
 

RD2000009 

 1 

 

 
 *RD2000009* 

 RD2000009 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 2 maart 2020 

 

 

Aanwezig: De heer:  W.J.P.M. Maas   voorzitter 

  De dames:  D. Abresch   lid 

     G.M. van Caam   lid 

     L.C.M. Baselier   burgerlid 

  De heren:  A.F.C.J. van Elzakker  lid 

A.J.D. Kouwen   lid    

B. Sluiters   lid 

 J.W. Huijbregts   lid 

 T.P.M. van Es   lid 

J.C.M. Verbeek   lid 

 J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

 

Mevrouw:  E.P.M. Prent   wethouder 

De heer:  J. Krook   wethouder 

 

Mevrouw:   E.P.M. van der Meer  griffier  

 

 

Pers: 0 

Omroep: 1 

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 20 maart 2020. 

 

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

 

02. Vaststelling agenda. 

Er zijn geen opmerkingen voor de vaststelling van de agenda.   

 

03. Spreekrecht burgers. 

De inspreker heeft zich afgemeld. Op voorspraak van mevrouw Abresch en mevrouw Baselier stemt de 

raad ermee in om het ingekomen stuk te agenderen voor de oordeelvormende vergadering van april. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 3 februari 2020. 

De heer Van Es vraagt om aanpassing van de naam van de voorzitter op de besluitenlijst van de 

oordeelvormende vergadering van 3 februari. 
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05. Vragenhalfuur. 

De heer Sluiters vraagt of er een verband is tussen de hoeveelheid hondenpoep en de afwezigheid van 

de hertjes bij het hertenkamp? Wethouder Krook geeft aan dit niet te weten. Als er een relatie is, volgt 

daar een schriftelijke reactie op. De heer Sluiters vraagt aanvullend of de wethouder weet wanneer de 

herten terug komen. Wethouder Krook weet dat niet. 

 

De heer Huijbregts vraagt of de wethouder de zorgen deelt over langere aanrijtijden van ambulances 

door verlaging van de maximumsnelheid en vraagt of de wethouder deze zorgen mee wil nemen naar 

het regionaal overleg. Wethouder Krook geeft aan dat de vraag is weggelegd bij de RAV en wacht deze 

reactie af en komt daar later op terug. 

 

06. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis. 

De heer Van Elzakker geeft aan dat er een duidelijk stuk en een duidelijke vraag ligt. Hij vraagt de 

wethouder of budgetten per hoofd van de bevolking worden berekend? 

De heer Stoeldraijer vraagt wat dit de gemeente gaat kosten in de toekomst en wil verheldering over 

het meldpunt crisiszorg en meldpunt geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kan de portefeuillehouder ons 

ervan overtuigen dat dit noodzakelijk is en ook helpt. 

Wethouder Krook geeft aan dat de gemeente Steenbergen €150.000,- inbrengt en dat dit berekend is 

per hoofd van de bevolking. Hij benadrukt dat de meldpunten niet alles oplossen, maar dat het wel 

helpt in de signalering en het tijdig hulp brengen. Als de kosten hoger uitvallen, komt het college terug 

bij de raad.  

 

De heer Van Elzakker vraagt zich nog af of er het risico is dat individuele gemeentes op basis van de 

begroting afhaken.  

Wethouder Krook geeft aan dat in de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid besloten wordt. 

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering.    

 

07. Wijzigen gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief. 

De heer Sluiters geeft aan dat het wat betreft de Volkspartij door kan als hamerstuk. 

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering.    

 

08. Wijzigen verordening Adviesraad Sociaal Domein. 

De heer van Es  geeft aan dat de VVD het met het voorstel eens is, het is belangrijk dat kennis 

behouden wordt. De adviesraad moet zich wel meer bezig houden met jongeren en zorgen dat er wel 

voldoende ruimte blijft voor de toetreding van jongeren tot de adviesraad. 

De heer Huijbregts geeft aan dat de CDA scenario 4 wil volgen en verder akkoord is. 

De heer Huisman opteert voor scenario 1, omdat het tijd is voor nieuw bloed. Kennis en ervaring kan 

ook een stempel drukken op de commissie. Dit probleem dient zich al langer aan, daar hadden ze zich 

op voor kunnen bereiden. Daarnaast vraagt hij of het advies van de adviesraad voortaan standaard 

doorgestuurd kan worden naar de raad, omdat dit in het verleden niet altijd gebeurd is.  

Mevrouw Van Caam stelt namens GewoonLokaal een kanttekening bij het verzoek in verband met de 

doorstroming, maar stemt in het belang van de adviesraad in met scenario 4. Zij vraagt verder aan het 

college of zij kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar nieuwe leden? 

De heer Sluiters wil een scenario 5 toevoegen volgens het wettelijke principe van de 

Rekenkamercommissie. Daarbij volgt een eerste benoeming van 6 jaar en een éénmalige 

herbenoeming van 6 jaar. 

Wethouder Krook geeft aan dat de scenario’s met adviesraad besproken zijn en de voorkeur van de 

adviesraad uitgaat naar scenario 4. Hij erkent de behoefte aan verjonging en/of vernieuwing. Het 

college adviseert en ondersteunt al bij het werven van nieuwe leden. De wethouder gaat ervanuit dat 

alle stukken doorgestuurd worden naar de raad. 
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De heer Huisman blijft bij het standpunt van scenario 1. Er volgt een uitwisseling tussen de heer 

Huisman en de heer Sluiters over voorstel van Volkspartij en welke termijn daar aan vast geplakt wordt. 

De heer Van Es wil naar aanleiding van de discussie over de termijnen, nogmaals aangeven dat de VVD 

voor scenario 4 kiest om de kwaliteit van de adviesraad te bewaken. 

De heer Huisman geeft verder aan graag alle adviezen voortaan tegemoet te zien en dit agendapunt als 

bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering wil zetten. 

De heer Sluiters vraagt wat andere leden van scenario 5 van de Volkspartij vinden. 

De heer Stoeldraijers geeft aan dat het werk van de adviesraad wordt gewaardeerd en dat de wens van 

de adviesraad moet worden gehonoreerd, dus hij opteert voor scenario 4. 

Mevrouw Van Caam geeft aan dat het voorstel van de Volkspartij voor haar weinig toevoegt en opteert 

voor een aantal partijen waar nieuwe leden gevonden kunnen worden. 

Wethouder Krook geeft aan dat bij deze partijen ook wordt gezocht. De heer Huisman vraagt of de 

wethouder kan toezeggen dat alle brieven doorgezet kunnen worden. De wethouder zegt dit toe.  

De heer Huisman vraagt de wethouder of er een eindleeftijd is voor deelname aan de adviesraad. 

Wethouder Krook geeft aan dat dit niet wenselijk is. De heer Huisman geeft aan dat dit in andere 

organen wel gebeurt. De wethouder geeft aan dat het wat hem betreft geen vergelijking is. 

 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de besluitvormende vergadering.    

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer Sluiters over de toezeggingenlijst, nummer 9 stand van zaken uitvoeringsprogramma 

jongerenwerk. 

De heer Sluiters geeft zijn complimenten voor het duidelijke stuk, maar vraagt zich af of 3FTE niet te 

veel is en vraagt aan het college of we niet af kunnen met minder FTE. 

Wethouder Prent geeft aan dat het niet te veel is en meer beter zou zijn en dat de politie aangeeft dat 

zij profijt hebben van het werk van de jongerenwerkers.  

 

Mevrouw Baselier over ingekomen stuk 10, veiligheid deelnemers Scale onderzoek.  

Dit ingekomen stuk gaat als agendapunt naar de oordeelvormende vergadering van april. 

 

10. Sluiting.  

De voorzitter spreekt een woord van dank en sluit de vergadering om 20:07 uur. 

 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van 6 april 2020. 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer C.A.A.M. Gommeren 


