
 

 
*RD2300022* 

RD2300022 

 

 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 6 februari 2023 

 

Aanwezig: De heer:   R.J.M. Geers  voorzitter 

  De dames:   M.C.H.M Feskens lid 

     L.C.M. Baselier  burgerlid 

     G.M. van Caam  lid 

  De heren:   G.G. de Neve  lid 

     M.H.C.M. Lambers lid 

     J.J.M. Stoeldraijer lid 

     E.A.H. van Thillo lid 

     D. van Agtmaal  lid 

     J.H.F. Weerdenburg lid 

     J.W. Huijbregts  burgerlid 

     J.C.M. Verbeek  lid 

     T.C.J. Huisman  lid 

 

  Mevrouw:   E.M.J. Prent  wethouder 

  De heren:   N. Baali  wethouder 

     C.A.A.M. Gommeren wethouder  

 

De heer:   R.A.J. Defilet  griffier 

 

Pers: -  

Omroep: 1  

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 6 februari 2023  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

02. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

03. Spreekrecht burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

04. Vaststelling van de besluitenlijst van 16 januari 2023. 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

05. Vragenhalfuur. 

De heer Verbeek stelt vragen over de energietoeslag voor mantelzorgwoningen. De heer 

Verbeek geeft aan dat het energiecontract bepalend was, maar dat de spelregels 

veranderd zijn, omdat nu de tussenmeter bepalend is of dat er recht is voor toeslag. 

Daardoor lijken de spelregels omtrent het verstrekken van de toeslag te wijzigen. 

Gevraagd wordt hoe deze vergoeding wordt verstrekt en of dat er wel budget hiervoor is. 

Vervolgens wordt gevraagd of dat er nog meer woningen zijn die recht hebben op 

vergoeding. 
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Wethouder Baali geeft aan dat hij de vragen graag eerder had ontvangen. De wethouder 

geeft aan dat er voor de uitvoering van de energietoeslag gekeken wordt naar de 

aanwezigheid van een meter. De meter bleek in de onderhavige casus wel aanwezig te 

zijn. In het geval van de casus kwam de vraagsteller in aanmerking voor energietoeslag 

omdat er zowel sprake was van een eigen meter en er voldaan werd aan het 

inkomensniveau. De overige vier mantelzorgwoningen zijn aangeschreven en worden zij 

beoordeeld of dat volgens de criteria zij recht hebben op ondersteuning.  

 

De heer Verbeek stelt als aanvullende vraag dat er in het aanvraagformulier wordt 

gevraagd naar het energiecontract. Dat zou bepalend moeten zijn. De heer Verbeek 

herhaalt zijn vragen waaruit de toeslag betaald wordt en gevraagd wordt of dat ook 

andere inwoners recht op ondersteuning, die een aparte meter hebben. De wethouder 

zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden voor de besluitvormende vergadering. 

 

In reactie op het onderwerp meldt de heer Lambers dat de motie waarover de stemmen 

staakten ingetrokken zal worden.  

 

06. Controleprotocol 2022. 

De heer De Neve meldt dat in het audit committee het controleprotocol is besproken en 

uitstekend is toegelicht en meldt dat de fractie kan instemmen. De heer Verbeek gaat in 

op de tijdigheid waarop het college begrotingsoverschrijdingen kan melden aan de raad. 

In het controleprotocol acht de heer Verbeek de bepaling hierover te vrijblijvend en 

kondigt een amendement hierover aan.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp doorgeleid wordt als bespreekstuk. 

 

07. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Mevrouw Van Caam geeft aan dat zij de brief van de Stichting Goed Ontmoet wenst te 

bespreken in de aankomende oordeelvormende vergadering. 

De heer Stoeldraijer vraagt naar de opstelling van het college en kan de gemeente in 

gesprek met de supermarkten?  

Wethouder Baali geeft aan dat er een aantal uitdagingen liggen voor de stichting. De 

wethouder geeft aan dat het geen taak is van de gemeente om in gesprek te gaan met de 

supermarkten. De wethouder geeft aan dat vanwege de stijging van het sociaal minimum 

en de uitbreiding van de mogelijkheden voor ondersteuning hopelijk het aantal 

aanvragen terug zal lopen. In juni staat er een gesprek gepland en de wethouder staat 

uiteraard positief tegenover het verzoek om een gesprek. 

 

Mevrouw Baselier meldt de beantwoording van artikel 40 Hoge Nood te agenderen voor 

de volgende oordeelvormende vergadering. 

 

De heer Stoeldraijer gaat in over de commitment paper van de VWBLD. Gevraagd wordt 

of dat het college hierop reageert.  

Wethouder Baali geeft aan dat er niet gereageerd wordt op de commitment paper. Er is 

geen vraag gesteld aan het college. 

 

Wethouder Prent doet een mededeling over Fort Henricus en geeft aan dat er aangifte is 

gedaan. Afgelopen vrijdag heeft de rechtercommissaris toestemming gegeven tot 

ontruiming. De ontruiming heeft vanochtend plaatsgevonden dit alles is rustig verlopen. 
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08. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:51 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen 13 maart 2023 

 

Griffier    de voorzitter  

 

 

 

 

R.A.J. Defilet. MA  C.W. van Agtmaal 

 

 


