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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 9 februari 2015 

 
Aanwezig: De heer  M.H.H.I. Remery  voorzitter 

 

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

E.M.J. Prent   lid 

L.C.M. Baselier   lid  

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

W.J. van den Berge   lid 

L. Mees   burgerlid 

M.H.C.M. Lambers   lid 

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 

     W.J.P.M. Maas   lid 

     L.M.N. van Pelt   lid 

 

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

     C.F. Zijlmans   wethouder 

 

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

 

 

Pers:   01          

Omroep:  n.v.t.    

Publieke tribune: 8  

 
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 9 februari 2015.  

 

1. Opening. 

De voorzitters vraagt of er behoefte is aan de volgende presentaties: Traverse (herkansing van december) 

en de RAV. Deze kunnen doorgang vinden. Het werkbezoek aan de GGD ook, maar het gaat ook om de 

datum en de dag. Er komt een voorstel voor een nieuwe datum.  

 

2. Vaststelling agenda.  

Geen opmerkingen.  

 

3. Spreekrecht burgers.  

Geen insprekers.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst 12 januari 2015.  

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.  

 

5. Vragenhalfuur.  

De heer Weerdenburg vraagt voldoende aandacht voor de ontslagen bij Tante Louise en vergelijkt deze 

situatie met de ontslagen bij Philip Morris. Wethouder Zijlmans geeft aan dat met deze mensen dezelfde weg 

wordt bewandeld.   

 

http://www.raadsteenbergen.nl/


 

RD1500015 

 2 

De heer Lambers wil graag vernemen op welke wijze de gesprekken zijn verlopen met BC Deen en de 

overige carnaval bouwclubs over de huisvestingsproblematiek. Wethouder Zijlmans geeft aan dat bouwclub 

D’een onderdak heeft gekregen in de loods van de heer Van Trier aan de Dorpsweg in De Heen. 

Tegelijkertijd is gezocht naar locaties voor een meer permanente huisvesting van bouwclubs.  Op dit moment 

is het echter nog te vroeg om hierover uitsluitsel te geven.  Eind maart is meer informatie beschikbaar. Dit is 

ook zo gecommuniceerd met de stichting BCS.  

 

De heer Van Es vraagt naar de ouderbijdrage voor de jeugd GGZ. De bijdrage kan oplopen tot  € 1.500,-. Het 

kan een barrière zijn om de kinderen naar de dagopvang te laten gaan. Het is administratief zeer intensief. Er 

zijn gemeenten die hiervan afwijken. Is Steenbergen bereid hier ook van af te wijken? Wethouder Van Geel 

geeft aan hoe dit voor 1 januari was geregeld. Er is geen vrijstelling voor in de wet. Betalen de ouders het 

niet, moet de gemeente het betalen. Er is binnen kort overleg over met de staatssecretaris. De heer Lambers 

vraagt naar een notitie met achterliggende wetgeving. Wethouder Van Geel zegt een notitie toe. Het aantal 

kinderen is niet bekend. De wethouder kijkt of het mogelijk is dat dit in de notitie opgenomen wordt. De heer 

Van Es geeft aan dat hij het aantal wel interessant maar niet relevant vindt.       

 

De heer Maas vraagt of de wethouder kennis heeft van de fusieplannen SLOS en vraagt om nadere 

informatie. Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit door de SLOS niet aangekondigd is. De wethouder neemt 

hierover contact met de SLOS op.     

 

6. Verzoek aanleg kunstgras voetbalvereniging NVS Nieuw-Vossemeer. 

De heer Van den Berge geeft aan dat er een besluit is genomen over de koers. Als dit besluit genomen wordt 

moet er ook nagedacht worden over andere besluiten omtrent deze kern zoals de school. De heer Van Pelt 

geeft aan dat het gaat om kunstgras. De lijn van anderen wordt gevolgd. De heer Maas geeft aan dat het een 

goed voorstel is. Welke risico’s zijn er? Mevrouw Neutkens vraagt naar het clusteren van de velden. De heer 

Huisman is akkoord. De heer Weerdenburg geeft aan dat er een goede financiële onderbouwing ligt. Zijn 

fractie kan akkoord gaan. De heer Knop geeft aan dit toe te juichen. Wat gebeurt er met het oefenveld?  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat er ook aandacht is voor de andere voorzieningen. Hij ziet niets in een 

totaalvisie. Er wordt gekeken naar de bestemming van het oefenveld.  

 

De heer Van Pelt geeft aan dat de stukken aangeven dat er voldoende te doen is. De heer Van den Berge 

geeft aan dat er gebagatelliseerd wordt. Als het zo doorgaat gaat het met Vossemeer bergafwaarts. Het moet 

onder ogen gezien worden. Mevrouw Baselier sluit zich aan bij de heer Van Pelt. Mevrouw Neutkens vraagt 

of meerder aanvragen meegenomen kunnen worden. Wethouder Zijlmans geeft aan dat het volgend jaar bij 

het nieuwe beleid meegenomen wordt.  

 

De vergadering adviseert dit als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.  

 

7. Ingekomen stuk 05. Van de vergadering van 12 januari 2015. Informatie Certificering Bureau Jeugdzorg.  

De heer Suijkerbuijk uit zijn zorg over de jeugdzorg en vraagt naar de certificering en de wijze waarop de 

wethouder regie houdt over dit proces. De heer Van den Berge sluit zich hierbij aan. Mevrouw Neutkens 

vraagt om specifieke antwoorden op de door D66 gestelde vragen. De heer Huisman stelt een aantal 

aanvullende vragen. De heer Lambers vraagt wat er gebeurt als BJZ de certificering niet rond heeft. 

Mevrouw Prent geeft aan zich zorgen te maken en welke risico’s er zijn. Wethouder Van Geel geeft aan dat 

er andere wethouders onderhandelen met BJZ. Er zijn veel medewerkers van het BJZ naar de overheid 

overgestapt en mensen hebben ontslag gekregen. Gecertificeerde mensen zijn weggegaan waardoor er nu 

onvoldoende gecertificeerde mensen overgebleven. De kennis en kunde is aanwezig, maar niet altijd 

voorzien van een certificaat. De WMO adviesraad is niet geïnformeerd over de situatie omdat daar nog geen 

gelegenheid voor was. De William Schrikker groep neemt de nieuwe gevallen waar. Dit heeft geen financiële 

consequenties.  

 

De heer Suijkerbuijk geeft aan dat hij er geen vertrouwen in heeft. De heer Van den Berge betreurt dat het te 

laat gebeurt. Hij heeft er weinig vertrouwen in. Mevrouw Neutkens vraagt waar klachten heen kunnen. De 

heer Huisman geeft aan dat de zorg groter is geworden. De heer Huisman vraagt verduidelijking over het 

overhevelen van cliënten van de Schrikker groep naar BJZ. De heer Van Es vraagt of dit allemaal kan in 

zeven weken. De heer Lambers sluit zich hierbij aan en vraagt naar de gespreksverslagen van de wethouder 
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van Bergen op Zoom. BJZ voldoet niet aan de eisen en de wethouder heeft hier geen vat op. Wanneer dit 

niet voor 1 april in orde is overweegt de heer Lambers een motie van afkeuring. Mevrouw Prent vraagt 

wederom naar de risico’s en gevolgen. Tevens wenst zij op de hoogte gehouden willen worden van de 

vorderingen. Wethouder Van Geel geeft aan dat er een gezamenlijk contract is met 68 gemeenten. De heer 

Van Pelt vraagt om zichtbare acties van de wethouder. Wethouder Van Geel het is volledig onder controle. 

De heer Huisman vraagt naar de terugkeer van cliënten. Wethouder Van Geel geeft aan dat er vaker een 

andere begeleider komt.      

De heer Van Es vraagt hoe de wethouder weet dat er wel kwaliteit is, maar geen certificaat. Wethouder Van 

Geel geeft hier een toelichting op. De heer Van den Berge mist de betrokkenheid van de wethouder in dit 

dossier. Hij mist initiatief en strijdvaardigheid. De heer Suijkerbuijk vraagt of de wethouder wil aangeven dat 

hij verantwoordelijk is. Wethouder Van Geel ontkent dat er een probleem is. De heer Lambers vraagt 

nogmaals naar de verslagen en geeft aan wellicht een motie in te dienen. Wethouder Van Geel geeft aan de 

stukken die naar de raadsleden van BoZ zijn gegaan ook naar de Steenbergse raadsleden gaan. De motie 

kan als ondersteuning dienen. 

 

Dit is een ingekomen stuk en behoeft geen besluitvorming in de raadsvergadering.       

 

8. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer Van Pelt geeft aan ingekomen stuk 3 en 3a te willen agenderen voor de vergadering van maart.  Hij 

vraagt om schriftelijke beantwoording van de vragen voorafgaand aan de vergadering. De heer Lambers 

vraagt waar het dubbele aantal ambulanceritten vanuit Kruisland vandaan komt. De heer Huisman heeft twee 

vragen over de overschrijdingen: in 2014 Dinteloord heeft 21,8 % dit wijkt af. Waarom is dat? Het onderwerp 

komt op de agenda voor de volgende vergadering.    

 

Ingekomen stuk 1 en 2. Mevrouw Prent vraagt naar de plannen van de diverse instellingen. Wethouder Van 

Geel  geeft aan dat aanpassingen gedaan worden wanneer dit is om de zorg mogelijk te maken. Verder geeft 

hij aan dat er diverse plannen zijn. Per kern is dit verschillend. De heer Lambers vraagt of de informatie van 

Tante Louise ook aan de raadsleden verstrekt kunnen worden. De wethouder zegt dit toe. Mevrouw 

Neutkens vraagt naar het beleidsplan over de dementievriendelijke gemeente.  

 

Mededeling van Wethouder Zijlmans: de wethouder vraagt om input van de raad betreffende het 

armoedebeleid.      

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.  

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelsvormende vergadering van Mens & Maatschappij van 

9 maart 2015. 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


