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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en 

Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over de ingekomen stukken 

6, 6A en 10 die betrekking hebben op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).  

De implementatie van Europese wetgeving heeft grote gevolgen voor verenigingen en 
stichtingen in de gemeente Steenbergen. Het gaat om de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR) en de 
registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO). Bij vele verenigingen en stichtingen 
ontbreken de kennis, menskracht en financiële middelen om de gevolgen te onderzoeken en 
passende maatregelen te nemen. 
 
Bij de behandeling van de perspectiefnota in de besluitvormende raadsvergadering van 8 juli 
2021 zegde wethouder Krook toe om de motie (M3) van Gewoon Lokaal!, de Volkspartij en 
het CDA, die niet werd ingediend maar werd teruggetrokken, wel uit te zullen voeren.  
 
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. 

 
Net als de dorpsraad van Welberg hebben wij kennis genomen van de raadsmededeling d.d. 19 
oktober 2021 (ingekomen stukken 6 en 6A) 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 middels een folder (ingekomen stuk 6A). En dus de motie 
niet uit wil voeren.  
 
Ik heb daarom mede namens de dorpsraad Welberg op 8 november 2021 een brief gestuurd aan het 
college (ingekomen stuk 10).  Daarin vragen wij o.a. 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. 
 
Recentelijk is daar de registratie in het UBO register bij gekomen. Veel verenigingen en stichtingen 
hebben al een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel met het verzoek allerlei gegevens aan 
te leveren. Daarbij o.a. een kopie van een identiteitsbewijs. Er wordt weliswaar wordt gewezen op het 
feit dat door een handtekening afgeplakt c.q. onherkenbaar mogen zijn, maar de kans bestaat dat dit 
bij veel organisaties niet opgemerkt wordt dan wel niet belend is en men ook niet op de hoogte is van 
het maken van een veilige kopie met behulp van een app van de Rijksoverheid. Dit om fraude en 
misbruik te voorkomen. 
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Wij hebben verder aangegeven bereid te zijn 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 hebben het college wel verzocht u de vergaderkosten te vergoeden. 

Mede namens dorpsraad Welberg (Henk Groenendijk), 
 
 
Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
H.A.Tampoebolon - voorzitter  
Omloop 12 
4671 HX Dinteloord 


