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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 8 juni 2020 

 

Aanwezig: De heer:  C.A.A.M Gommeren  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 

 T.P.M. van Es   lid 

J.C.M. Verbeek   lid 

 J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

T.C.J. Huisman   lid 

J.H.F. Weerdenburg  lid 

C.J. A. Langenberg  burgerlid 

D. Van Agtmaal  lid 

N. Baali   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:  4 

 

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 8 juni 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. 

Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. 

 

04. Vaststelling besluitenlijst van 3 februari 2020. 

Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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05. Vragenhalfuur. 

De heer Van Es vraagt waarom een rapportage van de ISD over de TOZO-regeling niet 

teruggekoppeld is aan de raad, wanneer de raad informatie ontvangt over de voortgang van het 

steunfonds en of de wethouder zorgen weg kan nemen over de druk in Bergen op Zoom en de 

eventuele gevolgen voor inwoners van Steenbergen. De heer Krook geeft aan dat TOZO een 

uitvoeringsregeling is, daarom geen terugkoppeling en dat belemmert de raad niet in haar 

controlerende taak. In de gemeente Steenbergen zijn er volgens de wethouder geen 

ondernemers die problemen ondervinden met de TOZO-regeling. De situatie in Bergen op Zoom 

heeft geen invloed op de situatie in Steenbergen. Volgens de heer Van Es blijft staan dat de 

toevoer van informatie over het steunfonds stagneert. De heer Krook geeft aan dat de raad 

volgens de afspraken is geïnformeerd en de raad niet te betrekken bij elke uitvoeringsregeling. 

Mevrouw Van Caam stelt naar aanleiding van een specifieke casus vragen over de bereikbaarheid 

van hulpinstanties. Daarnaast zijn vrijwilligers in gevaar geweest door gebrek aan informatie, 

gaat privacy boven veiligheid? De heer Krook geeft aan dat er genoeg instanties in de regio en 

gemeente zeven dagen per week bereikbaar zijn. Privacy protocollen kunnen niet aan de kant 

geschoven worden en hij gaat ervanuit dat wanneer een instantie vrijwilligers inzet, deze daar 

ook toe berust zijn.   

De heer Baali vraagt een update over beleidskader omtrent eenzaamheid en of er aan de hand 

van een memo van het college hierover gesproken kan worden in de werkgroep sociaal domein. 

De heer Krook geeft aan dat dit mogelijk is en zegt de memo toe. 

De heer Huisman stelt voor om de leeftijdsdiscriminatie voor de BABS te schrappen. De heer 

Krook geeft aan dat de regeling al sinds 2001 van kracht is en  in 2015 opnieuw is bevestigd. Deze 

regeling staat en er is geen reden om dit te veranderen. De heer Huisman vindt het vreemd dat 

dit per gemeente verschilt. In de afgelopen jaren is er onderbezetting voorgekomen, is dat reden 

op de leeftijdsgrens te schrappen? De heer Krook herkent zich niet in die geluiden, mochten die 

er zijn, is dat reden om te heroverwegen.  

De heer Van Elzakker informeert of het college de brief van VV Steenbergen heeft ontvangen met 

de plannen voor de kleedkamers. Zo ja, hoe ver staat het dan met de plannen. Mevrouw Prent 

geeft aan dat de brief is ontvangen en wordt ambtelijk voorbereid. Ze verwacht het voorstel in 

september voor te kunnen leggen, dit is een toezegging. 

De heer Stoeldraijer vraagt of alarmerende nieuwe cijfers aanleiding geven om het 

uitvoeringsplan leesvaardigheid te herzien. En vraagt zich af waar het extra budget i.v.m. corona 

aan wordt besteed. Mevrouw Prent geeft aan dat het geld bedoeld is voor extra 

steunmaatregelen en nu concreet gebruikt wordt voor de ouderbijdrage voor peuterspeelzalen. 

Het uitvoeringsplan leesvaardigheid is een dynamisch document, als er aanpassingen gevraagd 

worden, kan dat. De heer Stoeldraijer geeft nog aan concrete doelen in het plan te missen. 

 

06. Jaarstukken 2019 over de onderwerpen Mens en Maatschappij. 

Mevrouw Abresch stelt dat ondanks de plus van ruim 8 ton, dit minder is dan in de 

tussenrapportage geschetst is en op conto komt van het sociaal domein. Ze ziet ook dat daar 

geen grip op is. Is dit gebrek aan grip enkel het gevolg van een te lage uitkering door het Rijk of 

zijn er andere aspecten waar het college op kan sturen? Ze wil dat het college op zoek gaat naar 

manieren om meer grip te krijgen op de uitgaven om beter te weten waar we aan toe zijn. 

Daarnaast roept ze op tot concrete actie om tot een goede sociaal-maatschappelijke invulling te 

komen voor Fort Henricus.  

De heer Baali vraagt of er een voorstel richting de werkgroep bestuurlijk vernieuwing komt over 

de set van beleidsindicatoren om meetbaar te maken wat de raad belangrijk vindt. Hij mist in de 

jaarstukken het zicht op of beleid ook binnen de juiste tijd wordt uitgevoerd. Hij wil in de 

jaarstukken antwoord op de vraag welke doelen zijn gesteld, welke behaald, welke niet en 

waarom dan niet? Hoe staat het college hier tegenover? Hij stelt verder voor in de jaarstukken 

ook smileys toe te passen. 
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De heer Verbeek maakt zich zorgen om de overschrijdingen in de jeugdzorg en WMO. Waarom 

wordt de begroting hierin aangepast en later weer teruggedraaid? Vraagt zich verder af waarom 

een taakstellende bezuiniging is opgelegd om de begroting kloppend te maken, maar deze niet is 

gerealiseerd. Waarom niet en wordt deze alsnog gerealiseerd in 2020? 

De heer Krook stelt dat er in de tussenrapportage nog een dalende trend te zien was in de 

jeugdzorg, maar dat er in het laatste kwartaal onvoorziene kosten bij kwamen. In de WMO zijn de 

overschrijdingen terug te voeren de nieuwe regeling omtrent eigen bijdrage en onvoldoende 

compensatie vanuit het Rijk. Er wordt hard gewerkt om meer grip te krijgen. Er is slechts grip op 

wat we zien, niet op aantallen zorgaanvragers, niet op Rijksbeleid en niet op de financiële 

compensatie. Het meetbaar maken van beleidsdoelen is afgesproken via het auditcommitte en 

wordt in september voorgelegd. De smileys in de jaarrekening worden toegezegd. De 

taakstellende bezuiniging is slordig verwerkt en in 2020 rechtgezet. Om dit in de toekomst te 

voorkomen, wordt gewerkt aan het goed door rekenen van beleidskeuzes in de begroting. 

Mevrouw Prent ziet omtrent Fort Henricus licht aan het einde van de tunnel, er wordt gewerkt 

aan een concrete invulling en een gedragen plan. In het najaar volgt een voorstel en in de 

begroting is hier al rekening mee gehouden. 

 

Mevrouw Abresch vraagt zich af waarom de begroting wordt bijgesteld als afgelopen jaren blijkt 

dat er in de laatste kwartalen altijd extra kosten tevoorschijn komen. Is de toename in WMO ook 

niet gevolg van goede werk WMO consulenten? Ziet ook dat er te weinig compensatie is vanuit 

het Rijk en zou graag hardere grens trekken richting het Rijk. Ze hoopt verder dat het college 

doorpakt m.b.t. Fort Henricus. 

De heer Stoeldraijer vraagt zich af of de wethouder zich zorgen maakt om de financiering van de 

WMO of over ten onrechte gebruik door inwoners? En vraagt waarom het de gemeente 2 miljoen 

kost, als een zorgvoorziening wordt geopend? 

De heer Krook maakt zich zorgen of het financieel behapbaar is met elkaar. Als een 

zorgaanbieder aanbod creëert, wordt er gebruik van gemaakt door mensen die daar eerder geen 

gebruik van konden maken. De heer Baali vraagt of het in de WMO mogelijk is ontmoedigend te 

zijn richting mensen die het zich kunnen veroorloven? De heer Krook geeft aan dat de wet wordt 

uitgevoerd. Als iemand recht heeft op zorg, krijgt die dit ook. De heer Langenberg vraagt zich af 

of de gemeente ook niet kan sturen op aanbod van zorginstellingen? De heer Krook geeft aan dit 

enkel te kunnen monitoren en in gesprek te kunnen gaan, maar niet te kunnen sturen. In de 

komende maanden wordt in kaart gebracht aan welke knoppen er gedraaid kan worden. 

 

07. Jaarrekeningen 2019 en begrotingen 2021 Verbonden Partijen. 

De heer Sluiters wil ervoor waken niet via een gemeenschappelijke regeling de schulden van 

Bergen op Zoom te betalen. 

De heer Weerdenburg vraagt zich af wat er gebeurt als een buurgemeente inhoudelijk niet 

akkoord gaat met een gemeenschappelijke regeling. En mocht dan een aanpassing leiden tot een 

zwaardere financiële last of het college dat langs de raad komt of zelf beslist.   

De heer Baali worstelt met de inhoud van regionale samenwerking en hoe daar als raadslid grip 

op te houden. Hoe denkt het college hierover? 

De heer Van Agtmaal stelt vragen over de aanrijtijd van ambulance.  

De heer Krook gaat uit van eigen kracht en is niet bang voor Bergen op Zoom, in de 

samenwerking zijn ze één van de partijen. Het is nog nooit gebeurd dat een andere gemeente 

inhoudelijk niet akkoord ging. Hij begrijpt de moeite met inhoudelijk zicht op gemeenschappelijke 

regelingen. Daar zijn beleidsstukken op te maken, maar dit is arbeidsintensief. De heer Baali 

snapt dit, maar wil dit graag in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing bespreken om 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De heer Krook zegt toe dat dit in de werkgroep 

besproken kan worden. 
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08. Ingekomen stuk 10 van 2 maart 2020: van de Stichting Herken Ouderverstoting. Betreft 

veiligheid deelnemers Scale onderzoek Jeugdzorg. Op verzoek van mevrouw Abresch en 

mevrouw Baselier geagendeerd. 

Mevrouw Baselier vraagt welke maatregelen genomen zijn om toekomstige bijeenkomsten goed 

te laten verlopen. Welke afspraken zijn er gemaakt over controle en wat gebeurt er als het weer 

mis gaat? Is er een terugkoppeling voor de raad?  

De heer Baali stelt dat niet wordt voldaan aan toezegging om de raad per kwartaal over 

jeugdzorg te informeren. Waarom wordt dit niet gedaan en kan dit recht gezet worden? 

De heer Krook geeft aan dat Scale erop toe ziet dat het niet meer gebeurt. Het college spreekt 

instanties en Scale daarop toe. Hij laat ambtelijk uitzoeken wanneer de raad over de stand van 

zaken met betrekking tot het onderzoek geïnformeerd wordt. De wethouder gaat tevens na 

welke toezegging in het verleden is gedaan, of deze nog toepasbaar is en welke toezegging 

eventueel wel toepasbaar is.   

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Ingekomen stuk 4. Raadsmededeling uitvoeringsplan volksgezondheid. De heer Stoeldraijer 

vraagt of recente ontwikkelingen aanleiding geven om het uitvoeringsplan te herzien. De heer 

Krook geeft aan dat de nota niet verandert, hierin zijn alleen wettelijke normen opgenomen. 

Bestrijding van infectieziekten is een taak voor de GGD. 

 

Ingekomen stuk 55. Raadsmededeling motie gemeentefonds sociaal domein. Mevrouw Abresch 

kondigt aan dat over dit ingekomen stuk een motie wordt ingediend tijdens de besluitvormende 

vergadering van 25 juni. 

 

Ingekomen stuk 57. Duisenberg onderzoek jeugdzorg. De heer Huisman vraagt naar een reactie 

van het college op dit onderzoeksrapport. Mevrouw Abresch vraagt of de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing zich wil buigen over de vraag of deze methodiek ook door de gemeente 

Steenbergen kan worden toegepast. De heer Krook denkt dat het nuttig is om toepassing van de 

methodiek voor de gemeente en de regio nader te onderzoeken. De heer Van Es geeft aan dit 

graag aan te kaarten in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De heer Huisman vraagt 

nogmaals om de reactie van het college. De heer Krook raadt aan het om via reguliere weg langs 

college te laten gaan en zo reactie te krijgen. 

 

Ingekomen stuk 61. Raadsmededeling mantelzorgondersteuning. Mevrouw Abresch vraagt zich 

af of deze raadsmededeling invulling geeft aan de motie volgens de wethouder? Zij denkt van 

niet. De heer Krook geeft aan de hand van de vragen in de motie antwoord op wat er aan gedaan 

wordt.  

 

Ingekomen stuk 66. Oproep opvang asielkinderen uit Griekenland. De heer Baali wil dat 

gemeente Steenbergen zich bij deze oproep aansluit en kondigt hierover een motie aan met de 

nadrukkelijke uitnodiging om dit raad breed te kunnen doen.   

 

Ingekomen stuk 15A. Gespreksverslag financiering glijbaan Aquadintel. De heer Stoeldraijer 

vraagt of de cijfers uit de beweringen van de Volkspartij of uit het gespreksverslag kloppen? De 

heer Krook weet niet welke cijfers kloppen en zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. 
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10. Sluiting.  

De voorzitter spreekt een woord van dank en sluit de vergadering om 21:35 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 

31 augustus 2020. 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

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


