook dat er nog twijfels zijn. Hoe groot is 

de kans dat er geen gedegen noodopvang is? Hoe stevig is de regie van de jeugdzorg?  

De heer Mees geeft aan dat dit verder doorontwikkeld moet worden. Er moet afgewacht 

worden. Hij vraagt om een evaluatie in 2015. De heer Suijkerbuijk geeft aan dat de zorg ligt bij 

de evaluatie. Hij zou graag zien dat er eerder over de harde en de zachte kanten 

gecommuniceerd kan worden. Mevrouw Neutkens geeft aan schriftelijk vragen te hebben 

gesteld. Er is geen schriftelijk antwoord op gekomen, Zij herhaalt haar vragen.    

De heer Van Es geeft aan dat StAn dit voorstel steunt. De gemeenschappelijke aanpak roept 

de vraag op hoe Steenbergen haar eigenheid behoudt binnen de samenwerking.  

De heer Weerdenburg geeft complimenten voor deze verordening. Hij vraagt of de huisartsen 

hier ook klaar voor zijn. Ook de heer Weerdenburg vraagt om evaluatie.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat er geen overzicht is van de jongeren waar zorg aan 

verleend wordt. Er is een spoedeisende hulp mogelijk en dat is 24/7 beschikbaar 

georganiseerd met 27 gemeenten. De regie blijft in handen van de gemeente. De heer Van 

Geel stelt voor dat er een korte evaluatie is bij de perspectiefnota. De wethouder geeft aan dat 

de eigenheid van de gemeentes tot één voorstel gesmeed dient te worden.  

 

Mevrouw Prent geeft aan dat zij ook graag had willen weten welke resultaten op de korte 

termijn worden verwacht. Zij vraagt een schriftelijk antwoord op ‘de regie’. De heer Suijkerbuijk 

vraagt om een tweeledige evaluatie op de zaak en de financiën. De heer Hommel geeft aan 

dat één antwoord niet is gegeven. Daarnaast lopen vele contracten af eind van dit jaar. Hoe 

garandeer je de kwaliteit van de diensten. De heer Knop geeft aan dat het er goed uit ziet. Hij 

vraagt naar de bijeenkomsten met artsen.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan bij de perspectiefnota een evaluatie aan te willen bieden met 

vooral financiële informatie van het eerste kwartaal. Na het eerste halfjaar zou een 

uitgebreidere evaluatie kunnen volgen en aan het eind van het jaar nogmaals. De heer Van 

Pelt geeft aan vinger aan de pols te willen houden. De wethouder geeft aan na ieder kwartaal 

over de achterliggende periode een beknopte evaluatie aan te bieden. De wethouder vraagt na 

of een persoon met een uitkering mag mantelzorgen.             

 

De fractie van Gewoon Lokaal! geeft aan dat dit onderwerp als bespreekstuk op de agenda 

van de raadsvergadering van 30 oktober 2014 wordt gezet.  

 

7. Beleidsplan en verordening Wmo. 

De heer Knop geeft aan zich zorgen gemaakt te hebben over dit onderwerp. Hij vraagt naar het 

daadwerkelijke besluit. De heer Weerdenburg geeft complimenten voor dit voorstel. De heer Van Es 

vraagt naar de uitgangspunten van het eigen netwerk. Hij vraagt naar de eigeheid van de gemeente 

en of die bepaald moet worden. Mevrouw Neutkens vraagt naar de kosten in relatie tot de kwaliteit. 

De heer Van Pelt geeft aan dat het goed is vinger aan de pols te houden. De heer Mees sluit zich 

aan bij de heer Weerdenburg en geeft aan dat er afgewacht moet worden. De heer Remery geeft 

aan dat het er goed uitziet. Hij is bezorgd over de invloed op en de gevolgen voor de burgers.  
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Wethouder Van Geel geeft aan dat het college een aantal besluiten zal nemen. Er komt één toegang 

waar mensen terecht kunnen. Zo wordt ook de eigenheid vastgehouden. De uitvoering kan per 

gemeente verschillend zijn. Hij verwacht dat Steenbergen goede keukentafelgesprekken houdt. Hij 

vertrouwt erop dat dit tot goede resultaten leidt. De financiële evaluatie kan eenvoudig uit het 

systeem gehaald worden. Het klanttevredenheidsonderzoek kost veel tijd en is prijzig. De klant moet 

hier ook wel bereidt toe zijn. De wethouder pleit voor één maal per jaar. Er komen nieuwe indicaties 

die ertoe kunnen leiden dat de zorg veranderd. Wanneer de klant iets nodig heeft gaat dit via 

‘Vraagwijzer’.  

 

De heer Van Es geeft aan dat van zijn voorbeeld een karikatuur is gemaakt. De heer Remery geeft 

aan dat er in de praktijk gekeken dient te worden. Het voorbeeld van openbare werken is van ‘het 

kastje naar de muur’. De heer Suijkerbuijk vraagt naar de specifieke eigenheid.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat dit niet van het kastje naar de muur is omdat het zo geregeld is 

met Vraagwijzer en niet met openbare werken. De heer Remery geeft aan dat het soms niet goed 

afgehandeld wordt. De heer Suijkerbuijk geeft aan dat het om de zorg over de systematiek gaat.       

 

De vergadering geeft aan dat dit onderwerp als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering 

van 30 oktober 2014 wordt gezet.   

 

8.  Evaluatie pilot papiercontainer aan huis inclusief vervolgtraject 

De heer Van Pelt vraagt welk risico de inzet van de vrijwilligers met zich meebrengt en is dit 

winstgevender te maken? De heer Molhoop geeft aan tevreden te zijn over de aandacht. Worden de 

welzijnsstichtingen voldoende betrokken? De heer Maas geeft aan dat de meeste mensen positief 

zijn. Hij wil graag dat de inkomsten voor de verenigingen gelijk blijven en voor een aantal kernen is 

de zaterdag de beste inzameldag. Kan dit gewaarborgd blijven? Bestaat er naast de kliko's ook nog 

de mogelijkheid tot het plaatsen van een grote aparte papiercontainer? De heer De Neve schetst de 

situatie. Hij betreurt het dat er door burgers geen keuze voor de grootte van de kliko gemaakt kan 

worden. Mevrouw Korst geeft aan dat dit een goed voorbeeld is. Zij vraagt naar de boete met 

betrekking tot de inzameling van het restafval. De heer Van Es geeft aan dat StAn tevreden is over 

het voorstel. Maar stelt een vraag over in- en uittredende verenigingen. De heer Van der Spelt geeft 

aan dat het werkt.  

  

 Wethouder Van den Bosch geeft aan dat er drie verenigingen zich hebben aangemeld. Als een 

vereniging wegvalt is dit een onderwerp om in de werkgroep te bespreken. Er is nog niet bepaald 

hoe dit precies geregeld wordt. Winstgevender werken kan door de inzamelresultaten op peil te 

houden. Er wordt in Steenbergen veel minder dan het landelijk gemiddelde opgehaald. De eisen 

worden in de tender uitgezet. Als niemand hierop inschrijft dient er een oplossing te komen. Vinger 

aan de pols dus. 

  

 De heer Van Pelt vraagt of de ophaler genegen is met vrijwilligers te werken. De heer Maas herhaalt 

zijn vraag over grote of meerder containers. De heer De Neve wil graag horen wat het verschil in 

aanschaf is tussen de verschillende kliko’s. De heer Van Pelt geeft aan dat het gratis is. De heer De 

Neve geeft aan dat het een kwestie van keuzevrijheid is.  

 Wethouder Van den Bosch geeft aan dat het gebruik maken van vrijwilligers meegenomen wordt in 

de tender. De heer Van Pelt vraagt of deze aanbieders geweigerd mogen worden? De heer Van den 

Bosch geeft aan dat dat klopt. Het verschil tussen kleine en grote kliko’s is 10 euro. De heer De Neve 

geeft aan dat het gaat om de keuzevrijheid van de burger. De heer Van den Bosch geeft aan dat de 

gemeente de doelstellingen stelt. Er is een drempeltje in aangebracht.  

 

 De voorzitter polst de mening over een eventueel amendement.            

 

De vergadering geeft aan dat dit onderwerp als discussiestuk op de agenda van de 

raadsvergadering van 30 oktober 2014 wordt gezet.  
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8. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stuk 15.  

De heer Remery stelt vragen over ingekomen stuk 15 "Veerkrachtig Bestuur”. 

Het college geeft aan dat we voorstel tot zienswijze dienen af te wachten. Wanneer denkt het college 

met een zienswijze te komen?  

Wethouder Van den Bosch geeft aan dat de provincie meer ruimte heeft geboden. Er komt een 

concept visie voor de zomer van 2015.  

 

Ingekomen stuk 5 (met bijlagen). 

De heer Knop vraagt naar de bestemmingsplanwijziging. Is er geen andere locatie aangeboden?  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de koper zelf beslist. De voorkeur ging uit naar de locatie van de 

Parkrakkers. Er wordt gewacht tot er eindelijk duidelijkheid komt. De heer Knop geeft aan dat het 

wellicht een blok aan het been is. Misschien moet er een alternatief geboden worden? De wethouder 

geeft aan dat niet iedereen het met elkaar eens is en dat het gecompliceerd is. De heer Suijkerbuijk 

geeft aan dat zonder gemeentelijke inmenging er wellicht geen oplossing komt. De wethouder geeft 

aan dat er overeenstemming moet komen. De heer Knop geeft aan dat hij snapt dat het ingewikkeld 

is. De wethouder geeft aan dat er gesprekken zijn geweest met alle partijen en dat dit nog niet heeft 

geleid tot resultaat.  

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 13 november 2014 

 

             Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer L.M.N. van Pelt 


