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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 6 juni 2016 

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

 

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

L.C.M. Baselier   burgerlid 

E.M.J. Prent   lid 

  De heren:   D. van Agtmaal   burgerlid 

     L.E. Molhoop   lid 

     L. Mees    burgerlid 

     L.C. Aben   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

J.W. Huijbregts   lid 

     W.L.C. Knop   lid 

      

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

   C.F. Zijlmans   wethouder 

    

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

 

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 6 juni  

2016.  

 

01. Opening. 

De voorzitter geeft aan dat het bericht van het overlijden van burgerraadslid Ad Hommel is ontvangen. De 

burgemeester is voornemens hem in de eerstvolgende raadsvergadering te herdenken.    

 

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen over binnengekomen.  

 

03. Spreekrecht burger.  

Geen aanmeldingen. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 4 april 2016 en 9 mei 2016.  

Mevrouw Prent staat abusievelijk bij de heren in het verslag van 9 mei. Met deze wijziging worden de 

besluitenlijsten goedgekeurd.   

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Van Es dringt aan op een integratieplan in het kader van de vluchtelingen. Werkt het college aan 

een inburgeringsplan en krijgt de raad dit om een zienswijze in te dienen. Wethouder Van Geel geeft aan 

dat dit bij vluchtelingenwerk ligt. Dit staat op papier en hij zorgt dat de raad dit krijgt. Per 1 juli 2017 is er 

een nieuwe participatieverklaring verplicht. Dit ligt tevens bij vluchtelingenwerk. Er komt een 
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overeenkomst voor en is voor de vakantie gereed. De heer Van Es vraagt om de raad op de hoogte te 

houden.  

Mevrouw Prent vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging om te onderzoeken of het 

mogelijk is dat tweejarigen gegarandeerd een plek hebben bij een VVE voorziening. De wethouder geeft 

aan dat dit niet lukt wanneer er voor één kind een leidster aangenomen moet worden. Er zijn nog geen 

harde toezeggingen. De verwachting is niet dat alles met betrekking tot de PSZ rond is met de vakantie, 

maar dat dit 1 januari 2017 wordt. Er zijn geen andere mogelijkheden dan de peuterspeelzalen. Kinderen 

kunnen wel eventueel naar een andere plaats. Mevrouw Prent komt met aanvullende schriftelijke vragen.  

 

06. Jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017 WVS-groep.  

Mevrouw Prent vraagt naar de betekenis van een ongeclausuleerde goedkeuring van de accountant. En 

vraagt het raadsbesluit om te draaien. De heer Aben acht de solvabiliteit laag en stelt voor reserves terug te 

laten vloeien. Wat is het gevolg voor de contracten (lease etc.) bij de omvorming van de WVS.   

Mevrouw Somers geeft aan dat het exploitatieresultaat is voordelig en terugvloeit terug naar gemeenten. 

De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage in 2020 hoger is dan globaal in de jaren daarvoor. De WVS 

verwacht een hoger negatief eigen vermogen. Is toe te lichten waarop die verwachting gebaseerd is? Is het 

juist dat dit o.a. samenhangt met een lagere Rijksbijdrage en investering op een moeilijk tot niet plaatsbare 

groep mensen? Wethouder Zijlmans: er is afgesproken dat overschotten terug gaan naar de gemeenten. De 

WVS heeft geen nieuwe instroom meer. Er worden geen middelen aangewend die dadelijk overbodig zijn 

zoals lease contracten. In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een daling van de 

rijksbijdrage WSW. De transitievergoeding wordt wellicht nog opgeschaald. Daarnaast neemt het aantal 

SW-ers minder snel af dan door het ministerie eerder is berekend (dit is een landelijk beeld). Dit heeft een 

negatief effect op de meerjarenexploitatie. De staatssecretaris heeft inmiddels aangekondigd dat hij de wet 

wil aanpassen zodat voor werknemers die wegens langdurige ziekte worden ontslagen geen 

transitievergoedingen meer verschuldigd zijn. Mevrouw Somers: Op welk moment kunnen wij nadere 

informatie en inzicht krijgen in de resultaten van de ingezette Leerwerktrajecten? Wethouder Zijlmans: we 

verwachten dat vanaf het 2e kwartaal 2016 de eerste leerwerktrajecten van start zullen gaan. Nadere 

informatie hierover zal in eerste instantie worden verstrekt via de kwartaalrapportages. Mevrouw Somers: 

over de jaarrekening 2015 is de accountantscontrole afgegeven en is niets op te merken. Zij merkt op dat er 

zorgen zijn over de kwetsbare groep mensen die zal moeten deelnemen aan arbeidsparticipatie. Wat wordt 

er gedaan wanneer iemand met de nodige begeleiding binnen een reguliere setting geplaatst is en na een, 

twee of vier jaar moet afhaken of ontslag krijgt? Hoe wordt de situatie voor die persoon dan in vergelijking 

met zijn of haar vertrekpunt? Op welke regeling kan die persoon terugvallen? Want wat wij als D66 hiervan 

begrijpen, is dat de persoon misschien op een ontslagcompensatie kan rekenen maar verder? Wordt het 

bijstand? Wethouder Zijlmans: voor SW-ers die uitstromen via begeleid werken geldt een 

terugkeergarantie in de SW. Als iemand (dus ook een doelgroeper uit de PW) werkzaam is geweest op de 

reguliere markt (minimaal 26 weken) en daarna ontslagen wordt, heeft men eerst recht op WW en daarna 

mogelijk bijstand. Werknemers die een dienstverband hebben gehad van 24 maanden of langer hebben bij 

een ontslag normaal gesproken recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is o.a. gerelateerd aan 

de duur van het arbeidsverband. De wethouder beveelt de informatieavond van 5 juli van harte aan. De 

heer Huijbregts: vraagt naar het verschil in uitstroom. Er is veel vertrouwen in de transformatie naar leer-

werkbedrijf.  

Op de vragen van mevrouw Prent geeft de wethouder aan dat de rekening door de accountant is 

goedgekeurd zonder voorbehoud. De wethouder geeft aan de begroting goed te keuren en de zienswijzen 

voor de toekomst mee te geven.  
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Mevrouw Prent vraagt de mening van de andere fracties. De heer Molhoop vraag naar de Stichting Samen 

Werken en de mensen die daar nu werken. De heer Aben vraagt naar het nut van de administratieve 

reserve. Mevrouw Baselier vraagt naar de terugkeergarantie. Wethouder Zijlmans geeft aan waar de 

overeenkomsten tussen de gemeenten zitten in de zienswijzen. Een administratieve reserve is een keus. 

Mensen die nu in dienst zijn hebben een terugkeergarantie tot aan het pensioen. Met betrekking tot de 

Stichting Samen Werken blijven mensen daar werkzaam. Er wordt gezocht naar een ander onderkomen. 

Het fietsen maken gaat naar Bergen op Zoom. De heer Molhoop vraagt geïnformeerd te worden over de 

nieuwe locatie. De wethouder geeft aan dit te doen.   

     

Mevrouw Prent vraagt om het als een discussiestuk te agenderen voor de besluitvormende vergadering van 

30 juni 2016.  

 

07. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 GGD West-Brabant.  

De heer Knop geeft aan dat er enkele zaken zijn waarmee akkoord gegaan wordt. Waarom vloeit niet het 

volledige bedrag naar de gemeente(s)? De heer Huijbregts vraagt naar de hogere reservevoorziening. Dit is 

niet volgens de spelregels. Wat is het beleid van de GGD en is er een herijking nodig? Mevrouw Somers 

geeft aan dat het goed is een kritische houding te tonen. De begroting moet bijgesteld worden. De heer 

Aben geeft aan dat de GGD wat creatiever met de begroting omgaat. En dat er een hoge reservepositie is. 

Hij sluit zich aan bij vorige sprekers. De heer Molhoop vraagt naar de bezoldiging van de bestuurders. De 

heer Van Agtmaal heeft ook vraagtekens bij de aangekondigde reserves.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat de reservepositie is vastgelegd en de GGD zit nog niet aan het maximaal 

toegestane. Vandaar dat het voorstel is de reserves aan te vullen. Het is aan de raden daaraan mee te 

werken. In het verleden is er al besluitvorming geweest over de reserves. Er was al zicht op een overzicht 

omdat de pensioenpremies omlaag gingen en er waren incidentele meevallers. De GGD werkt naar 

afspraken uit het verleden. De bestemmingsreserves worden ieder jaar gebruikt. De GGD moet de 

verhoging van de salarissen betalen. Op vraag van de wethouder geeft de vergadering aan akkoord te 

kunnen gaan met het ongemoeid laten van de middelen voor jeugdgezondheidszorg. 

  

De heer Huijbregts geeft aan dat de nota verbonden partijen uitgevoerd moet worden. De afspraken uit het 

verleden moeten op de schop, bij alle verbonden partijen waar dat nodig is. Mevrouw Somers sluit zich 

hierbij aan. De heer Aben sluit zich aan bij de heer Huijbregts. Er is veel ruimte bij de GGD en daar zijn 

grenzen aan. De heer Mees geeft aan zich aan te sluiten bij de herijking van de reserves.  

 

Dit wordt een discussiestuk voor de besluitvormende vergadering van 30 juni 2016.  

 

08. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Mededeling van wethouder Van Geel betreffende de begroting van het regionale ambulancevervoer (RAV). 

Afgesproken wordt dat het zo snel mogelijk per mail naar de raad gaat en daarna op de agenda van 30 juni 

wordt geplaatst. De oordeelvormende vergadering gaat hiermee akkoord.        

Ingekomen stuk 01. Brief van KBO Brabant over de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Mevrouw Prent vraagt naar de reactie van de KBO op het voorgenomen besluit van het college. De 

wethouder zorgt dat de brief van het college naar de KBO naar de raad gaat. De KBO heeft niet op de brief 

gereageerd.   

Ingekomen stuk 02. Brief van Landelijk samenwerkingsverband actieve burger (LSA) 

De heer Huisman vraagt naar de ‘challange’ en geeft aan dat hier goede ervaringen mee zijn. Wat gaat het 

college hiermee doen? De heer Van Geel geeft aan dat dit soort brieven wekelijks binnenkomen. 

Initiatieven van de bevolking worden gehonoreerd en ondersteund. In Dinteloord is er een initiatief 
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geweest. Als er initiatieven zijn gaat het college er zeker mee aan de gang maar lokt ze niet uit. De heer 

Huisman vraagt of het storm loopt. Wethouder Van Geel geeft aan dat het niet storm loopt, maar wel met 

de ontvangst van dit soort brieven, zeker 20 in de week.  

Ingekomen stuk 07. Enquête herinrichting centrum Welberg.  

De heer Knop geeft aan dat de opbouw weer hetzelfde is met meer positieve antwoorden dan negatieve. 

Deze moeten er anders uitzien. Mevrouw Somers vraagt of er al een afspraak is met de dorpsraad en of er 

een tussentijdse bijeenkomst wordt georganiseerd. De heer Van Agtmaal vraagt wanneer er besluitvorming 

in de raad is. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er morgenavond een afspraak met de dorpsraad en de 

Vaert is. De enquête is door de dorpsraad opgesteld. Morgen worden de volgende stappen bepaald. Besluit 

wordt eind dit jaar verwacht. In de tussentijd wordt er ook met de betrokkenen overlegd.  

 

09. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 4 juli 2016 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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


