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Besluitenlijst van de vergadering van de oordeelvormende vergadering 

van maandag 8 mei 2017 

 

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

      

De dames:   E.M.J. Prent   lid 

     L.C.M. Baselier-Hamers  burgerlid 

 

De heren:   G.G. de Neve   lid 

W.L.C. Knop    lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

 T.C.J. Huisman    lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

A.F.C. Theuns   lid 

N.C.J. Broos   lid 

L.C. Aben   lid 

L.E. Molhoop    lid 

     L. Mees    lid 

     M.H.H.I. Remery  lid 

 

  De heren:  C.J.M van Geel   wethouder 

C.F. Zijlmans   wethouder 

   

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

   

Pers:   2       

Omroep:  3     

Publieke tribune:  1  

 

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 8  mei 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.  

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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04. Vaststelling besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 3 april 2017 over de 

onderwerpen mens en maatschappij.  

De besluitenlijst wordt voor deze onderwerpen zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

05. Vragenhalfuur.  

De heer Weerdenburg geeft aan dat de dorpshulpverlening gaat stoppen. Hij vraagt de 

waarom dit zo is. Wethouder Van Geel geeft aan dat er geen antwoord is. Het college is niet 

automatisch geïnformeerd. Hij laat dit verder onderzoeken en zegt een antwoord toe voor 

woensdagavond.     

 

06. Herstructurering WVS en ketensamenwerking participatie. 

De heer Remery geeft aan dat het plan op een goede en heldere manier is verwoord. Zijn 

fractie kan hiermee instemmen: van denken naar doen. We moeten gaan doen. Wat kan je 

als gemeente doen? Hoe gaan wij met deze mensen om en hoe willen wij daarmee omgaan? 

Is er nog genoeg werk in de toekomst, laat staan voor mensen die een grote afstand hebben 

tot de arbeidsmarkt. Hij voorziet problemen. Dit verergert alleen in de toekomst. Er moet 

een  mentaliteitsverandering plaatsvinden en dat vraagt van gemeente, bedrijfsleven en 

regering iets. Gewoon Lokaal! zal instemmen met het plan.     

De heer Broos geeft aan dat de VVD altijd een positieve grondhouding heeft gehad in dit 

dossier. Hij is blij met de stappen die gezet zijn. Hij is geschrokken van de ontwikkelingen in 

het land m.b.t. het inschakelen van bijvoorbeeld Poolse werknemers i.p.v. mensen van 

sociale werkvoorzieningen. Hij hoopt dat dit niet in onze regio aan de orde is. Bij het 

doornemen van de stukken vond hij daar onvoldoende borging voor.  

Mevrouw Baselier geeft aan dat dit gaat om een kwetsbare doelgroep. D66 kan instemmen 

met het voorstel. Zij acht het prettig dat de wethouder de raad op de hoogte houdt. Als er 

vragen zijn wordt daar nog op teruggekomen.  

De heer Van Es: StAn kan ook instemmen met dit voorstel. De ketenprocessen komen beter 

tot uitdrukking. Hij wacht de reactie van de staatsecretaris af. Hij geeft aan dat er rekening 

wordt gehouden met zienswijzen die door andere gemeenten zijn ingediend. Het 

herstructureringsplan is al geaccordeerd door het college. Hij vraagt zich af wat er gebeurt 

wanneer de raad het niet goedkeurt. Waarom is voor deze volgorde gekozen? 

De heer Weerdenburg het CDA gaat tevens akkoord.   

De heer Knop: De Volkspartij kan zich vinden in het voorstel. Er is ingestemd met de herziene 

begroting. Er zijn gemeenten die minder gaan inkopen. In hoeverre is het zeker dat de 9 

gemeenten zich committeren aan de afspraken en dus niet minder inkopen.  

Wethouder Zijlmans is blij met het akkoord van de oordeelvormende vergadering. Het 

leerwerktraject duurt 23 maanden dan moet iemand klaar zijn om het arbeidsproces in te 

kunnen gaan, maar het kan dat iemand dan nog niet wordt aangenomen en dan terug komt. 

Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen. Hier wordt extra aandacht aan geschonken. Hoe zich 

dat ontwikkelt daar werkt men nog aan. Iedereen heeft een bepaalde loonwaarde. Daar 

moeten we gebruik van maken.  

Het UWV bepaalt wie er naar beschut werk doorstromen. Het is de wethouder niet bekend 

dat buitenlandse werknemers taken over zouden nemen. Wanneer een PMC niet meer werkt 

word er weleens tijdelijk via een uitzendbureau ingehuurd.     

De heer Broos vraagt of er in het bestuur meer de nadruk gelegd kan worden op het feit dat 

er meer mensen naar dit beschutte werk doorstromen. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er 

weleens mensen wegvallen binnen een project en dan moet er vervanging zijn. We dienen 
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mensen ‘af te nemen’. Er zijn bij de 9 gemeenten verschillen. Er wordt gekeken naar een 

gelijkmatige en eerlijke verdeling. Daar is hij groot voorstander van.  

De heer Broos geeft aan dat er opdrachten binnengehaald bij het bedrijfsleven. Binnen deze 

opdrachten worden bewust extra kosten gemaakt omdat er mensen via een uitzendbureau 

mensen aangenomen moeten worden. Wethouder Zijlmans geeft aan dat hier geen sprake 

van is. De wethouder neemt dit mee om dit te benadrukken. De raad wordt constant 

meegnomen en hij zal via de ingekomen stukken de raad informeren. De heer Van Es vraagt 

nogmaals naar de volgorde van besluitvorming. Wethouder Zijlmans geeft aan dat indien de 

raad ‘nee’ zegt het college bij de raad terugkomt. De heer Van Es geeft aan dat de wethouder 

geluk heeft gehad. Wethouder Zijlmans geeft aan dat er niet minder uren ingekocht worden. 

Er wordt een voorbeeld gegeven aan het bedrijfsleven. De verhoudingen mogen nog beter en 

dat is de plicht van iedere gemeente.    

 

De heer Remery geeft aan dat er ook veel migranten werk verrichten. Daar zit een 

spanningsveld. Het zou mooi zijn wanneer dat spanningsveld weggenomen wordt. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat die problematiek er al heel lang is. Maar het blijft moeilijk 

wanneer mensen in een leer- werktraject gezet worden. Daar wordt op gestuurd.   

 

07. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Mevrouw Prent stelt vragen over de afhandeling van de toezeggingenlijst. Zij verzoekt het college 

hier adequater en zorgvuldiger op te reageren. Punt 01. 03. 04. Wethouder Zijlmans neemt dit mee.  

 

08. Sluiting.  

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

om 20:10 uur.  

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 6  

juni 2017.  

 

              Griffier  de voorzitter  

 

 

 

 

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


