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Dhr. E. Maas
Raadslid Gewoon Lokaal!

Steenbergen, 20 juli 2021

onderwerp : Vragen van raadsleden ! Vragen Reglement
van Orde

Geachte heer Maas,

Op 29 juni jl. heeft de fractie van Gewoon Lokaal! artikel 40-vragen gesteld over de 
heroverwegingen van de activiteiten in de kernen, die WijZijn Traverse Groep aan 
het maken is.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vermelden wij ons 
antwoord:

7. Is het college bekend met het feit dat WZTG veel rumoer aan het oproepen is door het 
plotseling stopzetten van diverse vergoedingen? Denk hierbij aan het vergoeden van 
bijvoorbeeld zaalhuur voor Ouderengymclub Kruisland en de Volksdansgroep welke gebruik 
maken van Dorpshuis Siemburg en het geven van een vergoeding aan de 
instructrices/voorgangers?
Antwoord: het college is bekend met de aankondiging van WijZijn Traverse Groep 
verder genoemd WijZijn Steenbergen dat zij in overleg gaan/zijn met de muziek- en 
sportdocenten, om het aanbod- als voorliggende voorziening- op een andere manier 
te organiseren. WijZijn inventariseert de mogelijkheden en op welke wijze er aan de 
activiteiten vorm kan worden gegeven die passend zijn in deze tijd en aansluit bij de 
diverse kernen. Meer vraaggericht, minder aanbodgericht en meer groepsgericht. De 
docenten worden verzocht hierin mee te denken. Eventuele wijzigingen gaan pas in 
2022 in. De huur en lessen gaan gewoon door.

2. Weet het college van de 'nieuwe' werkwijze van WZTG; dat zonder overleg met de
verenigingen, clubs én leidsters alle vergoedingen plotseling stopgezet zijn? Staat het college 
achter deze werkwijze?
Antwoord: het college wordt nog geïnformeerd over de nieuwe werkwijze van WijZijn 
Steenbergen en was/is niet op de hoogte van het plotseling stopzetten van de 
vergoedingen. Het college verwijst betrokkenen naar WijZijn Steenbergen om hierover 
constructief met elkaar in overleg te gaan. Het college heeft WijZijn Steenbergen 
nadrukkelijk gevraagd om de uitkomsten van deze gesprekken terug te koppelen 
d.m.v. een korte schets en dit in een voorstel met de gemeente te delen.
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3. Zijn er buiten de bovengenoemde twee clubs nog meer heroverwegingen of stopzettingen 
van financiële bijdragen bekend in de gemeente Steenbergen of worden deze binnen korte 
termijn nog genomen of verwacht?
Antwoord: de heroverwegingen betreffen alle activiteiten die WijZijn Steenbergen in de 
diverse kernen uitvoert. WijZijn Steenbergen heeft de opdracht gekregen om te kijken 
naar hun activiteiten dus van oud naar nieuw. Er zijn op dit moment geen andere 
heroverwegingen gedaan.

4. Is het college van mening dat communicatie beter geregeld moet worden bij WZTG door 
juiste en betere bereikbaarheid middels e-mail en telefoon. Kortom zijn er klachten bij het 
college bekend hierover? Zo ja, wat gaat men hieraan doen?
Antwoord: het college is van mening dat de communicatie bij WijZijn Steenbergen over 
het algemeen goed is geregeld. Er zijn hier niet eerder klachten over ontvangen.
De communicatie in dit traject is wegens ziekte van een medewerker en afwezigheid 
van de manager onvoldoende geweest. Hier is inmiddels nadrukkelijk aandacht voor 
gevraagd.

5. Wij gaan ervanuit dat deze heroverwegingen z.s.m. besproken worden in samenspraak met 
WZTG en college. Binnen welke termijn kunnen we hiervan iets vernemen en worden de 
benadeelden hiervan ingelicht?
Antwoord: de heroverwegingen dienen nog besproken te worden met het college. 
Zodra hier meer over bekend is, worden u en de betrokkenen hierover geïnformeerd. 
De verwachting is dat dit na de zomervakantie zal plaatsvinden.

6. Kan het college oplossingen of voorstellen aandragen tot continueren van de vergoedingen 
middels andere kanalen/middelen, bijvoorbeeld in samenspraak met sportcoaches of heeft 
men hierover andere positieve ideeën?
Antwoord: het uitgangspunt van het college is dat de welzijnsactiviteiten in de diverse 
kernen erg belangrijk zijn. Het is niet de intentie dat de activiteiten waar behoefte aan 
is verdwijnen. De vraag hierbij is wel of de gemeente, via een subsidie aan WijZijn 
Steenbergen, hierin faciliterend moet zijn. Het is onze taak als gemeente om juist de 
kwetsbare inwoners te ondersteunen. Het gaat hierbij niet om de inwoners die dit zelf 
kunnen betalen. Daarnaast is er binnen de gemeente een vangnet "Regeling sociaal 
culturele bijdrage". Hier kunnen inwoners jaarlijks een vergoeding aanvragen van 
maximaal C 150,- om deel te nemen aan bijvoorbeeld een welzijnsactiviteit.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steen 
de secretaris, de loof
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