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Besluitenlijst van de vergadering van de oordeelvormende vergadering 

van maandag 4 september 2017 

 

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

      

De dames:   E.M.J. Prent   lid 

     L.C.M. Baselier-Hamers burger lid 

      

De heren:   L.C. Aben   lid 

T.C.J. Huisman    lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

N.C.J. Broos   lid 

     J.W. Huijbregts   lid 

     L.E. Molhoop   lid 

     W.J.P.M. Maas   lid 

     G.G. de Neve   lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

           

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

   

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

   

Pers:  1       

Omroep: 2     

Publieke tribune:  15  

 

De besluitenlijst is 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 4 september 2017. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de eerste oordeelvormende vergadering na het 

zomerreces.  

 

02. Vaststelling agenda.  

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen voor de vaststelling van de agenda.  

 

03. Spreekrecht burgers. 

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.  

 

04. Vaststelling besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 28 juni 2017 voor de 

onderwerpen met betrekking tot mens en maatschappij. 

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

http://www.raadsteenbergen.nl/
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05. Vragenhalfuur.  

De heer Maas vraagt wat er voor de kern Kruisland wordt gedaan. Is er geld om e.e.a. te 

realiseren. De ouderensoos is verkocht voor € 200.000,-. Komt dit ten goede aan de kern? 

Het Pluspunt is gekocht. De plannen zijn gewijzigd en het gebouw weer verkocht. De 

opbrengst zou ten goed komen aan ouderen en mantelzorgers. Is het college hiermee 

bekend? En wil het college dit onderzoeken en terugkoppelen? 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat hij terugkomt op alinea twee (Noot van de griffier: 

Dorpsontwikkelingsplan Kruisland). M.b.t. de verkoop van de ouderensoos geeft de 

wethouder aan dat Siemburg is gebouwd en dat daar in is geïnvesteerd. De wethouder komt 

ook terug op de vraag over de verkoop van het Pluspunt.  

    

Mevrouw Prent vraagt naar de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van smartphones 

voor middelbare scholieren. Wethouder Zijlmans er wordt veel gedaan om een sociaal 

isolement voor jongeren te voorkomen, daar zijn al maatregelen voor. Maar een smartphone 

is niet altijd noodzakelijk. Dit kan ook op een laptop, die wordt beschikbaar gesteld. 

Mevrouw Prent vraagt of de wethouder het wil onderzoeken. Wethouder Zijlmans legt dit 

voor in het college.      

  

Mevrouw Prent vraagt naar de EHBO lessen op de scholen. Wethouder Van Geel maakt dit 

aanhangig op alle scholen.     

 

De heer De Neve vraagt naar de lening m.b.t. het dak van de scouting. Waarom is er een 

lening verstrekt? Waarom is het niet betaald door de gemeente? Hij zou hier voorstander van 

zijn en vraagt het college ruimhartig te zijn. Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit gebouw 

van de scouting is. Er is gevraagd om mee te denken. De wethouder wil voorzichtig zijn met 

geld verstrekken. Dit zou een precedent werking kunnen hebben.     

 

De heer De Neve geeft aan dat er veel belangstelling was voor de jaarmarkt. Er waren veel 

Boa’s. Er is verbaliserend opgetreden en de heer De Neve vraagt om     

Gezond verstand. De Volkspartij stelt deze vragen woensdag opnieuw.  

 

Mevrouw Baselier geeft aan dat BoZ kenbaar heeft gemaakt zelf betaling naar de 

zorginstanties te doen en dat Steenbergen dat niet meer doet. Zij vraagt naar de rede 

hiervan. Wethouder Van Geel geeft aan dat het gaat om de toelage. De bevoorschotting is 

veranderd. Dat komt omdat het nu op declaratiebasis is. Mevrouw Baselier dankt voor de 

uitleg en hoe is dit gecommuniceerd? Wethouder Van Geel: deze verandering is een kwestie 

van uitvoering. Dit gaat buiten de cliënt om en de wethouder zag geen aanleiding om alles op 

te tuigen om iedereen te informeren.   

Mevrouw Baselier acht het jammer dat de raad niet is geïnformeerd.  

 

06. Uitgangspuntennotitie sociaal domein Brabantse Wal. 

De heer De Neve adviseert om hierover een beeldvormende vergadering te beleggen.  

De heer Weerdenburg stelt het op prijs tussentijds een mening te geven. Het gaat om het 

resultaat. Hij onderstreept de mogelijkheid om lokale initiatieven te ontplooien. Hij is 

nieuwsgierig naar het standpunt van de WMO adviesraad. Daarover zou hij spoedig 

geïnformeerd willen worden. Mevrouw Baselier kan zich vinden in de voorstellen. Zij acht de 
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notitie volledig. Er wordt op hoofdlijnen bestuurd en zij gaat ervan uit dat dit goed is. Alle 

onderdelen zijn even belangrijk. Niemand mag buiten de boot vallen. De heer Broos geeft 

aan dat dit een revisie document is en dus niet geschikt voor een beeldvormende 

vergadering. Aandachtspunten liggen bij de bestuurlijke drukte ‘met wie wel en met wie 

niet’. En het gaat om de burger. Mevrouw Prent wil weten wat er goed gaat en nog beter 

kan. ‘Dichtbij en preventie’ hebben voor haar prioriteit.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat dit met drie gemeenten gebeurt. Een beeldvormende 

vergadering past niet in het schema en om dit voor te bereiden zijn partijen die er bij 

betrokken zijn geraadpleegd. Er is dus navraag gedaan. De tijd biedt hier geen mogelijkheden 

voor en er is al veel input geweest. Aanstaande woensdag vergadert de WMO adviesraad 

hierover. Zij komen met een schriftelijke reactie die ook aan de raad ter beschikking wordt 

gesteld.   

 

Mevrouw Baselier vraagt naar de datum van 2018. Wethouder Van Geel geeft aan dat  

dit 2017 zou moeten zijn. De andere gemeenten hebben gevraagd of dit naar januari kan. De 

wethouder sluit niet uit dat dit naar januari gaat.   

 

Besluitvorming op dit moment is niet aan de orde.  

 

07. Kaderstelling welzijnswerk. 

Mevrouw Prent geeft aan dat er goed werk is verricht. Er dient meer naar de burger gegaan 

dient te worden. De paraplu organisatie is nog onduidelijk; medewerkers moeten hun 

rechten behouden.  

De heer Broos geeft aan dat dit helder is. Maar hij acht het vreemd dat wanneer 

uitgangspunten en doelstelling akkoord zijn voor 7 organisaties waarom er geen finaal besluit 

ligt. Misschien hadden de kwartiermakerskosten voorkomen kunnen worden.  

Mevrouw Baselier er zijn al  zaken gezegd waar zij zich bij kan aansluiten. Zij vraagt in de 

planning de momenten van evaluatie. Het accent ligt te veel op de ouderen, daar is zij 

huiverig over. Zij gaat ervan uit dat dit een volledig stuk is.  

De heer Huijbregts is content met het gelopen traject. Fijn dat de bestuurders van de SWOS 

hebben meegedaan. Hij sluit zich aan bij mevrouw Prent. ‘Dichtbij, zichtbaar en herkenbaar’ 

wil hij terug zien in de praktijk. Er wordt van ondersteuning naar preventie gegaan en naar 

ondersteuning van de vraag ‘van achter naar voor’. Hij vraagt om aandacht voor de inzet van 

vrijwilligers die goed meegenomen moeten worden. Vraagwijzer is een goed bekend 

instituut. Hij is blij dat dat er is. Overheidsparticipatie is nog niet goed geland. Dat moet 

verder uitgebouwd worden. We zijn er nog niet. In dat kader is kerngericht werken 

belangrijk. 

De heer De Neve zou dit willen aanhouden tot er meer duidelijk is. Hij wil ook de financiële 

dekking voor ogen hebben.  

 

Wethouder Van Geel is blij met de complimenten en geeft aan dat er begonnen is met de 

nodige obstakels. Op dit moment veranderd er nog niets. Het is een uitgangsnotitie. 

Verschillende partijen hebben input gegeven. Dit wordt goed gecommuniceerd. In de 

toekomst kunnen bewoners er ook mee te maken krijgen. De bedoeling is dat er 

deskundigheid en ervarenheid is in de kernen. Actief deelnemen in de kern is een 

uitgangspunt. Enkele mensen blijven bij de organisatie waar ze nu zitten. De termen worden 

gebruikt omdat ze logisch lijken. Nadat er een manager is gekomen wordt in 2018 een proces 
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doorlopen om te komen tot de nieuwe organisatie. Aan sommige dingen moet je wennen. 

Welzijn staat niet op zichzelf. Er zit veel meer bij. De ontschotting kan automatisch een 

volgende stap maken. De contacten zijn dan makkelijk.  Het is voor de hele samenleving. 

Dichterbij en herkenbaar is de basis van de notitie.  

Vraagwijzer blijft in het gebouw, de stichting verdwijnt. Het werk wordt overgenomen door 

de nieuwe organisatie. Overheidsparticipatie staat in de kinderschoenen. Er is zorgvuldig 

gehandeld. De snelheid heeft geen invloed op de kwaliteit. Het is geen open eind 

financiering. We zijn straks meer geld kwijt; de WMO gaat meer kosten in de toekomst.  

De heer Broos geeft aan dat er uitgangspunten worden aangegeven en dat er toetsbare 

controleerbare lijn moet zijn. Hij mist de onderbouwing waarom er gekozen is voor deze 

werkwijze. Hij mist de technische en juridische implicaties. De manager wil toch ook het 

mandaat weten. Een netwerkstructuur is ‘een babbel met een borrel’.    

Wethouder Van Geel: de manager wordt aangestuurd door ‘Wij zijn Traverse’. De gemeente 

is de opdrachtgever. Het mandaat is nog niet duidelijk, maar dit is de uitgangsnotitie. In de 

beleidsnotitie komt te staan hoe dit uitgewerkt wordt. Er komt ook een taakomschrijving. Er 

is over gesproken en het moet goed geregeld worden. De keuze is gebaseerd op ervaringen 

van andere plaatsen.  

 

08. Nota van uitgangspunten actualisatie erfgoedbeleid. 

De heer Van Es geeft aan dat er veel erfgoed is. Er is StAn veel aan gelegen het erfgoed te 

behouden en te beschermen. Hij is ingenomen met de nota en is positief over de 

betrokkenheid van de organisaties. Er zijn twee vragen: de resultaten van de enquête: van 

bezitters van een beeldbepalend pand is 83% zich daar bewust van. Wijst de gemeente de 

eigenaren daar niet op? Informatie aan de jeugd is vooral op het primair  onderwijs. Wil je dat 

kennis bij de jeugd blijft hangen dient het hele onderwijssysteem meegenomen te worden. 

Kan deze prioritering: om het voortgezet onderwijs te betrekken, meegenome n worden?  

De heer Weerdenburg Steenbergen is een rijke gemeente met een rijk verleden. Daar wordt 

veel waarde aan gehecht. De nota komt voort uit de beeldvormende vergadering. Kerken en 

oude boerderijen worden ervaren als erfgoed iconen. Militair erfgoed en de culturele 

evenementen worden als waardevol ervaren. Het CDA kan instemmen met dit document. Het 

intact houden van de gebouwen gaat geld kosten. Wat gaan we doen als De Gummaruskerk 

niet in stand gehouden kan worden? Daar dient hier ook over gesproken te worden.  

De heer De Neve geeft aan dat dit een prima stuk is. De kerken hoeven niet zo’n prominente 

plaats te hebben. Er zijn veel mooie monumenten in deze gemeente. Waarom is er niet ook 

met de winkeliersvereniging gesproken?  

De heer Maas is verheugd dat er stappen gezet worden. Bij de straatnamen in de nota 

zouden ook plaatsnamen genoemd moeten worden. Hoe wordt de zichtbaarheid kenbaar 

gemaakt? Een museum  zou in de Gummaruskerk gevestigd kunnen worden. Is men bekend 

met de slechte huisvesting van de heemkundekring ‘De Steenen kamer’? Is hier de 

Gummaruskerk een oplossing voor? Hoe kunnen de kaarten zichtbaar gemaakt worden voor 

het publiek? Kan de put in de Kaaistraat toegankelijk gemaakt worden voor het publiek? 

Welk financieel plaatje hoort bij het in stand houden van de Gummaruskerk? Hoe wordt 

erfgoed zichtbaar gemaakt? Is er al overleg geweest over de bunkers?  

De heer Broos geeft aan dat dit bij uitstek een voorbeeld is van overheidsparticipatie. Er zijn 

70 monumenten. Er blijkt dat er 400 potentiële monumenten zijn. Maar hij schrikt van de 

uitkomsten van de enquête. Hadden potentiële eigenaren van monumenten hier niet over 
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geïnformeerd moeten worden? Er dient het gesprek aangegaan te worden met de eigenaren. 

De spelregels tijdens de wedstrijd aanpassen vergt nogal wat.  

Mevrouw Baselier geeft aan dat het belangrijk is om te actualiseren. Zij kan instemmen met 

de nota en de aanpak.  

 

Wethouder Van Geel: historie komt pas op gang als mensen ouder worden. Aan die 

bewustwording dient iets gedaan te worden. Primair onderwijs is makkelijk te bereiken. Er 

doet nog één school niet mee. Er is veel één op één met verenigingen gesproken. Door de 

input is er een goed stuk gekomen. In de uiteindelijke beleidsnota wordt terug gekomen op 

de wijze waarop het tot stand komt. Verplichte aanwijzing van panden betekent dat er 

consequenties zijn.  

De heer Broos realiseert men zich dat dit financiële consequenties heeft voor het college?  

Wethouder Van Geel we worden niet mede verantwoordelijk voor alle 400 panden. We zijn 

dat alleen voor gemeentelijke monumentenpanden, ook niet voor Rijksmonumenten. Bij 

verplichte aanwijzing moet er wel iets tegenover staan van de eigenaar. Er is wel met de 

ZLTO gesproken omdat agrariërs vaak een pand bezitten dat een betekenis heeft. De 

ondernemers is dat minder. De heer De Neve veel ondernemers hebben ook mooie panden; 

er wordt hiermee een groep uitgesloten.  

Wethouder Van Geel treedt nog in overleg met inwoners en ondernemers die in een 

beeldbepalend pand wonen. De wethouder neemt het mee om ook de plaatsnaam mee te 

nemen. De gemeente heeft niet het plan een museum op te richten.  

De heer Broos vraagt waar hij kan lezen dat er van panden een selectie wordt gemaakt.  

Wethouder Van Geel staat niet in de nota. De heer Broos is dit dus een beleidsregel? Van 

Geel: er zijn altijd uitzonderingen mogelijk.  

In de beleidsnota zal duidelijkheid komen over de middelen die nodig zijn voor de 

Gummarus. De heer Broos geeft aan dat dit ook een open eind financiering is. Ook voor de 

eigenaren van de panden. Wethouder Van Geel er is geen open eind regeling. De regeling 

wordt door de raad vastgesteld. Hoe dat eruit komt te zien, komt in de beleidsnota. De heer 

Aben vraagt of de wethouder weet dat dit in tegenspraak is met de uitgangspunten van 

behoorlijk besluit. Er is geen sprake van een afgewogen besluit. De heer Van Geel geeft aan 

dat indien de raad akkoord gaat er echt geen onbehoorlijk bestuur is. De heer Aben geeft aan 

dat hij het afwegen van belangen van de eigenaren van de panden mist. De heer Van Geel de 

put in de Kaaistraat is toegankelijk. De bunkers zijn particulier eigendom, maar een 

gemeentelijk monument. Er zou met de eigenaren gesproken moeten worden zodat er 

belangstellenden bij kunnen komen. Er zal goede communicatie gevoerd moeten worden.  

De heer Van Es dankt de wethouder voor de antwoorden. Je behoudt een kerk omdat het een 

beeldbepalend gebouw is niet vanwege de religieuze achtergrond. De heer Weerdenburg 

dankt de wethouder en sluit zich aan bij de woorden van de heer Van Es.    

Zijn mensen wel betrokken bij hun beeldbepalende pand?  

De heer De Neve geeft aan dat er veel gezegd is. Hij overweegt een amendement Wellicht 

kan de monumentencommissie nieuw leven ingeblazen worden.  

De heer Maas mist het antwoord op de vraag over De Steenen kamer en is er contact 

geweest met ’t Ravelijn? En wanneer is er contact met de eigenaren van de bunkers?  

De heer Broos is content met de doorontwikkeling van het erfgoedbeleid. Eerst wordt er een 

monumentbesluit genomen en dan wordt er met de eigenaar contact opgenomen. Dat is 

fundamenteel fout. We leggen een grote beperking op die goed met gebruikers afgestemd 

moet worden. Hij vraagt of er een bezwarenprocedure is.  
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De heer Molhoop schaart zich achter de opmerking van de VVD. Er dient zorgvuldig mee 

omgegaan te worden.  

 

Wethouder Van Geel geeft aan dat de input vanuit de beeldvormende vergadering en diverse 

anderen komt. Er is nog steeds een monumentencommissie. Dit is de welstandcommissie met 

twee leden gespecialiseerd in monumenten. De huisvesting van De Steenen Kamer is allang 

bekend. Het gaat om de financiering. Het zou gesponsord moeten worden. Er wordt 

binnenkort contact gezocht met de eigenaren van de bunkers. De aanwijzing van de status is 

niet gebeurd zonder dat de eigenaren daar van op de hoogte zijn.  Dat gebeurt in de toekomst 

ook niet. Tegen ieder besluit kan bezwaar gemaakt worden.         

 

Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de vergadering van de gemeenteraad van 28 september 

2017.     

 

09. Op verzoek van de Volkspartij: beantwoording artikel 40 vragen betreffende de 

sportinstuif. 

De heer De Neve geeft aan dat bij het welzijnsbeleid juist de bedoeling is dat het voor 

iedereen is. De heer Van Geel: mensen die geen netwerk hebben worden gestimuleerd om 

mee te doen en actief te worden. Wanneer je maar één iemand kunt bereiken dan is het doel 

al meer dan bereikt. De heer De Neve: dit werkt niet.       

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Er zijn geen opmerkingen gemeld over de ingekomen stukken en /of de toezeggingenlijst.  

 

11. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen, de kijkers en luisteraars 

om 22:08 uur.  

 

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

2 oktober 2017   

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer C.A.A.M. Gommeren  


