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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 7 juni 2021 

 

 

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

De dames:  G.M. van Caam   lid 

     L.C.M. Baselier   burgerlid 

De heer:  M. Rijshouwer   lid 

J.H.F. Weerdenburg   lid 

J.W. Huijbregts   lid (tot 21:54 uur) 

T.P.M. van Es   lid  

J.C.M. Verbeek   lid 

B. Sluiters   lid 

A.J.D. Kouwen   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

      N. Baali   lid 

     J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

     

Mevrouw:  E.M.J. Prent    wethouder  

De heer:  J. Krook   wethouder 

   

  De heer  R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

Pers: -  

Omroep: 2  

Publieke tribune:  5 

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 7 juni 2021  

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet kijkers en aanwezigen welkom. 

 

02. Vaststelling van de agenda 

In verband met de aanwezigheid van een inspreker wordt het agendapunt waarop wordt 

ingesproken behandeld direct na de inspraak.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 

 

03. Spreekrecht burgers 

Dhr.  Van der Wegen spreekt in op agendapunt 6, de Jaarstukken 2020. Hij trekt het 

positieve resultaat van 2020 in twijfel en is het niet eens met de communicatie via de 

media. Er is sprake van misleiding aldus dhr. Van der Wegen. Het saldo voor 2020 is 

immers negatief, maar wordt aangevuld vanuit de reserves. Nu wordt het als positief 

nieuws gebracht in de media, maar waarom vertelt de gemeente niet het eerlijke verhaal? 

 

Verschillende fracties geven aan dat hetgeen de inspreker aanhaalt voor een deel 

besloten ligt in de werkwijze van een gemeente. Voor het andere deel en voor wat betreft 

de communicatie, komen ze daarop terug in hun bijdragen. 

 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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06. Jaarstukken 2020 (over de onderwerpen Mens en Maatschappij) 

De voorzitter leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de fracties 

 

Dhr. Huisman (D66) geeft aan niet in te kunnen stemmen met het besluit dat voorligt. Het 

uitstellen van zaken naar 2022 baart zijn fractie zorgen. Dat geldt ook voor de 

verrekening inzake het aquaduct, die na 11 jaar naar boven komt. Daarnaast maakt zijn 

fractie zich zorgen over de bodem van de reserves, die in zicht komt. Hij kondigt hierover 

een motie aan. Wat betreft D66 zijn de ambities weliswaar overeind gebleven, maar niet 

uitgevoerd. Het positieve financiële resultaat is dan een gevolg, geen verdienste. 

Dhr. Weerdenburg (CDA) ziet het schuiven met reserves als een noodzaak in verband met 

incidentele afwijkingen. Hij constateert dat veel zaken zijn afgerond en dat er weinig ‘rode 

smileys’ in het overzicht staan. Dit ondanks het moeilijke jaar vanwege Corona. Hij vraagt 

zich af of het college nu aanstuurt op ‘terug naar het oude normaal’ of dat er blijvende 

lessen worden getrokken uit de periode rond Corona. Als voorbeeld noemt hij daarbij de 

mogelijkheden om thuis te werken. Dhr. Baali (PvdA) heeft antwoorden op zijn technische 

vragen slechts enkele uren voor de vergadering ontvangen. Dat is te laat en niet volgens 

de afspraak. Hij is van mening dat het positieve saldo vooral te danken is aan zaken die 

niet zijn uitgevoerd en het op laten gaan van de AFC-gelden in de algemene reserve. Hij 

vraagt zich af of dit nu ook vrije ruimte is. Ook wil hij weten waarom het budget voor 

verduurzaming van de eigen gebouwen niet is uitgegeven. Met het oog op Corona, pleit 

hij ervoor eenmalig de reclamebelasting voor ondernemers kwijt te schelden of te 

compenseren. Ook is er nog 2,9 miljoen over in de TOZO-regeling en wil hij weten wat 

daarmee mag en kan. Dhr. Kouwen (Volkspartij) spreekt van een zwaar jaar. Hij is blij met 

het positieve resultaat, maar een deel van de ambities is niet gerealiseerd. Hij wil van het 

college weten of het nodig is keuzes te maken. Voor zijn fractie zouden de ambities in de 

woningbouw en de bedrijvigheid nog wel wat scherper mogen. Ten aanzien van 

duurzaamheid is het zaak realistische doelen te stellen. Voor wat betreft de AFC-gelden is 

het goed dat de mogelijkheid is gezien om deze te laten afvloeien naar de algemene 

reserve, maar hij vraagt zich wel af wat de consequenties zijn. Tenslotte hoort hij ook 

graag van de wethouder wat de stand van zaken is met betrekking tot de Jeugdzorg en de 

WMO, voor wat betreft de gelden van het Rijk. Dhr. Verbeek (VVD) wijst op de late 

antwoorden op technische vragen. Ook de perspectiefnota is er nog niet. Het proces 

verdient daarmee geen schoonheidsprijs. Wat zijn fractie betreft is het Jaarverslag dan 

ook zeker een bespreekpunt voor de besluitvormende raad. Hij stelt vragen over onder 

meer ’t Cromwiel, de kosten voor participatie en de wijkteams. Voor wat betreft het 

financiële deel kan hij deels aansluiten bij de inspreker. Hij mist geregeld een bijzin die 

begint met ‘want’. Er is sprake van een positief resultaat, want… de reserves zijn 

ineengeschoven en een aantal zaken is niet uitgevoerd. Hij stelt dat wanneer wel alles 

was uitgevoerd, er geen sprake zou zijn van een incidenteel overschot, maar van een 

structureel tekort van ongeveer €300.000,-. Hij vraagt zich af hoe onafhankelijk het al 

zodanig benoemde onderzoek naar de AFC-gelden was, gezien het feit dat het door een 

eigen ambtenaar is uitgevoerd. Ook zijn fractie vraagt zich af wat de gevolgen zijn, 

bijvoorbeeld voor Dinteloord. Verder constateert hij dat de vrije reserve onder de 

afgesproken grens van 2 miljoen euro komt, als de AFC-gelden niet worden overgeheveld. 

Hij hoort graag wat er ten aanzien van de AFC-gelden nog te verwachten valt in de 

toekomst. Dhr. Verbeek gaat vervolgens in op de geconstateerde personeelsuitbreiding, 

de wens om de organisatie te verjongen en de grote hoeveelheid inhuur. Hij kan deze 

zaken niet altijd met elkaar rijmen. Tenslotte is hij van mening dat het zesde beslispunt 

uit het besluit bij de begroting thuishoort, niet bij de jaarrekening. Dhr. Rijshouwer 

(GewoonLokaal!) ziet overwegend ‘groene smileys’ in het jaarverslag en dat stemt hem 

positief. Het uitstel door Corona is begrijpelijk, maar ook zorgelijk. Datzelfde geldt voor 
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een aantal overschrijdingen. De algemene reserve tenslotte neemt af, is zijn constatering, 

als er geen sprake was geweest van het overhevelen van de AFC-gelden. Ook daar is 

aandacht voor nodig, aldus dhr. Rijshouwer. 

 

Wethouder Krook gaat kort in op de inspreker. Hij is van mening dat er geen sprake kan 

zijn van misleiding, gezien de open boekhouding van de gemeente. Daarnaast kijken 

zowel de accountant als de provincie mee. Het aanleggen van een ‘spaarpot’ is normaal. 

De gemeente maakt gebruik van zijn eigen spaarpot. Wel erkent hij dat het ingewikkelde 

materie is en dat er meer aandacht had kunnen zijn voor de communicatie. Voor de late 

beantwoording van de vragen maakt de wethouder een excuus. Ondanks dat constateert 

hij dat het proces rondom de planning en controle steeds beter op orde komt. Het 

verbeteren van die processen vraagt extra inzet van personeel, wat onder meer de 

tijdelijke piek in de inhuur verklaart. Deze zal vanaf 2021 afnemen, aldus de wethouder. 

Voor wat betreft de overheveling van de AFC-gelden merkt hij op dat dit ruimte geeft om 

het geld anders in te zetten. Het onderzoek dat is verricht, is verricht in het kader van de 

interne controle (artikel 213a GemW.). Er komen nog extra middelen voor Dinteloord. Hij 

zegt toe de raad nader te informeren over het exacte bedrag, alsmede de kosten/baten-

analyse van de wijkteams. De TOZO-gelden moeten naar zijn weten terug naar het Rijk, 

maar er komt wel extra compensatie voor de Jeugdzorg en de WMO. Hoeveel dat is, zal 

duidelijk worden in de Perspectiefnota. 

 

Wethouder Prent gaat kort in op de vragen die gesteld zijn binnen haar portefeuille. Voor 

wat betreft de verduurzaming van de eigen gebouwen, wijst ze op veranderingen in het 

proces, waardoor werkzaamheden zijn uitgesteld.  

 

Dhr. Huisman (D66) gaat in tweede termijn in op het persbericht van de gemeente over 

de jaarstukken. Hierin wordt een te rooskleurig beeld geschetst en dat blijkt ook uit de 

reactie van de wethouder als het gaat om de communicatie. Het positieve resultaat is een 

kwestie van perceptie. Een open boekhouding is mooi, maar je kunt van de burger niet 

verwachten dat hij een jaarverslag helemaal leest en begrijpt.  

Dhr. Weerdenburg (CDA) wijst eveneens op de complexiteit van het stuk. De burger is 

geholpen met een goed debat in de raad. Ook een infographic over het jaarverslag is 

gewenst. Verder informeert dhr. Weerdenburg nogmaals naar de lessen die getrokken 

kunnen worden uit Corona. Dhr. Baali (PvdA) vraagt zich af waarom er een persbericht 

verschijnt nog voordat de raad over het jaarverslag heeft gesproken. Voor wat betreft zijn 

voorstel de reclamebelasting kwijt te schelden, gaat het hem vooral om een eenmalige 

maatregel vanwege Corona. Dhr. Verbeek (VVD) stelt dat het niet aan de burger ligt als 

zaken ingewikkeld zijn. Dan is het nodig het goed uit te leggen. Hij benadrukt dat zijn 

algemene beeld van de organisatie positief is en complimenteert de wethouder daarvoor. 

Dhr. Rijshouwer (GewoonLokaal!) is eveneens positief, maar vraagt wel aandacht voor de 

gevolgen van het uitstel voor de ambtelijke organisatie. 

 

Wethouder Krook geeft aan dat het accountantsverslag onderweg is. De accountant is 

positief over Steenbergen, als het gaat om een vergelijkend perspectief met andere 

gemeenten. Het overhevelen van bedragen en uitstellen ambities en werkzaamheden 

komt overal voor en is gebruikelijk. De suggestie voor een infographic over het 

jaarverslag als aanvulling op het eerder persbericht neemt hij mee. Het is gebruikelijk dit 

bij de begroting te doen, maar kan ook bij het jaarverslag. Een persbericht pas versturen 

na bespreking in de raad kan ook, maar de jaarstukken zelf worden al openbaar bij het 

aanbieden aan de raad. 
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De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk doorgaat naar de 

besluitvormende raadsvergadering van 24 juni. 

 

04. Vaststelling van de besluitenlijst van 12 mei 2021 (over de onderwerpen Mens en 

Maatschappij) 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur 

Mw. Baselier (D66) refereert aan een krantenartikel van maart 2021 inzake de huisvesting 

van statushouders. Ze is blij met de ontwikkelingen en verzoekt de wethouder haar 

complimenten over te brengen aan alle betrokkenen. Uit vragen van de PvdA denkt ze 

echter op te maken dat het door Corona toch minder gunstig is verlopen dan in het 

artikel geschetst. Ze vraagt een toelichting van de wethouder. 

Wethouder Krook geeft aan dat hij de complimenten overbrengt. De ontwikkelingen zoals 

geschetst zullen doorlopen in de komende periode. 

Inzake de opvang en begeleiding van statushouders maakt Mw. Baselier (D66) melding 

van een proef in een aantal gemeenten met opvang vanaf de eerste dag. Ze vraagt zich af 

of het college op de hoogte is van deze proef en of Steenbergen eraan zou kunnen 

meedoen. 

Wethouder Krook meldt dat er al een dergelijk project loopt in Steenbergen in het kader 

van de Right-to-Challenge. Dat project loopt in samenwerking met Vluchtelingenwerk al 

sinds 2019. De wethouder benoemt een aantal resultaten. 

 

Mw. Baselier (D66) stelt vragen over de eventuele wachtlijsten in de Jeugdzorg en voor de 

WMO. Zijn die er? Gaat het college een beroep doen op extra middelen uit Den Haag? Ze 

ontvangt graag een memo met de laatste stand van zaken. 

Wethouder Krook geeft aan dat er inmiddels inderdaad  wachtlijsten zijn, maar deze zijn 

te overzien. Voor wat betreft een stand van zaken of andere informatie verwijst de 

wethouder naar de werkgroep sociaal domein. 

De voorzitter geeft aan dat Mw.Baselier haar verzoek kan richten aan de voorzitter van de 

werkgroep, dhr. Baali. 

 

Dhr. Baali (PvdA) wil graag een toelichting op de argumenten voor het later verschijnen 

van de Perspectiefnota. Hierover zijn afspraken gemaakt en op de wijze waarop het 

uitstel nu is gecommuniceerd, heeft hij er geen begrip voor. 

Wethouder Krook meldt dat de rede voor uitstel is dat de inhoud van de nota nog niet 

volledig bestuurlijk is gedekt. Er is een extra bespreking in het college nodig. Hij maakt 

excuses voor de wijze waarop dit is gecommuniceerd. Dat had anders gemoeten. 

 

Dhr. Baali (PvdA) informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de eerder 

aangenomen motie inzake het voorzieningenboekje. 

Wethouder Krook meldt dat het boekje over twee weken kan worden verspreid. De 

gegevens in de gemeentegids zullen daarentegen wat langer op zich laten wachten. In 

verband met Corona is hierin vertraging opgetreden. 

 

07. Begrotingen 2022 Verbonden partijen (Mens en Maatschappij) 

De voorzitter leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de fracties. 

 

Mw. Van Caam (GewoonLokaal!) geeft aan dat haar fractie akkoord gaat met de stukken 

van de GGD, het West-Brabants Archief, het Regionaal Bureau Leerplicht en ISD 

Intergemeentelijke sociale dienst) Brabantse Wal. Ook gaat ze akkoord met de 
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voorgestelde zienswijzen voor WVS (Werkvoorzieningsschap) en de regionale 

Ambulancevoorziening (RAV). Haar fractie maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de 

aanrijtijden. Ook kan haar fractie instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling van de ambulancevoorziening. Dhr. Huisman (D66) dringt erop aan dat er extra 

materiaal gestationeerd wordt in Steenbergen om de aanrijtijden van de ambulances te 

verkorten. Hij zou dit graag opgenomen zien in de zienwijzen en overweegt een 

amendement in te dienen. Hij vraagt de wethouder om een reactie. Dhr. Huijbregts (CDA) 

gaat in op de twee voorgestelde zienswijzen. Ten aanzien van de zienswijze voor de 

ambulancevoorziening is hij het volledig eens met de voorgestelde zienswijze. Hij geeft 

het college de suggestie mee om ook eens over de grenzen van de regio heen te kijken 

naar mogelijkheden. De zienswijze voor WVS steunt zijn fractie eveneens. De huidige 

begroting ziet er niet goed uit en bevat veel onzekerheden. Het CDA vraagt aandacht voor 

de ketensamenwerking en informeert naar de stand van zaken. Dhr. Van Es (VVD) deelt 

de zorgen over de aanrijtijden. Zijn fractie gaat akkoord met het voorstel. Hij vraagt 

aandacht voor de mate waarin de raden ‘in control’ zijn, gezien de enorme hoeveelheid in 

formatie die is aangeboden. Hij pleit ervoor in de raad afspraken te maken over welke 

raadsleden extra aandacht geven aan welke regelingen. Hij vraagt de andere fracties op 

zijn voorstel te reageren en aan te geven of zij wel het gevoel hebben voldoende controle 

te hebben. Dhr. Kouwen (Volkspartij) is tevreden over het raadsvoorstel en kan 

instemmen met de zienswijzen. Hij herkent zich in de woorden van de heer van Es en 

noemt hetgeen van de fracties wordt gevraagd ‘niet te doen’. Hij gaat mee in de suggestie 

om dit te bespreken in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.  

 

Wethouder Krook vindt de door de VVD aangezette discussie heel terecht. Het gevoel op 

afstand te staan, geldt ook voor de wethouder, zeker bij de grotere regelingen waarin ook 

de grote steden meedoen. De wethouder verwijst naar de evaluatie van de verbonden 

partijen die recent is verspreid. Hij stelt voor deze te bespreken. Ook maakt hij melding 

van een regionale bijeenkomst over de verbonden partijen op 12 juli. Hij gaat in op de 

aanrijtijden en verwijst voor wat betreft de verklaring naar eerdere gesprekken die 

hierover zijn gevoerd. Extra materiaal in de vorm van een extra ambulance met personee, 

acht hij onbetaalbaar. Wel wordt gedacht aan bijvoorbeeld extra AED’s. Samenwerking 

met andere regio’s wordt tot op zekere hoogte al gedaan. De dichtstbijzijnde ambulance 

wordt opgeroepen. De ketensamenwerking met WVS wordt eveneens aan gewerkt. 

Daarvoor is meer tijd nodig. 

 

Mw. Van Caam voelt wel wat voor het voorstel van de VVD, maar constateert tevens dat 

ze in mei het enige raadslid was dat deelnam aan een bijeenkomst van de WVS. Dhr. 

Stoeldraijer (PvdA) ondersteunt het idee van de VVD en geeft graag de opdracht mee om 

uit te zoeken waar we invloed uit kunnen oefenen. Dhr. Huisman (D66) dankt het college 

voor de antwoorden. Hij gaat akkoord met bespreking van het door de VVD voorgelegde 

voorstel in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Dhr. Huibregts (CDA) geeft aan ook 

graag in gesprek te gaan over de werkwijze rondom gemeenschappelijke regelingen in de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Zijn fractie gaat akkoord met het voorstel en de 

zienswijzen. Dhr. Van Es (VVD) dankt het college voor de antwoorden en zijn 

mederaadsleden voor de steun voor zijn voorstel. Hij staat achter de suggestie van dhr. 

Stoeldraijer om ook uit te zoeken waarop je invloed uit kunt oefenen als raad. 

 

De voorzitter concludeert dat het voorliggend voorstel op 9 juni eveneens wordt 

besproken in de oordeelvormende vergadering, met betrekking tot de onderwerpen voor 

Ruimte en Economie. Daar zal de conclusie worden getrokken of het al dan niet een 

hamerstuk is voor de besluitvormende raad. 
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08. Beantwoording artikel 40 vragen dhr. Lambers inzake graffitiworkshop (ingekomen 

stuk 4 uit de vergadering van 6 april 2021) 

De voorzitter leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de fractie die heeft verzocht 

het onderwerp te bespreken. 

 

Dhr. Sluiters (Volkspartij) vermoedt, gezien de antwoorden, dat niet alle vragen die zijn 

fractie heeft gesteld door het college goed zijn begrepen. Hij licht dit voor een aantal 

vragen nader toe. Hij erkent dat sommigen talent hebben, maar is bang dat de cursisten 

na de cursus openbare gebouwen, auto’s of muren bespuiten. Ervan uitgaan dat dit niet 

gebeurt, vind zijn fractie naïef van het college. Dhr. Rijshouwer (GewoonLokaal!) spreekt 

van een taboe in de samenleving en bij de Volkspartij. Hij is van mening dat dhr. Sluiters 

onterecht een beeld neerzet van een ‘straatschoffie met een capuchon op’. De jeugd is 

bezig met zijn toekomst en een graffitiworkshop kan daaraan bijdragen. Ook biedt het 

kansen om de jeugd voor te lichten. Dhr. Stoeldraijer (PvdA) geeft aan dat het een kwestie 

is van perceptie. Hij schetst een negatief beeld en wijst vervolgens op voorbeelden uit het 

verleden en belangrijke hedendaagse kunstenaars die hun inspiratie vonden in graffiti. 

Ook stelt hij dat de hele gemeente trots is op een lokale graffiti op het viaduct bij 

Welberg, dat mede mogelijk is gemaakt door de jeugdcoaches. Hij steunt het gevoerde 

beleid. Dhr. Huisman (D66) gaat uitgebreid in op de geschiedenis van graffiti. D66 ziet 

graffiti als culturele ontwikkeling en in veel gevallen als verfraaiing van de leefomgeving. 

Ze is er trots op dat de gemeente deze mogelijkheid biedt aan jongeren. Hij 

complimenteert de wethouder en de ambtelijke organisatie met het project en stelt voor 

de bij de cursus gemaakte graffiti-werken te publiceren via de gemeentelijke kanalen. 

Dhr. Van Es (VVD) merkt op dat wat hem betreft de politiek niet bepaald wat kunst is, 

maar wel wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De VVD vindt geklieder in de openbare 

ruimte niet aanvaardbaar. Hij stelt dat een dergelijke cursus niet direct daartoe aanzet, 

maar het wel een zekere ‘onschuld’ geeft. Daar heeft zijn fractie moeite mee en ziet meer 

in een bezoek met de jeugd aan het Rijksmuseum. Dhr. Weerdenburg (CDA) is van 

mening dat er zeker voorbeelden zijn waarbij graffiti een verfraaiing van de leefomgeving 

is, maar dat er op een juiste manier mee moet worden omgegaan. 

 

Wethouder Prent is blij met de steun die ze ervaart. Ze meent de vragen goed begrepen 

te hebben en deelt de zorg voor vandalisme. Ze wijst erop dat kunst voor ieder mens 

anders is. Ze vind het belangrijk dat het gesprek wordt gevoerd en ook daar kan de 

cursus aan bijdragen. Het in de raad gevoerde debat geeft wat haar betreft goed aan 

waar de afwegingen liggen. Richting D66 merkt ze op dat er op gepaste wijze aandacht zal 

zijn voor de cursus en de gemaakt kunstwerken. 

 

Dhr. Sluiters (Volkspartij) wijst erop dat graffiti wordt gespoten op het eigendom van een 

ander. Dat geldt zelfs voor de grote kunstenaars. Hij vraagt raadslede wat zij ervan 

zouden vinden als dat hun eigendom betreft. Daarnaast roept hij het college op in de 

toekomst vooraf beter na te denken over de mogelijke gevolgen bij het aanbod van een 

dergelijke cursus. 

 

Wethouder Prent geeft aan vertrouwen te hebben in de jeugd en de jeugdwerkers. 

 

09. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

Er zijn geen verzoeken tot bespreking ingediend. 
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10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de oordeelvormende vergadering van 6 september 2021. 

De plaatsvervangend griffier,   de voorzitter, 

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA   C.A.A.M. Gommeren 
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11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur. 

 

Aldus besloten in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 7 juni 

2021 

 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer dhr. W.J.P.M. Maas 

 

 


