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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van
Steenbergen van 3 juni 2019

Aanwezig:

De heer

M.H.C.M. Lambers

voorzitter

Mevrouw:

D. Abresch

lid

De heren:

J.H.F. Weerdenburg

lid

J.W. Huijbregts

lid

J.J.M. Stoeldraijer

burgerlid

T.C.J. Huisman

lid

L.C.M. Baselier

burgerlid

D. van Agtmaal

lid

M.H.H.I. Remery

lid

N.C.J. Broos

lid

J.C.M. Verbeek

lid

T.P.M. van Es

burgerlid

A.J.D. Kouwen

lid

B. Sluiters

lid

Mevrouw:

E.M.J. Prent

wethouder

De heer:

J. Krook

wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

Mevrouw

Pers:

2

Omroep:

2

Publieke tribune:

7

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 3 juni 2019.

01. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

02. Vaststelling agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

03. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

04. Vaststelling besluitenlijst van 6 mei 2019.
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Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de besluitenlijst. Deze wordt goedgekeurd.

05. Vragenhalfuur.
De heer van Es vraagt naar de outsourcing van ICT naar de gemeente Oosterhout. Hij is bang
dat de bezuinigingen van Oosterhout effect hebben op de dienstverlening van Equalit.
Wethouder Prent geeft aan dat Equalit een eigen begroting en rekening heeft buiten de
gemeente Oosterhout. De heer Van Es is blij met de toezegging. Equalit is van de gemeente
Oosterhout. Zijn zorg blijft. Wethouder Prent bevestigt dit schriftelijk.
De heer Sluiters vraagt naar de ondersteuning van vrijwilligers bij evenementen. Kan de
wethouder in gesprek gaan met de vrijwilligers van de jaarmarkt en de OTMV? Wethouder
Krook vindt dit lastig. Hij weet niet wat de vraagstelling is. De deur staat altijd open. Er wordt op
deze vraag schriftelijk gereageerd. De heer Sluiters geeft aan dat het evenement over 20 dagen
is en dat de vergunning al in januari is aangevraagd. Hij vraagt op spoed. Wethouder Krook
snapt de spoed en hij neemt de vraag mee, er komt deze week een antwoord.

06. Jaarrekening gemeente Steenbergen 2018 over de onderwerpen mens en
maatschappij.
Mevrouw Abresch een overschot van 1,6 miljoen is positief. Zij vraagt of alle ambities bij de
afdeling communicatie weggelegd worden. Verder is zij akkoord met de jaarrekening. De heer
Huisman kan niet instemmen met het raadsbesluit. Er zijn andere thema’s waar het overschot
aan besteed zou kunnen worden. Hij verzoekt om verdeling over de verschillende
onderwerpen. De heer Verbeek geeft aan dat er geen opnames uit het wachtgeld gedaan
worden. Klopt dat?
Bladzijde 17 en 138 jaarrekening 2018 staat, aan de doorontwikkeling van de organisatie is in
2017 en 2018 is in totaal € 362.000 uitgegeven. Graag ontvang ik een uitgebreide specificatie
van de uitgaven waaruit dit bedrag ad € 362.000 bestaat.
Bladzijde 17 en 108 Jaarrekening 2018, op bladzijde 17 staat “eind 2018 is het
ziekteverzuimbudget niet volledig benut doordat er inhuurcontracten voordeliger zijn
uitgevallen”. Daarnaast staat op bladzijde 108 aan inhuur een bedrag van € 1.355.304. Betekent
dit dat er, naast het bedrag van € 1.355.304 aan inhuur, ook onder andere posten in de
jaarrekening inhuur is opgenomen, bijvoorbeeld wegens ziekte. En zo ja, hoeveel aan uitgaven
wegens inhuur is op deze wijze in de jaarrekening opgenomen?
Zijn er nog solidariteitsheffingen te verwachten van andere gemeenten? Bladzijde 32 uitgaven
Volksgezondheid € 1.213.789 last en € 8.616 bate. In 2017 waren de uitgaven aan
Volksgezondheid € 877.820. Een stijging van € 327.353. Waaruit bestaat de stijging van deze
kosten in 2018 ten opzichte van 2017 en waarom is deze stijging niet toegelicht in de
jaarrekening.
Kouwen is tevreden over het resultaat. Het zou niet goed zijn als de ambitie niet is gehaald en
als er zaken zijn die niet zijn gedaan. Hij vraagt naar een jaartal.
Wethouder Krook verzoekt de vragen over communicatie woensdag te stellen. De raad gaat
over de toevoeging aan reserves. Er kan dus geamendeerd worden. M.b.t. de jeugdzorg is er
geen gebruik gemaakt van bedden. er is in de regio een verschuiving van de dure naar
goedkope zorg. Op de technische vragen komt een schriftelijk antwoord. De heer Verbeek vindt
dat het makkelijk is alles technische vragen te noemen. Het is uiteindelijk een jaarrekening met
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cijfers. Mevrouw Abresch geeft aan dat er nou eenmaal technische vragen zijn. Dat zijn deze
vragen. Die kan je van tevoren stellen.
De jaarrekening gaat voor deze portefeuille als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 27
juni.

07. Ontwerpbegrotingen 2020 verbonden partijen over de onderwerpen mens en
maatschappij.
De heer Van Agtmaal geeft aan dat hij zich kan vinden in het voorstel en de zienswijzen.
Waarom dienen we geen zienswijzen over de GGD in?
De heer Kouwen vraagt naar de overschrijding van de WVS. Wethouder Krook geeft aan dat de
techniek vanuit het Rijk iedere wijzigt met betrekking tot de begroting. De heer Kouwen geeft
aan dat er ook minder deelnemers zijn ieder jaar. Wethouder Krook geeft aan dat middelen
anders ingezet worden. Er is een toename van kosten.
Dit stuk kan voor deze onderwerpen als hamerstuk naar de gemeenteraad.

08. Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal bureau leerplicht.
Dit stuk gaat zonder beraadslaging als hamerstuk naar de vergadering van de gemeenteraad.

09. Visie dienstverlening.
De heer Van Es geeft aan dat de visie een goede aanzet geeft voor het gewenste
kwaliteitsniveau. De concrete aanpak van de kleinere kernen wordt gemist. Bijvoorbeeld
vraagwijzer die als Pop-up functie zou kunnen fungeren in alle kernen. Er dient een
cultuuromslag te komen. Komt hier een apart project voor? De raad informeren via de P&C
cyclus acht hij te weinig. Hij zou graag frequent geïnformeerd willen worden over de te
formuleren kritieke succesfactoren van dit traject. De heer Weerdenburg: het centraal stellen
van de klant moet beter. Vooral met betrekking tot ondernemers. In de bijlage zou hij graag de
resultaten tot op heden willen zien. Het belangrijkste is dat wij de juiste diensten verlenen aan
alle klanten. Iedereen moet zich welkom voelen. De heer Kouwen hoort steeds meer positieve
reacties over de gemeente. Dienstverlening is ontzettend belangrijk. De heer Remery geeft aan
dat dienstverlening een containerbegrip is. Er is weinig op aan te merken. Hij zou dit graag zo
verder willen uitvoeren. ‘Hostmanship’ hoe wordt dit vorm gegeven? Het gaat om het nakomen
van afspraken, terugkoppelen, begrijpelijke reactie geven enz. De visie is onderbouwing, maar
het gaat om de persoon die het doet. Er dient een cultuuromslag te komen. Dit betekent ook
veel voor de kerncoördinatoren. Stellen we de juiste verwachtingen. Aan dit onderwerp moet
veel aandacht besteed worden. De heer Stoeldraijer geeft aan dat visie gedetailleerd is. Hij kan
instemmen met het stuk, maar is benieuwd naar het uitvoeringsplan. Hij steunt het idee van de
VVD om regelmatig te rapporteren over de voortgang. Wethouder Prent vindt de suggestie van
de pop-up store een leuke. We hebben kerncoördinatoren met niet veel uur. We gaan dit stap
voor stap opbouwen. De heer Van Es vraagt of de cultuur die we willen inderdaad een
deelproject kan worden. Wethouder Prent geeft aan dat mensen in hun kracht gezet kunnen
worden. De wethouder wil de raad periodiek op de hoogte stellen, hier wordt in het
uitvoeringsprogramma op terug gekomen. We willen allemaal als mens behandeld worden.
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Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

10.

Steenbergen Hartveilig. Geagendeerd op verzoek van de heer Kouwen
(Volkspartij).
De Volkspartij steunt het voornemen. Er zijn meer mogelijkheden. Een AED geeft geen garantie.
Waarom zijn er niet meerder aanbieders meegenomen? Hoe weet men waar een AED hangt?
Kan er samenwerking zijn met EHBO verenigingen? De brandweer heeft altijd een AED bij zich.
Wethouder Krook geeft aan dat AED Nederland alle facetten levert. Onderhoud, verzekering,
uitlezen, revisie, nazorg en hulpverlening en jaarlijkse rapportage kunnen zij voor hun rekening
nemen. Moet je dit EHBO verenigingen aandoen? Hij wil deze AED’s ophangen op plekken waar
iedereen weet dat hij hangt. Alleen beroepsbrandweer rukt uit bij een hartstilstand. Burgers zijn
sneller bij de te reanimeren persoon dan de vrijwillige brandweer. We zoeken contact met de
EHBO verenigingen, maar we willen ook dat er getrainde mensen gebruik van maken én ook
niet getrainde burgers. AED Nederland is de enige partij die deze dienst op deze wijze levert.
Met het inkoopbureau wordt overleg gevoerd over of en hoe dit aanbesteed moet worden.
Mevrouw Abresch geeft aan dat dekking heel belangrijk is. De aanrijtijden van ambulances mag
hiermee niet gecompenseerd worden. Hoe zit het met de bestaande AED’s? Daar zijn wat
opmerkingen over. De stichting hangt boven een bedrijf. Is er een advies van de hartstichting
mogelijk? Zij vraagt om aandacht voor de nazorg. Reanimeren kan veel impact hebben op
mensen. De nazorg zou zij willen toevoegen aan de aanbesteding. De heer Stoeldraijer is blij
met de aandacht voor dit onderwerp. Moeten we blij zijn met één aanbieder? De hartstichting is
misschien voordeliger. Als we nu in één keer Steenbergen volhangen zou het te vlug kunnen
gaan. Misschien beter van onderaf.
Mevrouw Baselier is blij met de voorzet. Er zitten nog een aantal witte vlekken in. D66 gaat voor
hartveilig voor de hele gemeente. Er moet goed gekeken worden naar de spreiding. De heer
Broos mist de integraliteit. Er is veel ontwikkeling geweest omtrent de AED’s. Laten we
oppassen dat we garanties af kunnen geven. Dan creëren we schijnveiligheid. Hij vraagt te
zorgen voor een goede inventarisatie van de particuliere AED’s. De heer Weerdenburg is blij
met de aandacht. De EHBO’ers zijn vrijwilligers. De brandweer zou hier een rol in kunnen
spelen. Zij zijn hier goed bekend. Dit is een verlengstuk van de ambulance. De nazorg is een
probleem. Hoever dit gaat weet hij niet maar het is een belangrijk onderwerp. De heer Kouwen
geeft aan dat er niet staat wat het onderhoud van de AED’s betekent. De connectie tussen het
redden van 4 levens en de gemeente AED-dekkend maken acht hij gevaarlijk. Er wordt gekeken
naar waar ze hangen; maar op de kaart staan niet de brandweerkazernes. Wij hopen dat er
gekeken wordt naar meerdere partijen en vooraf het gesprek wordt gevoerd met diverse
betrokkenen.
Wethouder Krook dit leeft en is meegenomen in de perspectiefnota. 16 AED’s zijn van de
gemeente. Er zijn een groot aantal niet 24/7 beschikbare AED´s. We hebben bij uitvoering 70
onderhouden en verzekerde AED´s hangen. We moeten aan de slag, we gaan EHBO
verenigingen betrekken. De heer Huisman vraagt waarom niet alle AED´s erop staan. Wat
gebeurt daarmee en met die inwoners die nu een 24-7 AED hebben hangen? De heer Krook
vindt het niet vreemd dat burgers dat doen. Zelf een AED in huis mag. De wethouder zorgt voor
een collectief dekkend netwerk. We gaan niet iedereen vergoeden die dit nu gedaan hebben.
De heer Huisman vraagt of er twee AED’s naast elkaar komen? Wethouder Krook geeft aan dat
dat niet gaat gebeuren. Hij zorgt voor de uitvoering. De heer Broos geeft aan dat er vanuit de
hartstichting een campagne is geweest particuliere AED’s ter beschikking van iedereen te
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stellen. Wethouder Krook geeft aan dat de gemeente hieraan heeft meegewerkt. Deze stichting
werkt samen met de hartstichting. Nazorg is geregeld. Hij gaat hierover ook met de EHBO
verenigingen in overleg. Er is een website waar ook bestaande AED locaties op aangegeven kan
worden.
Dit onderwerp komt terug bij de perspectiefnota.

11. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Mededeling van wethouder Krook: de wethouder verzoekt op 27 juni de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling RAV te agenderen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Ingekomen stuk nummer 00. Toekomstvisie ‘de Heen’.
De heer Sluiters vraagt wat er uit het overleg met Leefbaarheid De Heen is gekomen.
wethouder Prent heeft nog geen concreet antwoord. Leefbaarheid De Heen weet de gemeente
wel te vinden.
Ingekomen stuk nummer 09. raadsmededeling ontwikkelingen Juzt.
De heer Kouwen vraagt waarom er ondanks de mindere instroom toch nog kosten zijn.
Wethouder Krook geeft aan dat er veel discussie is over Juzt. De transitie gaat ergens pijn doen.
Bij Juzt zijn er minder cliënten. Er is afname van Zorg+. Er gaan zaken gebeuren. Het is
vervelend maar een logisch vervolg.
Ingekomen stuk nummer 12. Klacht betreffende het binnenklimaat van ’t Cromwiel De
heer Stoeldraijer heeft begrepen dat er 17 keer overleg is geweest. Wat zouden we kunnen
doen om dit op te lossen. Mevrouw Baselier vraagt om dit te agenderen voor de volgende
vergadering.
Wethouder Prent geeft aan dat het een verouderd systeem is. Er is geen topcooling. De ruimtes
zijn geïsoleerd. De buitenlucht kan niet gekoeld worden, wel verwarmd. Het komt in de opgave
maatschappelijk vastgoed.
De heer Broos vraagt waar wij over gaan praten. Hij ziet het nut niet in van agendering. De
heren Weerdenburg, Sluiters, Remery en Stoeldraijer sluiten zich daarbij aan.
Dit onderwerp wordt niet geagendeerd voor de volgende vergadering.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:18 uur met een woord van dank aan een ieder.
Aldus vastgesteld in de oordeelvormende vergadering van 2 september 2019.
De griffier

De voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

De heer W.J.P.M. Maas
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