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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 5 

september 2016.  

 

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

 

  De dames:  E.M.J. Prent   lid 

     L.C.M. Baselier   burgerlid 

     H.A.H.M. Somers-Neutkens lid 

 

  De heren:  D. van Agtmaal   burgerlid 

     B.E.D.M. Suijkerbuijk  lid 

     W.L.C. Knop   lid 

     J.P.G. van Aken   lid 

     L. Mees    burgerlid 

     L.C. Aben   lid 

     N.C.J. Broos   burgerlid 

     J.W. Huijbregts   lid 

     T.C.J. Huisman   lid 

     T.P.M. van Es   burgerlid 

      

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

   C.F. Zijlmans   wethouder 

     R.P. van den Belt  burgemeester  

 

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

 

Pers: 0 

Publieke tribune:  5 

 

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 5 september 2016.  

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij refereert aan de wijziging van de indeling van de 

raadzaal en wenst iedereen een goede vergadering toe.    

 

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen over binnengekomen.  

 

03. Spreekrecht burger.  

Geen aanmeldingen. 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Vaststelling van de besluitenlijst van 4 juli met betrekking tot de onderwerpen voor ‘mens en 

maatschappij’.  

Mevrouw Somers verzoekt om bij agendapunt 9 ‘rechtmatigheid’ in het verslag op pagina vier een na 

laatste alinea aan te vullen met: het woordje ‘accountantsverklaring’ en de laatste zin op pagina vier ‘Dit 

oordeelvormende vergadering’ te wijzigen in ‘de oordeelvormende vergadering’. De heer Van Aken vraagt 

om bij agendapunt 7 ‘beheerplannen’ in de uitgesproken tekst: ‘Er wordt gesproken over heel en veilig’. Dit 

kan beter volgens de PvdA’ de zin tussen te voegen: ‘maar niet over schoon’.  

 

Met inbegrip van deze opmerkingen kan de besluitenlijst goedgekeurd worden.  

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Van Es vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de autobranden; of er sprake is van een 

pyromaan of dat het individuele gevallen zijn. De burgemeester geeft aan dat het geen pyromaan is. Er 

wordt de nodige aandacht aan gegeven. Het gaat om opzettelijke brandstichting. Er is een hoofdverdachte 

aangehouden. Er is een vermoeden dat er meer verdachten bij betrokken zijn. Het onderzoek loopt.   

 

Mevrouw Somers vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de carnaval bouwclubs. Wethouder Zijlmans geeft 

aan dat er met drie clubs afspraken zijn gemaakt. Er zijn geen berichten dat ze er niet uit zijn gekomen. Per 

1 september zou er gestart worden. Indien er negatief nieuws is informeert de wethouder de raad.  

 

Mevrouw Baselier vraagt naar de toename van mensen in de bijstand. Dit is een landelijke tendens, hebben 

we daar in Steenbergen ook mee te maken? Wethouder Zijlmans geeft aan dat er meer statushouders zijn 

waardoor het aantal toeneemt. Ook door het verhogen van de AOW leeftijd stijgen de cijfers. De exacte 

gegevens komen naar de raad.  

Mevrouw Baselier: worden de regels voor de cliënten gelijk getrokken m.b.t. de bijzondere bijstand. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit al is gedaan.  

 

De heer Huisman vraagt naar het kunstwerk van de Dorpsraad Dinteloord voor de rotonde net buiten 

Dinteloord. Wethouder Zijlmans: er is contact geweest met de Dorpsraad. Het is besproken met de huurder 

van de rotonde. Het college geeft daar alle medewerking aan. Het college heeft toegezegd dat dit op de 

rotonde kan maar er is geen financiële toezegging gedaan. De heer Van Aken vraagt nogmaals of er een 

financiële bijdrage komt. Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit niet door de gemeente bekostigd zou 

moeten worden.  

 

De heer Huijbregts vraagt of alle rotondes ter adoptie naar bedrijven gaat? De heer Zijlmans geeft aan dat 

dit in het najaar gerealiseerd zou moeten worden.   

 

De heer Huijbregts: is er een zorgstop op het vlak van de WMO, hoe is dit op de Brabantse wal en wordt er 

met de provincie over gesproken? Wethouder Van Geel geeft aan dat er drie partijen zijn geweest die 

woon/zorg wilden ontwikkelen. Er is een partij die uiteindelijk een initiatief hebben ontwikkeld. De 

financiële nadelen zijn dat buurgemeenten dit niet hebben en hier gebruik maken van de woon/zorg moet 

de gemeente de WMO kosten betalen. Brabantse Wal breed is er verder geen ontwikkeling. De provincie 

heeft hier niets meer mee te maken. De heer Huijbregts geeft aan dat dit boven regionaal op de agenda 

dient te komen. Wil de wethouder dit meenemen naar de regio. Wethouder Van Geel geeft aan dat de 

gemeente hier niet op kan sturen. Waar men woont, wordt de WMO betaald. Er dient zich een 

initiatiefnemer te melden voor projecten, daar wordt dan mee aan de slag gegaan.    
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Mevrouw Prent vraagt hoe de overlast van jeugd in Nieuw-Vossemeer in toom gehouden wordt. Gaat er 

extra aandacht naar de jeugd op Nieuw-Vossemeer? Wethouder Van Geel geeft aan dat er een 

golfbeweging zit in de overlast omdat jongeren ouder worden. Na een rustig 2015 is er weer wat toename 

van jeugdoverlast. Er is aandacht voor en helemaal voorkomen doe je het niet. De middelen genoemd in de 

perspectiefnota zijn voor 2017. Daar kan nu nog geen beroep op gedaan worden. De jeugdwerker is in alle 

kernen actief. Het wordt niet gelijkmatig over de kernen verdeeld afhankelijk van de problematiek. Er is wel 

behoefte aan structurele uitbreiding.  

 

06.Wijziging van de handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 en de 

verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet. 

De heer Van Aken acht de eerste wijziging ongewenst. Men moet zijn Nederlandse taal op orde hebben 

maar het moet wel realistisch blijven. Bij de derde overtreding wordt de bijstanduitkering 100% 

ingehouden. Wat gebeurt er met de mensen die terug gaan naar 0%? De PvdA kan zich wel in de tweede 

wijziging vinden. Mevrouw Somers vraagt hoe vaak het voorkomt dat cliënten geen medewerking verlenen 

aan een traject? Het is namelijk vanuit de ervaring op de werkvloer dat beide wijzigingen voorgelegd 

worden.  

De heer Huijbregts vraagt of de sancties ook werkelijk worden toegepast.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat mensen eigenlijk altijd willen meewerken. Mensen krijgen altijd de 

gelegenheid om aan de eis te voldoen. Doet men dat niet dan komt er korting. De kans is erg klein dat 

mensen het niet doen. Ze hebben zelf de eventuele korting in de hand. Als het nodig is worden de sancties 

echt opgelegd maar je loopt er niet mee voorop. Mevrouw Prent geeft aan in eerste instantie akkoord te 

zijn. Maar als het puur theoretisch is hoef je het niet op te nemen. De heer Broos geeft aan dat regels altijd 

theorie zijn. Mevrouw Somers is ook niet bang dat iemand tot 0% gekort gaat worden. Mevrouw Baselier 

geeft aan dat er heel wat is gebeurd wanneer deze regels in werking gesteld worden en is dat wel zo is er 

wel echt iets aan de hand. De heer Van Es vraagt waar de heer Van Aken zich zorgen over maakt en hoe hij 

het zich voorstelt wanneer de sanctie er niet is. De heer Huijbregts geeft aan dat er wat verwacht wordt 

van de cliënt in het kader van de participatiewet. De heer Suijkerbuijk geeft aan dat wanneer iemand de wil 

heeft de inspanning te doen het niet zo ver komt. De heer Aben vraagt of je wel iemand zonder uitkering 

mag laten zitten en of de verordening niet strijdig is met de wet.  

De heer Van Aken geeft aan dat dit niet conform de wet is en theoretisch. De heer Suijkerbuijk vraagt of 

wanneer het binnen de wet is de PvdA wel akkoord gaat. De heer Van Aken geeft aan dat hij 100% wel erg 

veel vindt. Wethouder Zijlmans: dit voorstel is door deskundigen voorbereid; de cliëntenraad heeft ernaar 

gekeken en het mag. Je past de korting niet een half jaar toe, maar het kan wel een maand.  

 

Dit gaat als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 22 januari 2016.      

   

07. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

 

Mededeling: De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie heeft gesproken over het ronde tafel overleg 

met ‘De Meermin’. Hij geeft een toelichting op de gang van zaken. Er komen geen insprekers maar de 

initiatiefnemers van De Meermin worden uitgenodigd aan tafel om te praten over het initiatief. Er worden 

diverse vragen over gesteld. Afgesproken wordt dat dit eerst in het presidium wordt besproken.  
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Ingekomen stukken: 

Toezeggingenlijst (ingekomen stuk 00.):  

De heer Mees vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de fraude van de ISD. Wethouder Zijlmans 

geeft aan dat het strafrechtelijk onderzoek nog steeds loopt en dat hij er geen mededelingen over doet 

zolang dit loopt. Wanneer hij informatie heeft zorgt hij dat de raad dit krijgt. 

De heer Mees vraagt of er een antwoord is op toezegging 11. Gelijke beloning mannen en vrouwen.  Er 

komt een schriftelijk antwoord.  

De heer Knop verzoekt ingekomen stuk 06. (informatiebrief opvang vluchtelingen) te agenderen voor de 

vergadering van oktober.  

De heer Van Aken: verzoekt te agenderen voor de volgende maand: ingekomen stuk 8. 

Mevrouw Prent vraagt over ingekomen stukken 10 en 10A. hoe er gecommuniceerd wordt over de 

verruiming van de minimaregelingen. Wethouder Zijlmans zal dit beter bekend gaan maken omdat er 

optimaal gebruik van gemaakt moet worden.   

 

De heer Knop geeft aan technische vragen te stellen over ingekomen stuk 18 en 18A en verzoekt deze 

stukken en de antwoorden op de technische vragen met de jaarrekening van hydrasport te agenderen voor 

oktober. De heer Van Aken sluit zich hierbij aan. De vergadering heeft hier geen problemen mee.  

De heer Mees vraagt naar de aanrijtijden van de RAV (ambulances) op Nieuw-Vossemeer en andere 

kernen. Verwachten we daar beterschap in en hoe denkt het college dat te realiseren? Wethouder Van 

Geel geeft aan dat dit de verantwoording van de RAV is. De aanrijtijden zijn in vergelijking met een aantal 

jaar geleden met de helft verbeterd. Steenbergen is niet de slechtste gemeente. Het RAV heeft daarin 

geïnvesteerd en de post Dinteloord is een verbetering. Als wij meer willen is er meer geld nodig en dat is 

niet ter beschikking. De heer Suijkerbuijk steunt de PvdA. Wethouder Van Geel vraagt continue aandacht 

voor dit probleem.  

 

 08. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 3 oktober 

2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer B.E.D.M. Suijkerbuijk 


