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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen 

van 10 januari 2022 

 

Aanwezig: de heer:   N. Baali  voorzitter 

  de dames:   G.M. van Caam  lid 

     L.C.M. Baselier  burgerlid 

  de heren:   M. Rijshouwer  lid 

     W.J.P.M. Maas  lid 

     J.H.F. Weerdenburg lid 

     J.W. Huijbregts  lid 

     T.P.M. van Es  lid 

     C.A.A.M. Gommeren lid 

     E.G.J. Hobo  burgerlid 

     B. Sluiters  lid 

     G.G. de Neve  lid 

     T.C.J. Huisman  lid 

     J.J.M. Stoeldraijer burgerlid 

 

  Mevrouw:   E.P.M. Prent  wethouder 

  De heer:   J. Krook  wethouder 

 

  De heer:   R.A.J. Defilet  griffier 

    

   

Pers:-  

Omroep:2  

Publieke tribune:  - 

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 10 januari 2022  

 

01. Opening.  

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

02. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter verzoekt om na het vragen halfuur de ingekomen stukken te behandelen, 

aangezien wethouder Prent geen onderwerpen op de agenda heeft staan.  

 

03. Spreekrecht burgers 

Er zijn deze vergadering geen insprekers. 

 

04. Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 6 december 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

05. Vragen halfuur 

De heer Maas geeft aan dat er nog steeds geen verandering is in de mobiele bereikbaarheid in de 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Heen. Gevraagd wordt of de wethouder dit kan beamen en of het college druk uit kan oefenen 

vanwege de wetgeving die stelt dat providers de dekking in orde moeten krijgen.  

Wethouder Prent geeft aan dat er nog geen antwoord is van de provider en doet de toezegging 

dat het college hier schriftelijk op terug komt. De heer Maas vraagt of het college ook contact 

heeft met koepelorganisaties zoals de Monet. W 

ethouder Prent legt uit dat de zendmasten meerdere portefeuilles raken, dat iemand gevonden 

is om zich in dit onderwerp vast te bijten en dat zij er bij de raad op terug komt.  

 

De heer Maas geeft onder de indruk te zijn van de graffiti kunstwerken op het jeugdhonk aan de 

Wipstraat. Gevraagd wordt of het college bereid is ook de andere drie zijden van het jeugdhonk 

te bekunsten middels een samenwerking tussen professionele graffitikunstenaars, 

jongerenwerkers en de jeugd.  

Wethouder Prent is blij met het enthousiasme en is er zelf ook blij mee. Er is contact geweest met 

de manager van WijZijn. Dit project kwam voort uit een subsidie die was aangevraagd voor een 

activiteit in verband met corona, die betrof één zijde. Als dit iets is wat onze jongeren graag willen 

doen mag WijZijn hier nogmaals een subsidie voor aanvragen.  

 

De heer Stoeldraijer geeft aan dat de tv-omroep van de SLOS gaat verhuizen naar een 

particuliere studio in Dinteloord en dat de huur van de huidige studio opgezegd is. Voor de radio-

tak moet nog een oplossing gezocht worden. De etheruitzendingen zijn ondertussen stilgelegd, 

de radio is alleen nog online en via tv te ontvangen. De heer Stoeldraijer betreurt dit. Het college 

wordt gevraagd of de SLOS hiermee nog wel aan de door de mediawet gestelde eisen voldoet? Is 

er een Raad van Toezicht voor de SLOS, en zo ja, is deze gekend en geraadpleegd over de huidige 

gang van zaken. Hoe zit dat met de medewerkers? Hoe kijkt het college tegen deze 

ontwikkelingen aan? Ziet het college kans om in gesprek te gaan met het bestuur van de SLOS 

over deze kwestie?  

Wethouder Prent benadrukt de subsidierelatie met de SLOS. Het college gaat niet over de Raad 

van Toezicht, dat is een interne aangelegenheid. De Commissaris voor de Media oordeelt of aan 

de eisen van de mediawet wordt voldaan, niet het college. We weten wel dat ze blijven uitzenden 

via de website en de kabel. Ze zijn niet verplicht van alle technische middelen gebruik te maken. 

Het college gaat op korte termijn in gesprek met de SLOS, niet alleen over dit onderwerp maar 

ook over andere onderwerpen zoals subsidies en aanbestedingen.  

 

De heer Stoeldraijer wijst het college op een eerder gedane uitspraak dat thuis vaccineren een 

optie wordt voor mensen die fysiek niet mobiel zijn. De heer Stoeldraijer stelt dat mensen met 

een minimum inkomen ook niet altijd in staat zijn om naar Roosendaal of Bergen op Zoom te 

gaan voor een vaccinatie. Het college wordt gevraagd of zij deze zorg delen, welke mogelijkheden 

er bestaan voor mensen met een laag inkomen en wat het college concreet gaat doen.  

Wethouder Krook geeft aan dat we in de derde ronde vaccinaties zitten. Bij de eerste twee 

rondes was dit zowel in Steenbergen als landelijk geen item. Het college legt deze week nog 

contact met de GGD om te vragen hoe zij tegen deze problematiek aankijken. De wethouder zegt 

toe dat de raad hier schriftelijk antwoord op krijgt. De heer Sluiters vraagt of mensen zich ook bij 

de huisarts kunnen laten vaccineren. Wethouder Krook weet dat er huisartsen vaccineren maar 

weet niet of zij deze groep vaccineren. We gaan ervan uit dat deze groep mobiel is en naar een 



RD2200036 

3 

 

vaccinatiestraat kan. De heer Sluiters vraagt of zij dit wel in overleg met de huisarts zouden 

kunnen regelen. Wethouder Krook geeft aan dat vaccinaties in principe gezet worden door de 

GGD en gaat er dus van uit dat huisartsen dit niet doen.  

De heer Hobo vraagt of het college extra steun van de landelijke overheid verwacht om het 

coronasteunfonds aan te vullen. Wethouder Krook geeft aan dat we extra geld ontvangen maar 

niet voor deze doelgroep. Er zijn verschillende regelingen voor het mkb getroffen, de wethouder 

verwijst naar de website van het ministerie. Kleine bedrijven en zzp’ers kunnen in het kader van 

bijzondere bijstand bij de gemeente aankloppen.  

 

06. Kadernota armoedebestrijding 2022-2024 

De heer Sluiters constateert dat de gemeente Steenbergen 211 arme werkende kent, stille 

armoede. Hij vraagt hier aandacht voor. De heer Huisman stelt dat de mens achter de schulden 

centraal moet staan. Er is ook sprake van energiearmoede, een te hoge energierekening voor het 

inkomen, vaak wonen deze mensen in slecht geïsoleerde huizen. De heer Huisman vraagt wat 

hiermee gedaan gaat worden. De heer Huisman wil niet dat kinderen opgroeien in armoede. Als 

er een goede samenwerking tussen verschillende instanties is hoeft geld niet het struikelblok te 

zijn om armoede bij kinderen te voorkomen of beperken. Hij vindt de norm van één activiteit per 

jaar voor kinderen uit lage inkomensgezinnen te weinig, hij ziet graag dat het zwemdiploma een 

extra keuze wordt. De heer Huisman stelt dat gedragsverandering nodig is, door les over geld. 

Daarnaast is de heer Huisman van mening dat de gemeente zich als schuldeiser hulpvaardig op 

moet stellen. Mensen met schulden moeten geen rekening op de mat krijgen tot het 

schuldenprobleem is opgelost. De heer Huisman stelt een aflossingspauze van 2 maanden voor 

inclusief goede begeleiding. De heer Huisman constateert dat vragen van D66 niet beantwoord 

zijn, terwijl dezelfde vragen gesteld door de Adviesraad wel worden beantwoord. De heer 

Huijbregts stelt dat de kadernota goede handvatten geeft om armoede terug te dringen. Echter 

zijn veel mensen niet op de hoogte van de regelingen en zijn deze niet in Jip-en-Janneke taal. Hij 

vraagt aan het college hoe mensen beter geïnformeerd gaan worden. Daarnaast wijst de heer 

Huijbregts op de lokale media, zowel op tv, radio als op papier. In elke kern is een spreekuur 

sociaal domein, hier moet meer reclame voor gemaakt worden. Vraag aan het college of ze dit 

beamen. De heer Huijbregts benoemt ook de energiearmoede, daar moeten we scherper op 

sturen. Hij benoemt de energiebon en vraagt het college een dergelijk project nogmaals op te 

starten. De heer Stoeldraijer vindt de kadernota te weinig concreet, er is behoefte aan een debat 

over de uitvoering met alle betrokkenen om de benoemde doelen te bereiken. Daarnaast vraagt 

de heer Stoeldraijer of de mensen in de gemeente die slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire 

geholpen worden. De gemeente beschikt over een stimuleringsregeling voor zonnepanelen, het 

zou mooi zijn als iedereen hiermee bekend is en hier gebruik van kan maken. Mevrouw van 

Caam wijst op de toezegging dat onderzocht gaat worden of en hoe het mogelijk is om niet meer 

te werken op declaratiebasis, en vraagt hoe lang dit onderzoek nog gaat duren, wat het 

onderzoek gaat kosten en of het is afgrond voor de volgende schoolgaande periode. Mevrouw 

van Caam vraagt aandacht voor de hoge energiekosten, heeft het college al nagedacht over deze 

problemen? De Heer van Es geeft aan in te kunnen stemmen met de nota, maar heeft wel wat 

vragen. Hoe zal de nota concreet gemaakt worden? Is er een datum bekend voor het einddoel? 

Wanneer is het geïmplementeerd? De heer van Es verzoekt om het uitvoeringsplan niet alleen ter 

https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2022/10-januari/19:30/Kadernota-armoedebestrijding-2022-2024
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kennisname maar als onderwerp van debat te agenderen. Daarnaast wil hij weten wat de 

verwachtingen zijn qua kosten, blijft het binnen de begroting?  

 

Wethouder Krook benoemt de rijksregeling waarmee extra compensatie komt voor de hoge 

energiekosten, er wordt nog aan deze regeling gewerkt. We blijven binnen de begroting. De raad 

gaat over de kadernota, dus ook over toekomstig beleid. Energiearmoede is een punt waar we 

iets mee moeten. Wethouder Krook zegt toe om in juli met een aanvulling te komen hoe 

omgegaan wordt met energiearmoede. Wethouder Krook weet niet wat de status is van de 

energiebonnen. Wat betreft de zonnepanelen vindt hij een terecht punt. Ze kunnen geleased 

worden bij elke energieleverancier. Wethouder Krook vindt het lastig wat de lokale overheid 

hiermee moet doen, we kunnen informatie verstrekken of is dat meer aan de marktpartijen zelf? 

De heer Stoeldraijer zegt dat het gaat om de stimuleringsregeling van de gemeente zelf. 

Wethouder Krook geeft aan dat dit niet zijn portefeuille is maar dat dit uitgezocht kan worden. 

Mevrouw van Caam vraagt hoe je mensen overtuigt van deze regeling gebruik te maken. 

Wethouder Krook zegt dat hierover ook gesprekken gevoerd moeten worden met de 

woonstichting. Deze problematiek moe integraal aangevlogen worden. Voor wat betreft het 

concreet maken, de indicatoren uit de kadernota komen terug in de P&C cyclus. Wethouder 

Krook wil benadrukken dat er niet bewust onvoldoende geïnformeerd wordt, zeker naar 

raadsleden. In reactie op de heer. Huijbregts zegt wethouder Krook dat er gebruik gemaakt 

wordt van verschillende media. In reactie op dhr. Stoeldraijer zegt de wethouder dat in juli 

aanvullende informatie komt over dit thema, het SMART maken zit met name in de P&C cyclus.  

De heer Huisman zou het sympathiek van het college vinden als de aanvulling op 

energiearmoede eerder komt dan juli. Hij verzoekt het college de antwoorden op technische 

vragen op tijd te versturen. Daarnaast wil hij een reactie op de vraag rondom geldles. De heer 

Van Es zou de aanvulling ook graag eerder zien dan juli. Hij vraagt de wethouder wat de gevolgen 

zijn voor de begroting. Mevrouw van Caam verwijst nogmaals naar haar eerder gestelde vragen. 

Daarnaast vraagt zij of er een persbericht verstuurd kan worden om te kijken of mensen beter in 

beeld kunnen komen. Ook vraagt zij of de energiebonnen verlopen zijn. Mevrouw van Caam 

vraagt de PvdA naar het boekje voor laaggeletterde mensen. Waarom moest dit zo overhaast en 

waarom stond er zo veel tekst in? Wethouder Krook stelt voor dat, als het boekje niet voldoende 

is, we dit de volgende keer beter doen.  Hij stelt dat er contact is geweest met de slachtoffers van 

de toeslagenaffaire. Als reactie op mevrouw van Caam stelt wethouder Krook voor dat zij binnen 

een maand antwoord heeft. Zaken zoals een laptop bij stichting leengeld hoeven niet 

gedeclareerd te worden. Het wordt rechtstreeks geregeld. Mevrouw van Caam noemt een 

individuele casus waar dit wel zo is. Wethouder Krook stelt voor dat dit ambtelijk uitgezocht 

wordt. Daarnaast zegt de wethouder toe in februari schriftelijk terug te komen op de werkwijze 

rondom declaraties. In reactie op de heer Huisman zegt wethouder Krook dat waar middels 

trainingen kunnen helpen dat zeker gedaan zou worden. Maar dat is geen garantie voor 

gedragsverandering. De heer. Huisman is van mening dat dit met de juiste prikkel wel mogelijk is. 

Hij is benieuwd of er in het uitvoeringsprogramma aandacht zal zijn voor gedragsverandering. 

Wethouder Krook zegt dat nog niet te weten want het uitvoeringsprogramma komt nog. 

Preventie is gestoeld op gedragsverandering, dat zit wel in de kadernota. In reactie op De heer. 

van Es geeft wethouder Krook aan dat nog niet over de financiële aspecten van energiearmoede 

is nagedacht. Het is bekend dat er rijksregelingen komen. De heer van Es vraagt wat de impact 
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zal zijn op de begroting. Wethouder Krook zegt dat de kadernota gestoeld is op wat in de 

begroting staat. Indien de raad meer wil gaat de raad over de nota en de aanvullende middelen. 

De opmerkingen van de raad worden meegenomen. De vragen over declaraties en 

energiearmoede gaan we nu oppakken, de reactie komt in februari. De uitvoeringsagenda komt 

in juli.   

 

07. Individuele studietoeslag vaststellen 

De heer Gommeren geeft aan hiermee in te stemmen. De heer Rijshouwer onderschrijft dat de 

aanvraagprocedure simpel moet blijven en vraagt aandacht voor de bewustwording. De heer 

Huijbregts stelt dat het kleine aantal aanmeldingen per jaar mogelijk ligt aan de onbekendheid, 

hij verzoekt het college om goed te communiceren. De heer Sluiters vraagt of een student een 

nieuwe lening in kan dienen als de studie langer duurt. Wethouder Krook zegt dat de regeling 

geldt voor jongeren die studeren, hij gaat ervan uit dat dit voor de hele studieperiode geldt. 

Indien dit niet klopt komt hij hierop terug. De heer. Sluiters mist de controle of iemand echt 

studeert, wat als iemand stopt na drie maanden.  

 

Wethouder Krook gaat ervan uit dat als je drie maanden studeert je drie maanden vergoed krijgt, 

als je niet studeert kom je niet in aanmerking. Wethouder Krook zegt toe hierop terug te komen. 

Het voorstel wordt doorgeleid als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering. 

 

08. Rechtmatigheid 2021 

De heer Hobo vraagt hoe nauwkeurigheid wordt gewaarborgd. Het lijkt nu alsof de slager zijn 

eigen vlees keurt. Als de accountant minder verantwoordelijkheid heeft, gaan de kosten dan 

omlaag? De heer Gommeren bemerkt een aantal tekstuele fouten. Wethouder Krook geeft aan 

de opmerkingen van de heer Gommeren voor de raadsvergadering aan te passen. Als reactie op 

de heer Hobo zegt de wethouder dat de raad het college keurt. De accountant zal de eerste jaren 

nog wel toetsen, de kosten zullen daarom niet dalen. Het Audit Committee wordt hierin 

meegenomen. Door de jaren heen zal de accountant minder een rol hebben in de 

rechtmatigheid. De raad wordt meer gevraagd het college te toetsen.  

 

Het voorstel wordt doorgeleid als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering. 

 

09. Bespreking, op verzoek van mevrouw Van Bers, ingekomen stuk 17, beantwoording 

artikel 40 vragen over bezorging van de gemeentelijke informatiepagina uit de vergadering 

van 6 december 2021. 

De heer de Neve verzoekt het college in gesprek te gaan met de uitgever van de Steenbergse 

courant omdat veel inwoners de informatiepagina van de gemeente niet ontvangen. De heer 

Maas vraagt of de heer de Neve bekend is met het contract van de Bode en wanneer deze 

afloopt. De heer de Neve geeft aan dat de contracttermijn uitgezeten moet worden. Meneer 

Weerdenburg vraagt het college hoe lang de contractperiode nog duurt en wat de mogelijkheden 

zijn daarna, kunnen we met de Steenbergse courant in gesprek? De heer van Es ziet de overstap 

naar de Steenbergse Courant niet als oplossing, de krant moet wel aan zijn afspraken gehouden 

worden. De heer Maas vraagt de wethouder of er naar aanleiding van de beantwoording van de 

artikel 40 vragen nog signalen gekomen zijn dat de inspanningen van de uitgever onvoldoende 
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zijn geweest. Daarnaast wil de heer Maas weten of de klachten voornamelijk uit het buitengebied 

komen. De heer Hobo geeft aan dat de Bode te weinig klachten ontvangt, kan het college de 

klachten delen met de Bode? De heer Maas vraagt of de bezorging van de Bode anders is dan de 

Steenbergse Courant? De heer Stoeldraijer vraagt wanneer er een nieuwe aanbesteding komt en 

of dit aspect meegenomen wordt. Daarnaast stelt hij voor om stapels kranten bij de lokale 

supermarkten te plaatsen, hij vraagt wat het college van dit voorstel vindt.  

Wethouder Krook geeft aan dat er twee opties in kranten zijn. De Bode heeft de vorige 

aanbesteding gewonnen met een zeer riant verschil. De Bode wordt wekelijks bezorgd, dat is van 

belang als het gaat om kennisgeving van bijvoorbeeld vergunningen. De heer Maas vraagt hoe dit 

in het verleden ging met de Steenbergse Courant.  

 

Wethouder Krook zegt dat we met allebei de kranten in gesprek moeten, anders moeten we gaan 

aanbesteden en wint waarschijnlijk de goedkoopste. Mevrouw Baselier geeft aan dat in de Bode 

geen vergunningen gepubliceerd worden, dat gaat digitaal via de gemeentelijke 

bekendmakingen. Wethouder Krook geeft aan hier ambtelijk naar te informeren. De heer Sluiters 

geeft aan dat de problemen sinds een jaar zijn sinds een nieuwe werkwijze, vraagt of de 

wethouder dit met de Bode kan bespreken. Wethouder Krook zegt toe dat er ambtelijk een 

gesprek gevoerd gaat worden met de Bode. De wethouder zegt ook toe dat we een jaar gaan 

kijken hoeveel klachten er komen over de bezorging van Bode. De wethouder legt uit dat het 

contract met de Bode is afgelopen en in verband met corona elke acht weken verlengd wordt. De 

heer Maas vraagt of het college bereid is een offerte op te vragen bij zowel de Steenbergse Bode 

als  de Steenbergse Courant. Wethouder Krook zegt dat we dan aan het aanbesteden zijn. Dat 

gaat hij de raad en die organisaties niet aandoen. We kunnen met allebei de partijen aan tafel 

gaan zitten. Maar het zal meer geld gaan kosten, dat kan ik niet bepalen, dat moet de raad doen. 

De heer Sluiters vraagt of bezorgingsklachten ook via de gemeenteapp gemeld kunnen worden. 

Wethouder Krook geeft aan niet te weten hoe we dit kunnen doen. De heer Weerdenburg wil dat 

het college met beide kranten in gesprek gaat. De heer van Es is van mening dat de gemeente 

zich niet met bezorgingsbeleid van een krant moet bezighouden. De heer Maas vraagt de 

wethouder of er meer aandacht voor vergunningen en bestemmingsplannen kan komen op de 

social media.  De heer Stoeldraijer vraagt wat de wethouder vindt van het idee om bij 

supermarkten lokale kranten weg te leggen. Wethouder Krook weet niet of dit gewenst is, dit zal 

uitgezocht worden. Wat betreft de social media zegt wethouder Krook toe dit te gaan doen.  

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

De heer van Es constateert dat veel punten op de toezeggingenlijst te lang open blijven staan. Er 

staan nu nog 22 toezeggingen open. Hij verzoekt om een kolom voor de opleverdatum toe te 

voegen en om een nieuwe toezegging te doen dat deze toezeggingenlijst voor het eind van de 

regeerperiode wordt opgelost en opgeschoond. Wethouder Krook geeft aan dat de griffie een 

voorstel heeft gedaan dat wat hem betreft wordt gevolgd. De driehoek (burgemeester, 

gemeentesecretaris en griffier) zouden met presidium aan de slag moeten om dit te regelen.  

 

De heer Gommeren stelt vervolgvragen op de ontvangen antwoorden over de afwikkeling 

landschap van Allure. In 2022 zou de wijziging van het kostenoverzicht volledig verwerkt zijn, de 

heer Gommeren wil weten wanneer de raad het overzicht ontvangt. Daarnaast wordt het college 
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gevraagd wat de financiële impact is van het feit dat de deelgenoten Woensdrecht en Bergen op 

Zoom niet aan hun verplichtingen voldoen. Wethouder Prent geeft aan dat Bergen op Zoom nog 

wat projecten moet opleveren. Er is nog geen uitstel van de provincie of ze akkoord gaan met het 

voorstel. Het college van Bergen op Zoom is gevraagd of ze kunnen bevestigen dat de planning 

gehaald gaat worden. De voorbereiding op de interne controle is uitbesteed aan een 

accountantsbureau, die leveren het aan bij de huisaccountant. Naar verwachting zijn eind 

februari de Steenbergse cijfers compleet.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur. 

 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op 7 

februari 2022 

De griffier de voorzitter  

 

 

 

 

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

 

 


