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Besluitenlijst van de vergadering van de oordeelvormende vergadering 

van maandag 6 juni 2017 

 

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

      

De dames:   E.M.J. Prent   lid 

     L.C.M. Baselier-Hamers  burgerlid 

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

 

De heren:   W.L.C. Knop    lid 

L.C. Aben   lid 

T.C.J. Huisman    lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

N.C.J. Broos   lid 

     M.H.C.M. Lambers   lid   

     J.W. Huijbregts   lid 

     J.A.P. Veraart   burgerlid 

     W.J. van den Berge  lid 

     J.A.P. Veraart   burgerlid   

   

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

   

  De heer:   R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

 

Pers: 1 

Omroep: 2 

Publieke tribune:  2 

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 6 juni 2017. 

 

01. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de oordeelvormende vergadering.  

 

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 8 mei 2017  

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

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

Mevrouw Prent vraagt over het peuterspeelzaalwerk of er nieuwe ontwikkelingen te melden 

zijn. Wethouder Van Geel meldt dat in de actiepuntenlijst de laatste stand van zaken gemeld 

is. De gesprekken met de Lowys Porquin Stichting verlopen moeizaam. Samen met Bergen op 

Zoom vindt een spoedoverleg plaats over hoe hiermee verder gegaan moet worden. De 

wethouder geeft aan dat het waarschijnlijk niet zal lukken om met voor het volgende 

schooljaar het peuterspeelzaalwerk over te kunnen dragen en dat naar aanleiding van het 

spoedoverleg ertoe zal leiden dat ook andere partijen benaderd zullen worden.  

Op de vraag van mevrouw Prent zegt wethouder Van Geel toe de raad op de hoogte te 

houden van de uitkomsten van de gesprekken en beziet nog in welke vorm dit het beste 

plaats kan vinden. De raad wordt tevens geïnformeerd over de eventuele consequenties voor 

het volgende schooljaar. 

 

06. Bespreking jaarrekening 2016 over de onderwerpen Mens en Maatschappij. 

Mevrouw Somers geeft aan zich te kunnen vinden met de jaarrekening en de wijze waarop de 

reserves worden bestemd. Er wordt voor gepleit om de aanbevelingen van de accountant ter 

harte te nemen en te implementeren, met name waar het de dossiers van cliënten betreft. 

De heer Knop kan zich vinden in het voorstel van het college en doet het verzoek om goed te 

communiceren over waar het voordelige resultaat precies vandaan komt en hoe deze 

middelen worden bestemd. De heer Van den Berge geeft aan dat de aangegeven meevaller 

ingerekend was en vertraagd tot stand is gekomen. Het uiteindelijke resultaat ligt lager. De 

heer Van den Berge is er tevreden over dat het overschot op de sociaal domein aan deze 

reserve wordt toegevoegd, maar wijst er bovendien op dat deze middelen wel binnen het 

sociaal domein benut dienen te worden. De post kwijtschelding wordt goed benut, is 

overschreden en wijst erop dat het sociaal beleid van de gemeente goed werkt.  

De heer Broos sluit zich aan bij eerdere sprekers en doet een appel aan het college om de 

achtergrond van het overschot goed uit te leggen en de verbeterpunten van de accountant 

goed te implementeren.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat met betrekking tot het sociaal domein de aanbevelingen 

van de accountant overgenomen worden en dat daar op dit moment in de backoffice al aan 

gewerkt wordt. De wethouder geeft aan dat de opmerkingen over het goed communiceren 

over het overschot behoren bij de wethouder financiën. De wethouder meldt dat op het 

totale budget voor het sociaal domein geld over blijft, maar dat op onderdelen daarbinnen 

wel tekorten zijn en dat de reserves snel terug zullen lopen als na 2017 de apart status voor 

de gedecentraliseerde onderwerpen komt ter vervallen. Daarbij wordt gemeld  dat de 

bijdrage voor begeleiding aangepast en verlaagd wordt. Er is gebleken dat dit kan leiden tot 

een beletsel om gebruik te maken van begeleiding. Zodra het college hier een besluit over 

genomen heeft, zal het  college hierover communiceren via een raadsmededeling. 

Wethouder Zijlmans gaat in op de opmerkingen over de kwijtschelding op de belastingen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn, dat men de weg om van de voorziening gebruik te 

maken beter gevonden heeft.  

 

07. Begroting WVS 2018. 

Ten aanzien van de participatiebudgetten vraagt de heer Huijbregts of dat alle deelnemende 

gemeenten ook hun bijdrage leveren en of dat het verwachte financiële voordeel ten 

behoeve van het inkomensvoordeel al zeker is. Mevrouw Baselier geeft aan in te kunnen 
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stemmen met het voorstel en verzoekt om aan de zienswijze toe te voegen, dat op het 

moment de begroting gewijzigd dient te worden, hier een uitgebreide rapportage aan ten 

grondslag ligt met feitelijke resultaten. De heer Broos vraagt aan het college zich in te blijven 

zetten om andere gemeenten en bedrijven te blijven enthousiasmeren om diensten van de 

WVS te blijven afnemen.  

Wethouder Zijlmans onderschrijft allereerst de woorden van de heer Broos en zal zich ervoor 

blijven inzetten om de inzet van WVS’ers onder de aandacht te houden . Het lage 

inkomensvoordeel is nog niet helemaal gerepareerd. De wethouder houdt dit in de gaten en 

merkt op dat dit ook afhankelijk is van het nieuwe kabinet. Over de in- en uitstroom van 

cliënten in het kader van de participatiewet wordt benadrukt dat de WVS omgevormd wordt 

tot een leerwerkbedrijf en dat de druk op de budgetten goed in de gaten wordt gehouden. 

De wethouder geeft aan dat als er een herziene begroting wordt aangeleverd, dat er dan ook 

meer concrete cijfers aangeleverd worden.   

 

In tweede termijn vraagt de heer Huijbregts duidelijkheid of dat andere gemeente wel 

volledig hun bijdrage leveren. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er getracht wordt eenzelfde 

lijn te trekken. De wethouder gaat er van uit dat dit zo gebeurt en zegt hierop terug te 

komen indien dit niet het geval is.  

 

De vergadering besluit dit voorstel door te geleiden als hamerstuk.  

 

08. Begroting RAV Brabant MWN. 

Mevrouw Baselier vraagt wat er gedaan kan worden om de overschrijding van de aanrijtijden 

terug te dringen. Wethouder Van Geel merkt op dat om de aanrijtijden terug te dringen er 

meer ambulances en standplaatsen moeten komen en dat er zodoende meer geld bij moet. 

Aangezien de bijdragen niet verhoogd worden, zullen de tijden niet veranderen. Dankzij een 

dag en nacht bemande post in Dinteloord zijn de aanrijtijden in de gemeente rondom de kern 

Dinteloord wel naar beneden gegaan.  

 

Mevrouw Baselier geeft in tweede termijn aan liever een ander antwoord te hebben gehad 

en doet een oproep om als samenwerkende gemeenten de handen ineen te slaan. De 

wethouder geeft aan dat vanwege de huidige landelijke wetgeving de wethouders hierin 

geen mogelijkheden hebben.  

 

De vergadering besluit het voorstel door te geleiden als hamerstuk.  

 
09. Begroting GGD 2018. 

Bij aanvang van het agendapunt doet wethouder Van Geel de mededeling dat in de 
meicirculaire is opgenomen dat het budget voor het vaccinatiebeleid vooralsnog niet naar de 
gemeentes gaat. De post en budget wordt uit de begroting gehaald.   
 
Mevrouw Somers kan zich goed vinden in de concept begroting en vraagt wat verstaan wordt 
onder flexibilisering van producten. Wethouder Van Geel meldt dat tot voor kort voor de 
GGD een verplicht pakket gold wat gemeenten af dienden te nemen. Het proces van vrije 
keuze wordt flexibilisering genoemd. Het aantal verplichte producten is naar beneden 
gehaald.  
 
De vergadering besluit het voorstel door te geleiden als hamerstuk.  



 

RD1700032 

 4 

 
10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer Knop over ingekomen stuk 7 van NOC-NSF vraagt aan het college of dat de geschetste 

problematiek bekend is en of dat het college dit mee wil nemen in de perspectiefnota. Mevrouw 

Prent vult hierop aan vraagt om meer bekendheid te geven aan steunmogelijkheden en of dat in de 

perspectiefnota hier aandacht aan gegeven kan worden. Wethouder Zijlmans geeft aan dat de 

doelgroep goed in beeld is en dat er verschillende maatregelen worden ondernomen binnen het 

rijksbijdrage om huishoudens die leven op het sociaal minimum te ondersteunen en kinderen 

volledig mee te kunnen laten doen. Vanuit de landelijke bijdrage wordt een deel toegekend aan 

hiervoor bedoelde instellingen en scholen om kinderen in staat stelt om volledig mee te doen. Ook 

wordt een deel beschikbaar gesteld via de bijzondere bijstand en collectieve 

ziektenkostenverzekering. De wethouder wijst op verschillende communicatiemiddelen die de 

gemeente inzet om mensen bewust te maken van de ondersteuningsmaatregelen. In de 

perspectiefnota wordt hieraan geen specifieke aandacht besteed. 

 

11. Sluiting.  

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

om 20:20ur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 26 juni 

2017 

   

 Griffier     de voorzitter 

 

 

 

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

  


