RD1900005

*RD1900005*
RD1900005

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de
gemeenteraad van Steenbergen van 11 februari 2019
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Mevrouw

De dames:

Pers:
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Omroep:

04

Publieke tribune: 8
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 11 februari 2019.

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling agenda.
Er zijn geen opmerkingen. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

4. Vaststelling besluitenlijst 16 januari 2019.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Vragenhalfuur.
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De heer Broos vraagt of er jaarlijks aandacht gegeven kan worden aan de ID covers. Wethouder
Prent geeft aan dat er (bijna) nooit om een ID bewijs gevraagd mag worden. Zij neemt de vraag
mee. Het structureel uitgeven van ID covers neemt zij mee bij het dienstverleningsplan.
De heer Baali vraagt naar de terugkoppeling over de regenbooggemeente en de rookvrije
generatie. Wanneer krijgt hij schriftelijke terugkoppeling? Bij de rookvrije gemeente gaf de
wethouder aan te willen gaan praten met de instanties over dit onderwerp. Hij zou hier graag
terugkoppeling op krijgen. Voor de regenboogstad wil hij ook graag een schriftelijke toezegging.
Wethouder Krook geeft aan dat de rookvrije generatie meegenomen wordt in de reguliere
gesprekken met organisaties. De uitvoeringsnota gezondheid komt eind Q2. De regenboogstad:
daarvan vraagt de wethouder zich af of er een toezegging is gedaan. Dit is bet ingewikkeld en de
motie is ook niet aangenomen. De heer Baali geeft aan dat in de raad is afgesproken dat de motie
is aangehouden en dat de wethouder dit mee zou nemen naar maatschappelijke organisaties. Om
te gaan kijken wat de mogelijkheden wel zijn. De heer Baali wenst daar graag schriftelijke
terugkoppeling over. Wethouder Krook vraagt of de toezegging via de griffie kan komen. De heer
Baali: de motie is aangehouden omdat de raad dacht ‘moeten we wel zover gaan’ en de wethouder
heeft gezegd met maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Nu wil de heer Baali dit op de
toezeggingenlijst hebben. Wethouder Krook geeft aan dat hij in september met een schriftelijke
reactie komt en dat dit een toezegging is. De wethouder komt met een schirftelijke reactie voor de
raadsvergadering hoe hiermee om te gaan.
Mevrouw Abresch stelt een vraag over de Gummarusschool en het gebruik van de noodlokalen.
Moeten deze lokalen geen vaste lokalen worden? Zij hoort graag de stand van zaken.
Wethouder Prent geeft aan dat er gesprekken met de school worden gevoerd. Er ligt een aanvraag.
Op 15 mei wordt een besluit genomen.
Mevrouw Abresch heeft de decentralisering onderwijshuisvesting hier invloed op? Wethouder
Prent: nee we kijken naar de huidige regelingen en beoordelen op basis daarvan de aanvraag.

6. Begrotingswijziging ISD.
Mevrouw Abresch: de frisse wind is nodig. Er moet naar alle klanten gekeken worden en niet alleen
naar de zogenaamde categorie ‘A’. Er moet meer geld aan uit gegeven worden. Iedereen moet
meewerken. De taakstellingen zijn gebaseerd op aannames die niet op de werkelijkheid gebaseerd
was. Waar was dit dan wel op gebaseerd?
De heer Baali moet de ISD geen volwaardige gemeenschappelijke regeling worden? Voor de nieuwe
visie is extra geld nodig. Vanuit de stichting ‘Samen werken’ wordt gevraagd om meer
samenwerking. Hoe zit het met de cliënttevredenheid bij de ISD? Hij hoort hier slechte geluiden
over. Hoe vaak praat de ISD met een uitkeringsgerechtigde? Is de wethouder hier tevreden over?
Wordt bij de nieuwe tool wordt een koppeling gemaakt omdat de doelgroep recht heeft op
meerdere voorzieningen? Wat is er gebeurt met de laatste screening? De ISD moet op de hoogte
zijn van wie zij bedient. We gaan de goede kant op.
Mevrouw Baselier er waait een nieuwe wind door de organisatie. Welke consequenties heeft het
inzetten van de mensen uit de WMO? Deze zaken kosten geld. Waarom is deze ommezwaai? Er is
gescreend en veel inzet gepleegd om te kijken wat er mogelijk was. Gaan we dat nu weer doen? Is
dat niet een doorlopend proces bij de aanmelding voor een bijstandsuitkering. We hebben mensen
toch wel in beeld? Waar en hoe ziet de wethouder de poortwachterfunctie? de werkvoorziening
brengt vraag en aanbod ij elkaar. Zij zijn hier voor. gaan wij weer arbeidsbureau spelen? Gaan we
een heksenjacht ontketenen?
2

RD1900005

De heer Broos geeft aan dat hier er daar best wat druk uitgevoerd mag worden. Hij rekent erop dat
er frequent informatie naar de raad komt.
De heer Huijbregts mist het advies van de cliëntenraad ISD. Wordt de cliëntenraad hierbij
betrokken? Kan er voor de tool samengewerkt worden met de WVS?
De heer Van Elzakker de eerste begrotingswijziging is een goed duidelijk en mooi stuk. Zonder plan
kan je niets. Er is een nieuwe frisse wind en we vallen niet terug in het verleden. Het nieuwe bewind
krijgt de mogelijkheid om te realiseren waar wij voor staan. Doorstroming is een goede zaak. Groep
C is de grootste groep en vraagt de meeste aandacht. Deze groep wordt eventueel gesubsidieerd
aan de gang gezet. Beleid en inzet zijn anders geworden. de kosten zijn duidelijk aangegeven. Hoe
kijkt de portefeuillehouder tegen dit plan aan? Wat zijn de mogelijkheden voor Steenbergen en hoe
controleren wij de kwetsbare en gesubsidieerde groep C als zij aan de gang gaan.
Wethouder Krook het laatste wat we willen is een heksenjacht. Wij nemen de cliënten serieus. Er is
veel werk en een groep bijstandsgerechtigden die vast zit maar ook een groep die snel aan het
werk kan. Er zit een verschuiving richting mensen categorie B. en C. Mensen met een
migratieachtergrond hebben een opleiding gevolgd om een bedrijf op te zetten. Dit is bij de meeste
gelukt. We kijken nu veel beter naar hoe de mensen kunnen functioneren in onze samenleving. Als
we willen veranderen moeten we kijken naar diagnose-instrumenten en matchinginstrumenten.
Doelgroep B. en C. zijn onvoldoende in beeld. Door de veranderende omgeving zijn sommige
mensen wel inzetbaar geworden. Het gaat om een integrale aanpak van bewoners in een
kwetsbare positie. Wij doen de dingen die we moeten doen. De ISD moet op de WVS aansluiten. We
moeten steeds meer kijken hoe we mensen lokaal kunnen bedienen. Het is geen arbeidsbureau,
maar wel een soort van. Die zorgt dat er een match plaatsvindt. Het is een volledige keten. Je kunt
niet mensen meer aandacht geven met minder mensen. Deze samenwerking is een lichte vorm van
een gemeenschappelijke regeling. De screening moet duidelijker worden, die was te globaal. Die
instrumenten zijn nodig en de ICT moet op orde komen. Je hebt instroom die in evenwicht moet
zijn. Bij ons is de uitstroom groter dan de instroom. De wethouder is bij de cliëntenraad geweest.
De meeste mensen die gesubsidieerd worden zitten in groep B. We gaan kijken naar wat we lokaal
kunnen doen.
Mevrouw Abresch houdt het in de gaten.
De heer Baali vraagt zich af waarom het advies van de adviesraad er niet bijzit. Moet de ISD niet
een volwaardige Gr worden. Meer samenwerken met de stichting Samen Werken. Hij wil meer
horen dan het vertrouwen van de wethouder in de organisatie. Hij wil de cliënttevredenheid
kunnen meten. Hij wil dat dat aantoonbaar verbeterd kan worden als dat nodig is. Is er coördinatie
tussen de organisaties? Overige zaken dient hij schriftelijk in. De heer Huijbregts iedereen moet
doen waar hij goed in is. Welke organisatie moet wat doen in het sociaal domein. Mevrouw Baselier
begrijpt dat we voorloper zijn. Het lijkt alsof we terug gaan naar start en we een inhaalrace moeten
doen. Er is geen heksenjacht maar het e.e.a. gaat wel veranderen. De inhoud is nog steeds wollig.
Hoe is het met de poortwachters? De heer Van Elzakker vraagt nogmaals naar de mogelijkheden
van de omvang van de groep. Wat kan er gerealiseerd worden. Het gesubsidieerde gedeelte, op
welke wijze wordt dit ter beschikking gesteld? Wanneer wordt er geëvalueerd?
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Wethouder Krook het is een gemeenschappelijke regeling. De samenwerking met andere partijen
wordt al gedaan. De klanttevredenheid is geen beeld van. De wethouder zegt toe hier schriftelijk op
terug te komen.
De heer Baali vraagt of de wethouder de samenwerking kan meenemen. De wethouder geeft aan
dat dit aan de orde is.
De wethouder wil eens per jaar terugkomen op dit onderwerp. In maart komt er een voorstel voor
de werkgroep sociaal domein. ICT is ook een onderdeel van de keten. Dit is nodig om het voor
elkaar te brengen. De poortwachtersfunctie van de ISD komt de wethouder schriftelijk op terug.
Er is een afname van het aantal cliënten (7%). Of dit doorzet is onbekend. We kunnen alleen
rechtmatig subsidie verstrekken. De heer van Elzakker vraagt hoe er wordt gecontroleerd of de
subsidie rechtmatig wordt gebruikt en of de subsidie het doel bereikt waar hij voor gegeven wordt.
Wethouder Krook dit wordt verantwoord door de WVS in de begroting en de jaarrekening. Mensen
worden voortdurend begeleid.
De heer Baali vraagt nogmaals naar de adviesraad. Wethouder Krook hier gaat deze adviesraad
niet over, maar er is enthousiast gereageerd.
De heer Huijbregts vraagt of elke organisatie in de keten zijn eigen ding gaat doen. er is wel
integraliteit, maar iedere schakel heeft zijn eigen expertise. Wethouder Krook geeft aan dat er een
nieuwe governance structuur is waarin dit is geborgd.
Dit voorstel gaat als een bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van 28 februari.

7. Begroting 2019 Stichting SOM.
Mevrouw Van Bers geeft aan dat de loonkosten van de directie zijn toegenomen. Hoe gaat de
gemeente om met het buitenonderhoud? De heer Huisman maakt zich zorgen over het
lerarentekort. De vervanging is meer dan een ton. Hoe kan dat beter opgelost worden? De heer
Stoeldraijer geeft aan dat de SOM dik boven het percentage salarissen zit. Er kan dan minder aan
leermiddelen uitgegeven worden. De loonkosten van de directie stijgen behoorlijk. Er is meer
werkdruk omdat er meer leidinggevenden komen. De SOM krijgt geld voor de
werkdrukvermindering, niet voor een onderzoek.
Vindt het college ook dat er teveel geld naar de directie gaat en dat dit leidt tot werkdruk
verhoging?
Wethouder Prent geeft aan dat dit voldoet aan de wet normering topinkomens. Voor het
buitenonderhoud is geen budget meegegeven. Het leraren tekort is een landelijke trend. Zij
informeert hier de raad schriftelijk over.
De heer Stoeldraijer: wij gaan niet over de salarissen. Er wordt nu nog meer aan directietaken
uitgegeven. Daar kunnen we toch op sturen? Hij herhaalt zijn vragen uit de eerste termijn.
Mevrouw Prent geeft aan dat de werkdruk hoog is. Zij hoopt dat daar in Den Haag beslissingen over
genomen worden. De heer Stoeldraijer geeft aan dat wij daar een bijdrage kunne leveren. De
wethouder beantwoord deze vragen schriftelijk.
De heer Broos geeft aan dat de VVD niet van mening is dat hoge directiesalarrissen tot verhoogde
werkdruk mag leiden. CAO afspraken moeten opgevolgd worden.
De heer Stoeldraijer vindt ook dat de leerkrachten veel zouden moeten verdienen. Maar het gaat
hem om de verhouding tussen leerkracht/directie.
Dit voorstel gaat als een bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering van 28 februari.

4

RD1900005

8. Voordracht leden Raad van Toezicht stichting SOM.
De heer Stoeldraijer wat gaat de raad van toezicht kosten. Wethouder Prent komt met een
schriftelijk antwoord.
Dit voorstel gaat als een bespreekstuk (in verband met de schriftelijke stemming) naar de
besluitvormende vergadering van 28 februari.

9. Op verzoek van de heer Baali. Ingekomen stuk 04. Zwartboek JBB. van 16 januari
2019.
De heer Baali maakt zich grote zorgen. Bij het gehouden onderzoek is niet de juiste doelgroep
benaderd. Jeugdbescherming houdt alles zo stil mogelijk. Er is een structureel probleem. Als zoveel
mensen het vertrouwen kwijt zijn moeten we ingrijpen. Zijn vraag is of er voldoende zorgen zij om
voor een volledig onderwerp te kiezen.
De heer Huisman geeft aan dat het rommelt bij JBB. Het lijkt een stuurloos schip. Waar is het
toezicht? Er is niet op een juiste manier onderzoek uitgevoerd. Hij pleit voor een goed onderzoek.
Wethouder Krook heeft de rapporten gezien en in de regio en hijzelf hebben veel aandacht voor dit
dossier. Het is een gecertificeerde instelling. JBB gaat over de gerechtelijke uitspraken. Het is
ingewikkeld. Hij kan niet anders dan het inspectierapport te accepteren omdat de inspectie de
toetsing doet. Daar moet je vertrouwen in hebben als collegelid. De heer Huisman snapt de
wethouder. Hij denkt dat de inspectie niet met de personen heeft gesproken De heer Krook geeft
aan dat de heer Huisman hiervan uitgaat. de heer Huisman vraagt of de inspectie niet een breder
onderzoek zou moeten doen.
De heer Krook geeft aan dat er ergens een systeem zit dat dit gebeurt. Een kind komt hiermee in
aanraking omdat er een scheiding aan de orde is. Hier is een speciaal project voor. De heer
Huisman vraagt nogmaals of er een beter onderzoek moet komen. Wethouder Krook geeft aan van
niet. De inspectie en ombudsman hebben hun werk gedaan. De heer Baali geeft aan dat er dus 200
casussen opzij geschoven worden. Wethouder Krook geeft aan dat het ingewikkeld is en dat wordt
bevestigd door andere samenwerkingspartners. Hij ziet niet in dat een nieuw onderzoek aan de
orde komt.
De heer Baali geeft aan dat er meer dan 200 casussen liggen waarbij men vindt dat er op een
onjuiste manier gehandeld is. We moeten breder kijken dan naar de inspectie. We moeten de
andere kant onderzoeken. De zorgen worden niet weggenomen door de beantwoording van de
wethouder. De heer Huisman vraagt of er nog een motie van de PvdA komt. De heer Baali geeft aan
dat dit zo is. De heer Huisman vraagt zich af wat het college doet als er meer zwartboeken komen?
De cliënten moeten bevraagd worden. Het is een ingewikkeld dossier maar er is vertrouwen in het
college. Het college dient wel verantwoording af te leggen aan de raad.
Mevrouw Abresch dit is een ingewikkelde zaak. Er altijd minimaal twee kanten. Dit soort
zwartboeken zijn moeilijk te beoordelen. Als er onafhankelijke instanties de kwestie beoordelen
moeten we daar niet ongevoelig voor zijn, maar de aantallen maken het wel lastig. Het beeld wordt
geschetst dat het alleen om zakkenvullen gaat en dat weigert zij te geloven. Het gaat wel degelijk
om het welzijn van het kind. We moeten er wel alert en kritisch op zijn. De heer Huisman vraagt of
er op een verkeerde wijze onderzocht is? Mevrouw Abresch geeft aan dat zij niet weet of er wel een
correct onderzoek is gehouden. Zij houdt haar mening nog open. Iedereen maakt zich zorgen.
Onderzoek moet niet alleen als gemeente Steenbergen. De heer Huisman geeft aan dat het opviel
dat de cliënten niet bevraagd zijn. Hij vraagt of mevrouw Abresch vragen gaat stellen aan JBB of het
college. Mevrouw Abresch beraadt zich daar nog op.
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Wethouder Krook geeft aan dat dit onderzoek ook is gedaan onder druk van de negen wethouders.
Hij vindt het een gedegen onderzoek. Hij zoekt uit of er cliënt tevredenheidsonderzoeken zijn. Bij
meerdere onderzoeken worden er iedere keer bij zwartboeken onderzoek gedaan. De heer Baali
wil de wethouder bij een nieuw onderzoek dit op dezelfde wijze doen? Wethouder Krook geeft aan
dat de stichting is gehoord. Die hadden ook hun grieven neer kunnen leggen. Er zijn veel mensen
gesproken. Hij vertrouwt op de instanties die dit voor ons onderzoeken. Het wordt een uitermate
gecompliceerd onderzoek. De heer Baali zouden de volgende onderzoeken op een andere wijze
gedaan worden. Wethouder Krook als we een zwartboek krijgen leg ik dat neer bij de inspectie.

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.
Mededeling van wethouder Krook gaat in op het artikel in BndeStem over de topman van Juzt.
Hierin werd aangegeven dat er een brandbrief vanuit de gemeente naar Juzt was gezonden. Het
ministerie heeft verzocht om nadere informatie omdat de tweede Kamer daarom verzocht heeft.
De status van de brief is dat het hier niet gaat om een brief maar om een tweetal
raadsmededelingen die naar de raad e naar de pers zijn gegaan. Het ministerie heeft de informatie
gekregen.
Ingekomen stuk 02. De heer Huisman: raadsmededeling huishoudelijkehulp toelage. Verzoek om
te agenderen. Dit wordt gedaan.
Ingekomen stuk 07. Mevrouw Abresch: beantwoording art. 40 vragen Gewoon Lokaal! over
huishoudelijke hulp toelage.
Zij vraagt naar de brief aan de mantelzorgers. De nieuwe regeling zou volgens het antwoord in de
brief gezet zijn. Zij heeft een brief van een mantelzorger waar met geen woord gerept wordt over
deze regeling.
Wethouder Krook op allerlei manieren worden de mensen geïnformeerd. Niet alleen via de brief.
Het klopt dat het niet duidelijk is in de brief.
Mevrouw Abresch vraagt waarom in de raadsmededeling veel informatie staat die niet in de brief
terug komt.
Wethouder Krook kent de brief niet uit het hoofd. We staan in contact met deze mensen. Dit wordt
op vele manieren gecommuniceerd.
Ingekomen stuk 08. De heer Baali: Brief van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid. Is de
wethouder bereidt deel te nemen aan de alliantie kinderarmoede.
Wethouder Krook ja, gaan we doen.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank om 21:40 uur.
Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 11
maart 2019
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

M.H.C.M. Lambers
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