
College van Burgemeester en Wethouders en 
Gemeenteraad van Steenbergen 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen 
 
         8 november 2021 
 
 
Geachte college / leden van de gemeenteraad, 
 
 
Wij hebben kennis genomen van de raadsmededeling d.d. 19 oktober 2021 betreffende de 
Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen (WBTR). 
Wij concluderen hieruit dat het gemeentebestuur geen actieve rol wil spelen maar zich slechts 
wil beperken tot het geven van informatie aan verenigingen en stichtingen. Dit ondanks de 
toezegging van wethouder Krook om de motie (M3) van Gewoon Lokaal!, de Volkspartij en het 
CDA, die bij de behandeling van de perspectiefnota op 8 juli 2021 werd ingediend maar werd 
ingetrokken, uit te zullen voeren. In de programmabegroting 2022 is geen enkele opmerking 
over de WBTR opgenomen.  
 
In de motie staat: 
 

- besluit dat het college een ondersteuningsfaciliteit in het leven dient te roepen om de 
verenigings- en stichting besturen met raad en daad bij te staan en hierover actief een 
informatiecampagne naar de verenigingsbesturen op te zetten; 

- besluit voorts dat een oplossing dient te worden gezocht om de onverwachte kosten 
welke voor in de gemeente Steenbergen gevestigde verenigingen en stichtingen 
ontstaan boven de eventuele subsidie te vergoeden; 

- draagt het college van burgemeester en wethouders op dit besluit uit te voeren bij de 
samenstelling van de tekst en voorgestelde bedragen in de Begroting en gaat over tot 
de orde van de dag. 

 
Steenbergen kent tientallen verenigingen en stichtingen die met de gevolgen van de WBTR te 
maken krijgen. Bij velen ontbreken de kennis, menskracht en financiële middelen om de 
gevolgen te onderzoeken en passende maatregelen te nemen. Wij wijzen in dit verband op de 
brief van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers werk (ingekomen stuk 37 bij 
oordeelvormende raadsvergadering van 6 september 2021). Zij schrijven: 
 
3. Help bestuursvrijwilligers de last van wet- en regelgeving te dragen Veel bestuursvrijwilligers 
zijn aan het eind van hun latijn, hebben zich met veel bijzaken moeten bezighouden die niets 
met het doel van hun organisatie te maken hebben, maar die wel voor extra 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zorgen. Veel bestuursvrijwilligers zijn hierdoor ook 
gestopt .  
 
Acties:  
 
1. Ontlast bestuursvrijwilligers door eigen lokale wet- en regelgeving te vereenvoudigen.  
2. Werk actief samen met vrijwilligersorganisaties om activiteiten die zo waardevol zijn voor de 
gemeente mogelijk te maken. Denk concreet aan het aanstellen van één contactpersoon 
binnen de gemeente die helpt vergunningen voor elkaar te krijgen. 
 3. Help bij de implementatie van landelijke of Europese wetgeving, zoals de AVG, WBTR 
of straks de WMTO. 
4. Beperk administratieve lasten in afleggen van verantwoording in geval er een subsidierelatie 
is. 



Wij doen een dringend beroep op u om voor deze organisaties een de mogelijkheid van actieve 
ambtelijke ondersteuning in het leven te roepen en tevens een subsidiemogelijkheid om de 
eventuele financiële gevolgen van de WBTR op te vangen. 
 
Wij zijn overigens van plan informatieavonden te beleggen voor de verenigingen en stichtingen 
in de diverse kernen. Wij zullen daartoe ondersteuning zoeken van ter zake deskundige 
personen in de kernen.  
 
Wij denken dat deze informatie avonden het beste in elke kern (Steenbergen, Dinteloord, 
Nieuw Vossemeer, Kruisland en Welberg) georganiseerd kunnen worden om een maximaal 
bereik te hebben. Wij verzoeken u wel de vergaderkosten te vergoeden. 
 
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens Dorpsraad Welberg   Namens Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
  H.Groenendijk – secretaris    H.Tampoebolon - voorzitter  
            
 
 


