
 

RD1500027 

 1 

 

 

 *RD1500027* 

 RD1500027 

 

Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

7 april 2015. 

 

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

 

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

L.C.M. Baselier   lid 

E.M.J. Prent   lid 

 

  De heren:   B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

W.J. van den Berge   lid 

L. Mees    burgerlid 

W.L.C. Knop    lid  

J.H.F. Weerdenburg  lid 

T.P.M. van Es    burgerlid 

T.C.J.Huisman   lid 

J.W. Huijbregts   burgerlid 

     L.C. Aben   lid 

     G.G. de Neve   lid 

      

  De heren:  C.J.M. van Geel   wethouder 

     C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

Publiek: 3 

Pers: 1 

 
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 7 april 2015.  

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Spreekrecht burgers. 

Er zijn geen sprekers die zich hebben aangemeld.  

 

4. Vaststelling besluitenlijst 9 maart 2015. 

Mevrouw Baselier verzoekt een aantal wijzigingen/aanvullingen op de besluitenlijst betreffende:  

- n.a.v. de toezegging van de wethouder betreffende de eigen (ouder)bijdrage  
GGZ.  

- Agendering Cromwiel.  
Mevrouw Neutkens: 

- Verzoekt de tekst van het verslag aan te passen/vullen het ging over de inzet van het PON door DR 
Welberg voor een behoeftenonderzoek onder inwoners naar Wonen, Zorg en Welzijn, en dat in een 
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krantenartikel de gemeente doelde op een haalbaarheidsonderzoek. De vraag was: hebben we het 
over eenzelfde onderzoek? En wanneer het over twee onderzoeken gaat, is het dan niet beter om op 
elkaar af te stemmen welk onderzoek ingezet wordt? 

Met deze opmerkingen wordt het verslag van de vorige keer vastgesteld.  

 

5. Vragenhalfuur 

D66: 

- Respijtzorg. De gemeente heef kortdurend verblijf ingekocht. Uitbetaling op basis van declaratie.     
 

- Jeugd PGB. Voor alle categorieën is het geregeld, voor een tweetal gevallen is de PGB later uitbetaald, 
deze vertraging is niet de gemeente te verwijten.     

 

Gewoon Lokaal: 

- Vragen over het project ‘Ben ik in beeld?’.  De dorpsraad heeft de jongerenwerker niet uitgenodigd. 
Bij de volgende bijeenkomst is de wethouder met de jongerenwerker aanwezig.  
  

- Vraag over dienstencheque huishoudelijke hulp, gaat de wethouder dit inzetten? D66 stelt een vraag 
over het mantelzorgcompliment. De dienstencheque huishoudelijke hulp kan qua bedrag verlaagd 
worden, maar dit betekent dat er minder uren diensten afgenomen kunnen worden. Er wordt dus 
toch gestart met € 10,- per cheque. Het mantelzorgcompliment is decentraliseerd maar het budget 
niet in zijn totaliteit. Er wordt gekeken hoe dit ingevuld gaat worden.  

 

6. Privatisering ’t Cromwiel. 

De heer Knop vraagt naar de verduidelijkingsvraag die aan de heer Ardon gesteld is. Hier is wel degelijk een reactie op 

gekomen in tegenstelling tot eerdere berichten. Tevens vraagt de heer Knop naar de klachten die er momenteel zijn. 

De heer Huijbregts vraagt het aanbestedingsbeleid nog eens onder de aandacht te brengen. De heer Suijkerbuik 

vraagt of en eventueel hoeveel en waarom er gebruikers weggegaan zijn. Mevrouw Prent vraagt waarom er geen 

reactie is gekomen op de mail van de heer Ardon.  

 

De heer Zijlmans bespreekt met zijn collega of er een informatie avond betreffende aanbestedingen gehouden kan 

worden. Er is een reactie gekomen van de heer Ardon op de mail alleen heeft de reactie het probleem niet opgelost. 

Klachten worden bij de exploitant neergelegd. De gemeente gaat niet met zijn rug ernaar toe staan. 

 

7. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Ingekomen stuk 3: is er een gerichte samenwerking tussen sociale zaken en de leerplicht? Wat gaat de 

gemeente/regio doen n.a.v. het rapport? Hoe is het geregeld met de startkwalificatie? 

Wethouder Zijlmans komt hierop terug.  

Ingekomen stuk 4:  er wordt gevraagd of er water, electriciteit en een afvalvoorziening geleverd kan worden en of er 

schade verhaalt kan worden op het circus? 

Het is een vergunningsvraagstuk. De brief wordt nogmaals door het college bekeken en er komt dan een antwoord.         

Ingekomen stuk 5: Jeugd GGZ. Men is tevreden met de uitwerking van het college.  

 

8. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelsvormende vergadering van 11 mei 2015  

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer  M.H.H.I. Remery 


