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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de
gemeenteraad van Steenbergen van 1 april 2019
Aanwezig:

De heer

M.H.H.I. Remery

voorzitter

Mevrouw

A.P.M. van Bers-Roelands

burgerlid

De heren:

W.L.C. Knop

lid

J.W. Huijbregts

lid

Mevrouw

L.C.M. Baselier

burgerlid

Mevrouw

D. Abresch

lid

Mevrouw

M.J.E. van der Blom

lid

De heren

J.C.M. Verbeek

lid

T.P.M. van Es

burgerlid

N. Baali

lid

J.J.M. Stoeldraijer

burgerlid

Mevrouw:

E.M.J. Prent

wethouder

De heren:

J. Krook

wethouder

R.P. van den Belt

portefeuillehouder

E.P.M. van der Meer

griffier

Mevrouw :
Pers:

-

Omroep: 3
Publieke tribune: 4
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 1 april 2019.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
2. Vaststelling agenda.
Mevrouw Van Bers agendapunt 8: Samenwerking ICT kan verdaagd worden naar mei. De heer Van
Es wenst dit te behandelen; uitstel kan nadelig zijn voor de gemeente. De heer Baali wil dit ook nu
behandelen, mei is al een drukke agenda. Mevrouw Abresch heeft geen voorkeur voor het een of
het ander. Uitstel leidt niet tot consequenties volgens haar informatie. Mevrouw Baselier sluit zich
aan bij De Volkspartij. De heer Huijbregts steunt het voorstel. De voorzitter concludeert dat dit
onderwerp wordt uitgesteld.
3. Spreekrecht burgers.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
4. Vaststelling besluitenlijst 11 maart 2019.
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Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst gemaakt; deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Vragenhalfuur.
De heer Baali stelt vragen over WijZijn: vrijwilligers worden niet volledig ingezet. De vragen zijn: kan
de wethouder aangeven of dit klopt? Hoeveel cliënten van WijZijn hebben op dit moment geen
vrijwilligershulp? Hoeveel vrijwilligers zijn op dit moment (deels) onbenut? Als dit signaal klopt, wat
gaat de wethouder doen om hierin verbetering aan te brengen, gezien het feit dat de gemeente
Steenbergen nauw samenwerkt met WijZijn? Wellicht kan er een inventarisatie worden gemaakt.
Mocht er nu toch een tekort aan vrijwilligers blijken te zijn, kunnen we dan wellicht aandacht
schenken aan dit onderwerp op de gemeentelijke informatiepagina in de krant?
Wethouder Krook heeft deze vraag vanmiddag binnengekregen. De antwoorden komen schriftelijk.
Mevrouw Baselier vraagt of er betere, grotere verkiezingsborden kunnen komen. Deze vraag wordt
schriftelijk beantwoord.
6. Wijzigingsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2018.
De heer Huijbregts geeft aan dat het CDA schriftelijk een vraag heeft gesteld en beantwoord heeft
gekregen. Het is een landelijke maatregel en we moeten hiermee instemmen. De heer Verbeek
vraagt of er een hogere instroom komt. Is er zicht op de kosten hiervan? De heer Baali heeft een
vraag over de verordening zelf. Er staat duidelijk omschreven wat de taken van de raad zijn. Er
schijnt een plan te moeten zijn waar de criteria en indicatoren in genoemd zijn. Hij vraagt of de
wethouder tevreden is over het aanleveren van de cijfers aan de raad?
Wethouder Krook: in de begroting is de invoering van deze maatregel verwerkt. Hij ziet wel een
aanzuigende werking. Dit is in de risicoparagraaf opgenomen. De wethouder geeft aan dat de wijze
van indiceren niet goed is. Hij is dus niet tevreden. Hij wacht op een antwoord hoe hiermee om te
gaan. Hij is tevreden over hoe het nu gaat, maar we moeten aanpassen. De heer Baali vraagt of de
wethouder tevreden is over de wijze waarop de resultaten nagestreefd worden. De wethouder
geeft aan dat er een plan is waaraan getoetst wordt. De rechter heeft aangegeven dat dit niet
voldoende is en dat moet aangepast worden.
Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 18 april 2019.
7. Beleidskader inhuur derden.
Mevrouw Van der Blom vindt dit een helder kader. Zij kan instemmen met het voorstel. Dit mag een
hamerstuk zijn.
Mevrouw Baselier sluit zich hierbij aan. De heer Knop geeft aan dat wij ook in onze eigen mensen
moeten investeren. Het beleidskader zorgt op termijn voor betere kwaliteit en een
kostenbesparing. Dit mag een hamerstuk zijn. De heer Stoeldraijer vindt dit gortdroog. Een
uitgangspunt zou moeten zijn dat de bevolking betrokken zou moeten worden en dat hij samen
met inwoners hieraan zou willen werken. Hij geeft aan dat het betrekken van bewoners hierbij
gemist wordt. Burgerbetrokkenheid moet de volle aandacht krijgen. De heer Knop geeft aan dat het
gaat om het inhuren van professionals gaat. De heer Stoeldraijer geeft aan dat het gaat om inhuren
van derden. De inhuur op bijzondere projecten is de verantwoordelijkheid van het college, de raad
is verantwoordelijk voor de dekking. De heer Verbeek kan niet instemmen met dit stuk. Dit is
uitvoering. De raad stelt middelen beschikbaar. Dit is niet de taak van de raad. De heer Huijbregts
geeft aan hier regelmatig aandacht voor gevraagd te hebben. Er werd met inhuur uit de pas
gelopen. Er is nu een houvast. Hij wil wel dat dit een integraal onderdeel van het nieuwe
organisatiebeleid.
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De burgemeester geeft aan dat dit gaat over professioneel personeel. Niet over burgers. De juiste
ambtenaar op de juiste plek geeft een meerwaarde voor de burgers, maar dit gaat over de
personeel. De heer Stoeldraijer geeft aan dat dit toch ook gaat over anderen dan specialistische
bureaus? De burgemeester geeft aan gebruik te maken van burgerparticipatie. Maar dit staat los
van het organisatievraagstuk. Dit is uitvoering maar de raad heeft specifiek om dit stuk gevraagd.
Dit is een integraal onderdeel van de organisatieontwikkeling, daar gaat het college over. Hiermee
kan meer duidelijkheid gegeven worden over de externe inhuur. De heer Stoeldraijer vraagt naar
pag. 4 punt b. De burgemeester geeft aan dat het college extra geld moet voteren. Bij het voteren
dient er integraal vanuit de organisatie gekeken te worden naar het voorstel. De heer Verbeek
vraagt naar de financiële kant. De burgemeester geeft aan dat dit in de begroting staat en dat de
raad heeft gevraagd naar het beleidskader. De heer Baali vraagt hoe burgerparticipatie is geregeld
wanneer derden hiermee bezig zijn. De burgemeester geeft aan dat ook ingehuurde krachten
onder het beleid, regels en afspraken van de gemeente vallen.
Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 18 april 2019
8. VERDAAGD: Samenwerking ICT.
9. VERVALLEN: Op verzoek van de heer Knop, Volkspartij: raadsmededeling evaluatie eerste
halfjaar Taalhuis Steenbergen.
10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Mededeling:
Wethouder Prent: Mededeling over ’t Cromwiel. Aanvulling op de aangenomen moties: er komt nog
een plan van aanpak. De komende twee weken wordt dit aan de raad aangeboden.
Ingekomen stuk 00b. Opvolging moties; De heer Baali vraagt waarom de motie Kinderpardon nog
niet is afgehandeld. Wethouder Krook biedt zijn verontschuldigingen aan. De brief gaat deze week
de deur uit.
Ingekomen stuk 02. raadsmededeling Diomidon; De heer Knop vraagt dit te agenderen voor mei.
Ingekomen stuk 04. Informatiebrief Stadlander; De heer Baali (mede namens gewoon Lokaal!) vraagt
dit te agenderen voor mei.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:26 uur met een woord van dank aan de aanwezigen en de
kijkers thuis.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 6 mei 2019
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

W.J.P.M. Maas
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