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 Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 2 september 2019 19:30 uur.  
 

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

   

Mevrouw  D. Abresch   lid 

     L.C.M. Baselier   burgerlid 

De heren:  B. Sluiters   lid 

J.W. Huijbregts   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

W.J.P.M. Maas   lid 

N. Baali   lid 

J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

J.C.M. Verbeek   lid 

D. van Agtmaal   lid 

C.J.A. Langenberg  burgerlid 

 

De dames:  E.M.J. Prent    wethouder 

W.A.M. Baartmans  wethouder 

De heer:  K. Krook   wethouder 

Mevrouw :   E.P.M. van der Meer  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 2 september 2019. 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststelling agenda.  

De voorzitter benoemt de brief van de MO adviesraad betreffende agendapunt 6. De 

oordeelvormende vergadering besluit dat het advies volgens de adviesraad voor de 

raadsvergadering van 26 september tegemoet kan worden gezien. Het onderwerp kan daarom 

alvast vanavond behandeld worden.  

  

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Hornicek heeft zich aangemeld voor het spreekrecht betreffende de ‘Moestuinslaper’. De 

heer Hornicek: vraagt of de raad nu de zorg van de desbetreffende burger kan overnemen. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat dit een loffelijk streven is. Zij vraagt wat de raad nu kan doen. De 

heer Hornicek vraagt de raad zijn zorgplicht op te nemen. De heer Baali vraagt wat er bij de 

gemeente is gedaan. Welke stappen zijn genomen. Hij wil het probleem zien om te kunnen 

verbeteren. De heer Hornicek geeft aan dat de wethouder slecht te bereiken is. Je weet niet met wie 

je contact op moet nemen. We moeten letten op mensen die het minder hebben. De heer Baali 

adviseert naar vraagwijzer te gaan. De heer Hornicek is via de huisarts gegaan. Er hoort een woning 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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bij. De heer Baali vraagt of de wethouder kan aangeven wat eraan gedaan kan worden. De heer 

Huijbregts vraagt ook naar de mogelijkheden. Mevrouw Abresch vraagt of het mogelijk is dat deze 

mijnheer voor een woning in aanmerking komt. De heer Hornicek heeft met deze persoon 

gesproken. Hij vraagt hulp om het proces vast te kunnen houden. 

 

Wethouder Krook kan hier niet op ingaan vanwege de privacy. Hij heeft te maken met wetgeving. 

Iedereen die heeft te maken met zorg zal de gemeente bij betrokken zijn.  

De voorzitter vraagt om een antwoord. De wethouder geeft aan dat dit de verantwoording van het 

college is en dat er geen antwoord gegeven kan worden.    

     

4. Vaststelling besluitenlijst 3 juni 2019. 

De besluitenlijst wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  

  

5. Vragenhalfuur.  

Mevrouw Baselier stelt een vraag over het klimaat in ’t Cromwiel. Naar aanleiding van de hitte op de 

bovenverdieping in de leslokalen vraagt zij waarom er geen mobiele airco is geplaatst en of deze 

nog komen en zo ja, wanneer.  

Wethouder Prent heeft afgesproken dat er een pilot komt. De offerte is aangevraagd en volgende 

week komt de installateur om te kijken hoe het gerealiseerd kan worden. Mevrouw Baselier geeft 

aan dat er in de toezeggingenlijst staat dat het is opgelost. De heer Huisman vraagt of er een 

andere bewoording gekozen kan worden voor de toezeggingenlijst. Wethouder Prent geeft aan hier 

beter op te letten.     

   

Mevrouw Baselier stelt een vraag over de verspreiding van de Steenbergse Bode in het 

buitengebied en soms ook binnen de bebouwde kom. Mevrouw Prent komt hier schriftelijk op 

terug.     

 

6. Verordening Jeugdhulp. 

De heer Sluiter vraagt wat er gebeurt wanneer de regels niet goed nageleefd worden en welke 

consequenties er dan zijn. Wie zijn de toezichthouders? De heer Langenberg wil het advies van de 

adviesraad afwachten. De heer Baali hoort graag waarom er geen advies van de adviesraad is. Hij is 

positief over het stuk. Er zou meer ambitie kunnen in de termijn waarop een gezinsplan opgeleverd 

wordt. Mevrouw Abresch het is een goed stuk maar er zit ook een keuzemogelijkheid in waar de 

raad over gaat. Er is een nieuwe mogelijkheid om een symbolisch bedrag uit te keren aan mensen 

uit het informele netwerk alsmede een onkostenvergoeding. Waarom heeft het college hier niet 

voor gekozen? 

Wethouder Krook geeft aan dat er een relatief kort tijdsbestek was om dit aan te bieden aan de 

adviesraad. Dit betreft een technische verordening en dit gaat om aanpassing van een verordening. 

Het had er wel bij moeten zitten. De adviesraad is een orgaan van het college. De heer Baali geeft 

aan het mandaat aan het college is verstrekt. Wethouder Krook geeft aan dat de gemeenteraad had 

moeten constateren en signaleren dat er geen advies was toegevoegd. De raad had het college 

daarop moeten bevragen. Dit kan gebeuren. Mensen moeten voldoen aan factoren om voor PGB in 

aanmerking te komen. Mensen worden afgerekend op het ingediende plan er kan geld 

teruggevorderd worden. De zorgverlener dient aan eisen te voldoen, dit toetst de inspectie. De 

gemiddelde doorlooptijd is 26 dagen. Vier maanden is een maximum. De vier maanden halen we 

niet. De € 141,- willen we niet, dit doen we met negen gemeenten. De vergoeding is op basis van 
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het minimum loon en gekoppeld aan de indicatie. Mevrouw Abresch heeft gezien dat het PGB voor 

specialistische jeugdhulp is. Dit is niet voor mensen die in aanmerking komen voor de lagere 

symbolische vergoeding zoals logeren in het weekend. De aanzuigende werking is geen goed 

argument. Zij hoopt hier juist op. De rede waarom het ministerie hiervoor gekozen heeft acht zij 

goed en zij snapt niet dat dit niet is overgenomen. Wethouder Krook dit doen we met negen 

gemeenten. We kunnen dit via de mantelzorg regelen. Het is niet goedkoop. Mevrouw Abresch 

vindt dit geen argument. Het is belangrijk en zij wacht op het mantelzorgbeleid. Dit zou dan 

geamendeerd moeten worden. Wethouder Krook dit is een regeling met negen gemeenten. Hij zou 

dit binnen de mantelzorg regelen.  

 

De heer Baali kijkt nog naar de suggestie van mevrouw Abresch. Waarom geven we een maximum 

van vier maanden aan als dit niet nodig is? We moeten ons niet teveel ruimte geven. Wethouder 

Krook de maximale termijn is gekoppeld aan de wetgeving. Hij zou daar niet teveel van afwijken. 

Het zou boven de € 700.000,- gaan kosten. Hij verzoekt hier technische vragen over te stellen. 

Mevrouw Abresch geeft aan dat € 141,- het maximale bedrag is. Niet iedereen zal hier gebruik van 

maken.   

 

Dit gaat als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van 26 september 2019.  

    

7. Bestuursrapportage 2019 met begrotingswijziging en jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke 

regeling West-Brabants Archief. 

De heer Sluiters geeft aan dat de Volkspartij blij is met het positief resultaat.  

 

Dit gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 26 september 2019.  

 

8. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Ingekomen stuk 2A. Uitvoeringprogramma jongerenwerk. De heer Sluiters. 

Hoeveel jongerenwerkers zijn er actief in de gemeente Steenbergen en hoeveel uur werken deze 

samen? Hoe zijn deze jongerenwerkers duidelijk zichtbaar in de samenleving. Lopen ze door de 

wijken met bijvoorbeeld een groen hesje rond met daarop jongerenwerker? Hoe herkennen de 

jongeren deze jongerenwerkers? Gaan zij ook bijvoorbeeld regelmatig langs alle scholen en hoe 

vaak doen zij dit dan?  

De wethouder komt hier schriftelijk op terug.  

  

Ingekomen stuk 7. Brief van de gemeente ‘Rucphen over de WVS. De heer Huijbregts vraagt ons 

college al over heeft nagedacht over de verdeelsleutel. Wethouder Krook hier wordt nu niet over 

nagedacht. Er wordt nu per SW medewerker wordt betaald. Rucphen heeft meer mensen bij de SW 

en wij zorgen voor onze eigen inwoners.  

   

Ingekomen stuk 8. Aanbesteding gemeentepagina. De heer Sluiters. 

Hij acht het jammer dat de aanbesteding niet door de Steenbergse Courant gegund is.  

 

Ingekomen stuk 9. Raadsmededeling amendement Jeugdhonk. De heer Sluiters.  

Is bij het jeugdhonk geweest. Er zou geïsoleerd worden. Hij vraagt of dit is gebeurd. Wethouder 

Prent geeft aan dat dit is gebeurd. De vrijwilliger is tevreden.  
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De heer Baali wil dit graag agenderen om van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Hij 

kondigt tevens artikel 40 vragen aan over dit onderwerp.  

  

De oordeelvormende vergadering besluit dit niet te agenderen.  

9. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur met een woord van dank.  

 

Aldus vastgesteld in de oordeelvormende vergadering van 9 oktober 2019 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

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


