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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 2 december 2019
Aanwezig:

De heer

C.A.A.M. Gommeren

voorzitter

De dames:

D. Abresch

lid

G.M. van Caam

lid

L.C.M. Baselier

burgerlid

J.W. Huijbregts

lid

N. Baali

lid

J.J.M. Stoeldraijer

burgerlid

A.F.C.J. van Elzakker

lid

E.G.J. Hobo

burgerlid

T.C.J. Huisman

lid

M.H.H.I. Remery

lid

N.C.J. Broos

lid

J.C.M. Verbeek

lid

T.P.M. van Es

burgerlid

Mevrouw:

E.M.J. Prent

wethouder

De heer:

J. Krook

wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

De heren:

Pers: 1
Omroep: 2
Publieke tribune: 3
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 2 december 2019.
01. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht van de burgers.
04. Vaststelling besluitenlijst van 11 november 2019.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
05. Vragenhalfuur.
De heer Baali: ook in de gemeente Steenbergen wordt de collectieve ziektekostenverzekering
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voor minima duurder. Dat is € 66,72 per jaar. Wat is het beleid van dit college; tot welk bedrag
vindt u stijgingen acceptabel? Wanneer bent u bereid om de minimahuishoudens te
compenseren voor het duurder worden van de collectieve ziektekostenverzekering? Wethouder
Krook: de kosten voor de zorg gaan omhoog. Voor de mensen die bij ons verzekerd zijn de
kostenstijging € 0,56 per maand en voor samenwonenden € 4,12 per maand De heer Baali vraagt
wat een acceptabel niveau is. Hij komt uit op een stijging van € 66,72 per jaar. De vraag is wat
acceptabel is. En gaat de raad hierover? Wethouder Krook geeft aan dat dit is uitgerekend. Hij
geeft aan dat de raad over het beleid gaat en dus over de compensatie van de minima.
De heer Huisman: De voorwaarden voor het zakelijk gebruik van Whatsapp zijn gewijzigd? Diverse
gemeenten geven aan hiermee te stoppen. Hoe doen wij dat? Gaan wij van deze app af?
Wethouder Prent: geeft aan dat Steenbergen Whatsapp blijft gebruiken. Op dit moment is er een
tussenoplossing. De wethouder zegt toe nadere informatie te verstrekken. De heer Huisman
vraagt daarin aandacht voor de permanente oplossing. De wethouder neemt dit in de schriftelijke
beantwoording mee.
De heer Baali: in de oordeelvormende cyclus van november vroegen wij waarom de
gemeenteraad niet in het derde kwartaal de toegezegde informatie over JBB en ouderverstoting
kreeg. Weet u inmiddels al meer? Wanneer ontvangen wij wel een update, gezien het feit dat we
nu in de laatste vergadercyclus van het vierde kwartaal zitten? Wethouder Krook in november is
de raad geïnformeerd. Dit komt verder in de werkgroep sociaal domein aan de orde. De heer Baali
vraagt om een schriftelijke reactie.
06. Wijzigingsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning.
De heer Van Elzakker geeft aan dat het een keurig voorstel is. Het is voor de Volkspartij geen
probleem. De heer Baali vraagt of de wethouder verwacht dat er een grote druk op het budget
komt. Wethouder Krook wij zijn blij dat dit kan. De wijziging is bij de begroting als verwerkt, ook in
de tussenrapportage, maar we komen er niet mee uit. Door deze wijziging komen vele gemeenten
in de problemen.
Dit gaat als hamerstuk naar de besluitvorming van de vergadering van 19 december 2019.
07. Beleidsplan schuldhulpverlening.
Mevrouw Van Caam geeft aan dat het voor de doelgroep een moeilijke tekst is. Kan het college
antwoord geven op de vragen over privacy. Wordt er al makkelijke taal gebruikt? Wordt er
aandacht besteed aan de ouderen? Zijn er bijeenkomsten gepland met de woningstichtingen?
De heer Baali wordt blij van dit beleid. We zijn verplicht doelstellingen op te nemen. De
doelstellingen zijn niet concreet. Kan het cijfermatig worden? De heer Huisman vraagt of er meer
binnen drie dagen gerealiseerd kan worden? Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. De
heer Van Es de VVD kan zich hierin vinden. Het is integraal en samenhangend. Dit is een duidelijke
verbetering. Heeft de adviesraad sociaal domein hier advies over gegeven? Hoe valt dit te rijmen
met de AVG, misschien verstrekken nutsbedrijven de informatie niet. Hoe wordt de
vroegsignalering gerealiseerd? De heer Huijbregts is blij met deze actualisatie. Het is goed te zien
dat minder gezinnen een beroep hierop hebben gedaan. Maar ieder is er één teveel. Dus
preventie en vroegsignalering is uitstekend. Hoe gaan wij om met de informatievoorziening? De
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heer Hobo brengt zijn complimenten over. Hij vraagt om aandacht voor de problemen van
landbouwers, ondernemers en particulieren die niet horen tot lage inkomens. Deze mensen
kunnen nergens terecht. Het gaat hier niet om staatssteun. Het gaat om het steunen van
ondernemers die zich nergens toe kunnen wenden. De Volkspartij vraagt om een pilot voor deze
specifieke groep. Wethouder Krook hoe kunnen we de privacy waarborgen? Het is informatieuitwisseling aan de gemeente. Dus dit is geborgd. In makkelijke taal zijn wij niet altijd even goed.
We moeten mensen aanspreken in de taal die zij zelf spreken. Daar moeten we aan werken. Het
duidelijk maken van de doelgroep komt terug in het uitvoeringsbeleid. 14 dagen is lang, drie
dagen is als er een crisis is. De adviesraad sociaal domein worden hierover geïnformeerd. Dit
hebben zij positief neergezet. Het uitvoeringsdocument komt in afschrift naar de raad. De heer
Van Es vraagt hoe we voorkomen dat we met de AVG in botsing komen. Wethouder Krook het
wordt getoetst aan de AVG dat kan niet anders, veel krijgen we al. Woningstichtingen willen we
erbij betrekken d.m.v. convenanten. Door vooraf informatie te krijgen bereiken we meer. De heer
Huijbregts vraagt hoe wij omgaan met de communicatie. Wethouder Krook geeft aan dat het in
het uitvoeringsplan komt. De heer Huisman geeft aan dat het afsluiten van nutsbedrijven crisis
betekent. Bij het ontstaan van schulden is het ook crisis. Wethouder Krook gaat daar niet over.
Maar gezinnen met schulden is niet goed voor kinderen. De heer Baali geeft aan dat
doelstellingen wettelijk verplicht zijn. Worden de negen doelstellingen cijfermatig weergegeven in
het uitvoeringsplan? Wethouder Krook dat weet ik nog niet. De heer Baali wil dat het concreet is.
Wethouder Krook het college gaat over de uitvoering. De heer Baali kan niet controleren op deze
uitvoering als de kaders niet duidelijk zijn. Wethouder Krook zorgt dat de raad het uitvoeringsplan
krijgt.
Mevrouw Van Caam kan akkoord gaan. De heer Huisman vraagt wat de collega’s vinden van de
drie dagen wanneer er kinderen in het spel zijn. De heer Van Es geeft aan dat hij dit niet mist in
het stuk. Als het om kinderen gaat wordt er ingegrepen. De heer Hobo gezinnen met kinderen
moeten altijd snel geholpen worden. Hij vraagt om een onderzoek naar stille armoede. Hij wil dit
graag als discussiestuk agenderen. Mevrouw Van Caam geeft aan dat kinderen zich niet melden.
Daarom is het belangrijk dat het onderwijs betrokken wordt. Zij is voor het voorstel van D66. De
heer Baali als het eerder kan, dan liever dat. Hij ziet de mogelijkheden graag tegemoet. Hij zou
graag een toezegging krijgen over het leveren van hoe andere gemeenten omgaan met
concretisering van de doelstellingen. De toetsing en de manier van toetsing is belangrijk. De heer
Huijbregts is overtuigd dat de organisatie de termijn op een goede manier oppakt. Wethouder
Krook een onderzoek naar stille armoede is lastig. Hij hoopt dat leerkrachten die signalen krijgen,
dit doorgeven. Deze gemeente is heel goed in het bestrijden van armoede, dat heeft voortdurend
de aandacht. Bij kinderen in armoede ligt de prioriteit. De heer Baali geeft aan dat het geen
technische vraag is. En hij vraagt nogmaals of de wethouder dit uitzoekt. Wethouder Krook geeft
aan dat dit veel tijd kost. Laat dit aan het college over. De heer Baali komt hierop terug in het
presidium.
De heer Huisman vraagt of de wethouder de termijnen van het oppakken (2 weken/3 werkdagen)
van situaties door de wethouder meegenomen kan worden.
Dit wordt een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 19 december 2019.
08. Ingekomen stuk 6 van 11 november. Doe-mee onderzoek VN gehandicaptenverdrag
op verzoek van mevrouw Abresch geagendeerd.
Mevrouw Abresch geeft aan dat zij lezende het onderzoek het belang ervan ging inzien.
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De heer Broos geeft aan dat er geen beeld bestaat dat de gemeente dit niet verder wil
implementeren. De heer Van Elzakker kan zich vinden in het verhaal van mevrouw Abresch. De
heer Stoeldraijer is blij dat Steenbergen heeft meegedaan. De PvdA wil hierover een
beeldvormende vergadering wijden. De heer Huisman de heer Huisman vraag alles van de RKC
direct te agenderen. Hij is voorstander van een lokaal onderzoek, maar maak het breder.
Wethouder Krook we doen veel voor mensen met een beperking. Hij stelt voor in 2020 een 0meting te doen. Er wordt bij ieder beleid een paragraaf ‘inclusie’ toegevoegd. De doelgroep wordt
actief betrokken. Er is geen medewerker inclusie.
De heer Coppens is verheugd dat de raad dit zo oppakt. Hij geeft aan dat de rekenkamer lid is van
de Nederlandse vereniging van Rekenkamercommissies. Dit is een doe-mee onderzoek. Dat heeft
hij gedaan en daarmee is het onderwerp ingeleid bij de gemeenteraad. Op 12 december wordt
met het presidium gesproken over de onderzoeksonderwerpen. De meeste gemeenten zijn niet
zover met het inclusiebeleid. Het jaarlijks rapport laat zien dat veel gemeenten nog veel te doen
hebben. De heer Huisman geeft aan dat er veel gaat gebeuren. Dat kost veel geld. Er moet dan
wel duidelijkheid zijn. Trek het breder, betrek ouderen erbij. De heer Stoeldraijer is blij met de
toezegging van de 0-meting. Mevrouw Abresch is blij met de aandacht voor dit onderwerp. Zij
dankt de wethouder voor de beantwoording.
09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
00C. Lijst van moties. De heer Baali.
Over de motie ‘ambitie dienstverlening’. Hij acht dit voorzichtig verwoord. Hij wil graag weten of de
motie met scenario’s wordt opgepakt. Wethouder Prent geeft aan dat er al een aantal bekende
indicatoren zijn. Er wordt uitvoering gegeven aan de motie.
03. Raadsmededeling convenant bibliotheek. De heer Van Elzakker.
Per 1 januari hebben we een nieuwe bibliotheek. Hij wil dit graag agenderen voor januari. De heer
Huisman vraagt om het convenant. De wethouder kan niet toezeggen dat in februari de
informatie bekend is. De raadsmededeling wordt aangehouden. Tot er aanvullende informatie
door het college is geleverd.
05. + 06. + 07. Correspondentie Peuterspeelzaal ‘tHummeltje De heer Van Elzakker.
De heer Van Elzakker vraagt hoe nu verder. Mevrouw Abresch vraagt of er nieuwe informatie is.
Wethouder Prent geeft aan dat er een aanbieder is. De gemeente stelt alles in het werk dat het
geld het kind gaat volgen. Tot nu toe ziet het er goed uit.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur met een woord van dank aan een ieder.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering 13 januari 2020
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

C.A.A.M. Gommeren
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