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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 28 november 2016.  
 

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

 

  De dames:  L.C.M. Baselier   burgerlid 

E.M.J. Prent   lid 

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

 

  De heren:  W.J. van den Berge  lid 

     N.C.J. Broos   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

J.W. Huijbregts   lid 

W.L.C. Knop   lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

L.E. Molhoop   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 28 november 2016.  

 

 01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij feliciteert mevrouw Prent met haar 

verjaardag.   

 

02. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 7 november 2016. 

De besluitenlijst van 7 november 2016 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur.  

Mevrouw Somers stelt vragen over De Stelle: er is sprake van een subsidierelatie tussen de gemeente en 

De Stelle. Heeft De Stelle jaarlijks voldaan aan de verantwoording van haar beleid in relatie tot de subsidie? 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Is voor de controle op ons subsidiebeleid inzichtelijk hoe De Stelle haar beheer en beleid voert? Is duidelijk 

of er bij De Stelle kascontroles uitgevoerd zijn? Kortom, kan het college c.q. de verantwoordelijk 

portefeuillehouder aangeven dat De Stelle heeft voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de 

subsidievoorwaarden? 

Wethouder Zijlmans: De Stelle heeft bij de subsidieaanvraag volledig voldaan aan de eisen van de 

gemeente. Er is zicht op het beleid maar het is een Stichting en dus mogen zij zelf gaan over het beleid. Het 

is overal iets ander georganiseerd. Er zijn globale eisen die gelden voor alle dorpshuizen. De gemeente gaat 

niet over de kascontrole. De Stichting gaat hierover. De Stichting voldoet dus aan de subsidievoorwaarden.  

De heer Van Es is blij met de belangstelling voor dit onderwerp. Hij geeft aan te wachten op de antwoorden 

van het college op de artikel 40 vragen van StAn.  

 

06. Verdeling budget BUIG en Vangnetuitkering 

Mevrouw Prent: waarom moet de raad hier iets van vinden. Zij vraagt naar Europese arbeidskrachten. Is er 

een rede waarom er geen Nederlandse werkzoekenden voor ingezet worden. De heer Van den Berge geeft 

aan dat er maatregelen aangedragen zijn. Er ligt geen keuze voor. Bij de aanpassing van de intake vraagt de 

PvdA zich af wat men zich erbij moet voorstellen. Hoe wordt handhaving directer betrokken? Daar wil hij 

graag meer duidelijkheid over. De heer Broos geeft aan dat het college hierover gaat. Hij weet niet zo goed 

hoe hij hierover zijn mening moet geven. Hij heeft geen vragen maar het verbaast hem dat dat vanavond 

op de agenda staat. Wellicht had er meer informatie moeten zijn. Mevrouw Somers geeft aan dat het De 

heer Van Es is positief over het voorstel. Er wordt samenwerking gezocht. Zijn er resultaten uit het 

grensinformatiepunt? StAN heeft geen aanvullende maatregelen. De heer Huijbregts geeft aan dat dit stuk 

gevoegd wordt bij het stuk van het college. We hebben veel gedaan en we doen veel, ook met de 

regiogemeenten.  

 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat het een wettelijke taak is om dit naar de raad te sturen. Wil het geld 

binnenkomen moet deze weg behandeld worden. De wethouder hoopt dat het bedrag binnen gehaald 

wordt. Het budget wordt ieder jaar bijgesteld. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gelijk gebleven, het is 

altijd de moeite om het binnen te halen. De arbeidsmigranten komen voor een bepaalde periode. Deze 

maatregelen worden gedaan door de gemeente. Er wordt niet aan meer maatregelen gedacht. Dit voert de 

gemeente nu uit. De intake is enorm belangrijk. Dat geeft duidelijkheid. Er wordt geprobeerd te 

achterhalen hoe iemand in de bijstand terecht gekomen is. Er dient ook gehandhaafd te worden. Het is 

geen heksenjacht maar als er twijfels zijn wordt er gecontroleerd. Er dient getraind te worden door mensen 

om weer aan de slag te komen. Dit moet dit jaar gebeuren. De uitstroom naar betaald werk is niet alleen 

een effect maar ook de rechtmatigheidaspecten komen aan de orde. De cijfers van de uitstroom zijn niet 

duidelijk. Er wordt met de Brabantse Wal gemeenten samengewerkt. Dat grensinformatiepunt is nog van 

korte duur. Er zijn nog geen resultaten. 

 

Mevrouw Prent vraagt of het goed begrepen is dat er kansen liggen in de agrarische sector? De heer Van 

den Berge vraagt hoe er omgegaan wordt met mensen met een hele lage kans op arbeid. Hij zou graag 

nadere informatie krijgen hoe dit eruit ziet. Hoe worden mensen gestimuleerd? Er dient geen heksenjacht 

te komen op 50+ers. Hij kan zich vinden in de aanpak. Mevrouw Somers vraagt naar de uitstroom.  

Wethouder Zijlmans geeft aan dat uitstroom door verhuizing en samenwoning kan omdat mensen geen 

recht meer hebben op een uitkering. Hij refereert aan de actie van de gemeente Rotterdam om mensen 

aan het werk te krijgen. Dit was geen succes. De wethouder geeft aan dat er een aantal mensen zijn in de 

wijkteams die wellicht in de toekomst regulier in dienst kunnen komen. De heer van den Berge vraagt: Hoe 

gaan wij om met de mensen met een hele kleine kans op arbeid. De wethouder zegt nadere informatie toe 

over de aanpak van en werkwijze met betrekking tot  deze doelgroep. 
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07. Welzijnsplan 2017.  

De heer Van den Berge geeft aan dat m.b.t. het welzijnsbeleid nu de uitwerking duidelijk wordt. Kleine 

(muziek)verenigingen komen nu in de problemen. Zijn deze consequenties doordacht en is het zo bedoeld? 

Hij geeft een aantal voorbeelden.    

Mevrouw Somers: de indruk is dat er een reële systematiek in de welzijnssubsidie zit, al gaan bepaalde 

organisaties minder subsidie ontvangen. De wijzigingen in de systematiek zitten vooral in de bijdrage voor 

de activiteitensubsidie. De subsidiebijdrage kan verhoogd worden doordat organisaties kwetsbare 

doelgroepen of die buiten de eigen doelgroep weet te bereiken. Vraag: hoe vindt toetsing plaats op het 

bereik van die doelgroepen waardoor een bijdrage verhoogd kan worden? De heer Maas hoort positieve 

reacties op dit plan. De heer Lambers hoort geen negatieve reacties op dit plan. Hij ziet dat het college zo 

veel mogelijk voldoet aan de door de raad gestelde kaders. De heer Huijbregts geeft aan dat de kaders door 

de raad gesteld uitgevoerd worden. De heer Van Es geeft aan dat dit beter aansluit bij het gemeentelijk 

beleid. StAn is positief. De heer Broos geeft aan dat de raad de kaders heeft vastgesteld. Hij sluit zich aan bij 

De Volkspartij.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat deze verordening een nieuwe opzet is die door de raad is aangenomen. 

Er was ook een opdracht om te verschuiven van cultuur naar sport. Er is ook een tussenrapportage 

geweest. De cultuurverenigingen zouden er heel hard op onderuit gaan. De verdeling moest gehouden 

worden zoals het was, behalve door de PvdA die nu constateert dat muziekverenigingen er op achteruit 

gegaan zijn. De raad heeft aangegeven Het college zou een vierde groep van grote verenigingen willen 

toevoegen. De uitvoering is:  10% van het budget is gereserveerd voor verenigingen die voor speciale 

doelgroepen activiteiten organiseren. Er wordt gecommuniceerd met de verenigingen dat dit de uitvoering 

is zoals deze is vastgesteld.  

 

De heer Van den Berge geeft aan dat het goed is wanneer men voor het nieuwe jaar weet wat de nieuwe 

subsidie is. De bedoeling is om te toetsen of de uitwerking gedragen wordt. Dit blijkt zo te zijn.    

 

08. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Ingekomen stuk 4: raadsmededeling Jeugdzorg 

Mevrouw Somers-Neutkens: er is een verwacht tekort plus de rijksoverheid zal opnieuw minder bijdrage 

verstrekken voor de jeugdzorg. Dit vraagt op een breed terrein veel kunst en vliegwerk om kwaliteit van de 

zorg en de kosten daarvan te kunnen continueren. In de mededeling aan de raad is sprake van het treffen 

van maatregelen en dat deze te zijner tijd zullen volgen. D66 wil dit graag meer concreet hebben. Vraag: op 

welke termijn kan onze raad meer specifieke informatie verwachten over de verdere ontwikkelingen in de 

Jeugdzorg? 

Wethouder Van Geel geeft aan dat er een tekort komt en dat dit is meegedeeld. Volgend jaar wordt het 

budget weer gekort. De jeugd die zorg nodig heeft krijgt ook zorg. Met betrekking tot de betaling is men 

over gegaan tot resultaatgerichte financiering. Het systeem van 2015 heeft nog geld gekost en het systeem 

van 2016, dit was dus dubbel. OP dit moment worden huisartsen benaderd om de methode van 

zorgtoekenning onder de loupe te nemen. Kinderen krijgen vaak zorg van een hoger echelon toegekend 

dan er noodzakelijk is. De wethouder kan geen maand noemen waarin de stukken worden overlegd.    
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09. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur.   

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 9 januari 

2017 

 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer E.C. van der Spelt 


