
Vragen dhr. Lambers voor het vragenhalfuur van 8 februari 2023 

 
De verlichting van de Nederlands Hervormde kerk in Steenbergen is al defect sinds bijna een  jaar. Er 
zijn meerdere meldingen gedaan naar de gemeente, zowel telefonisch als met de gemeente-app.  
 
Op 29 november 2022 en 6 december 2022 stelden wij de volgende vragen die uiteindelijk bij 
uitblijven van een bevredigend antwoord mondeling werden beantwoord door de wethouder op 7 
december 2022: 
 
Waarom is de verlichting nog niet gerepareerd?  
Waarom duurt dit zo lang?  Op welke datum zijn de materialen besteld? 
Wat is de verwachte levertijd? 
Is er een ingewikkeld technisch probleem? 
Wanneer is naar verwachting de verlichting gerepareerd?  
 
De lampen waren toen al een ruim en half jaar kapot en er waren vanaf het voorjaar 2022  meerdere 
meldingen gedaan bij de gemeente was mij verteld door/ namens het kerkbestuur vanaf . Ook 
raadslid Ger de Neve had toen al via de gemeente-app melding gedaan. Eerder gestelde technische 
vragen in de mail d.d. 6 december werden als volgt beantwoord:  

Er is contact geweest met een bewoner in week 48.  

De materialen voor herstel zijn besteld, het herstel is opgedragen aan de aannemer.  

Zodra deze materialen binnen zijn, wordt de verlichting weer in orde gemaakt.  

Let wel: momenteel spelen de langere levertijden helaas een rol, we hopen dat alles in redelijke 

termijn wordt aangeleverd. 

In de oordeelsvormende vergadering op 7 december 2022 heb ik letterlijk gevraagd waarom de 

verlichting niet eerder is gerepareerd,  waarom het zo lang duurt, op welke datum de materialen 

zijn besteld en wat de verwachte levertijd is, of er een ingewikkeld technisch probleem is en 

wanneer naar verwachting de verlichting gerepareerd is. 

Het letterlijke antwoord van de wethouder in de oordeelsvormende raadsvergadering was: “De 

eerste melding is bij ons bekend op 2 oktober, dat is wat we kunnen traceren uit het systeem; 

toen is er een afspraak gemaakt met de woningstichting omdat de aansluiting in het pand van de 

woningstichting was. Op 9 november is een  monteur geweest die constateerde dat de 

armaturen lampen niet meer leverbaar waren en dat er een sensor kapot was. Op 16 november 

zijn de materialen besteld en het was afwachten tot deze binnen zijn.” 

Aanvullend heb ik hierop gevraagd of de wethouder kon instemmen als ik aanvullend navraag 

zou doen bij het kerkbestuur over die datum. De wethouder antwoordde hierop bevestigend. Ik 

stelde deze vraag omdat ik toch echt had begrepen dat al sinds het voorjaar 2022, dus maanden 

voor november 2022,  meerdere meldingen waren gedaan. 

Het heeft even geduurd, maar inmiddels heb ik het antwoord van de voorzitter van het college 

van  kerkrentmeesters, de heer P. Vogelaar ontvangen. Dit luidt als volgt: 

Goedemiddag Michel, van de verlichting op het kerkplein op de kerk heb ik 7 april 2022 melding 

gemaakt bij de gemeente en bericht gehad dat ze er iets aan gingen doen. Verder geen bericht meer 

gehad. Jenny vd Velde heeft ook nog Ger de Neve benaderd en het mooiste is nog dat we 15 

september.  2022 een rekening kregen van 45,38 euro. Toen heb ik gebeld met de gemeente en 16 nov. 

2022 kreeg ik de creditering.  In mijn telefoon.gesprek heb alles nog eens uitgelegd en gevraagd wat er 



zou gebeuren als dit bij de Gumaruskerk zou gebeuren, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Hopelijk 

kun jij iets voor ons betekenen zodat beide kerken weer in het licht staan. 

Hartelijke groet,  

Piet Vogelaar 

De vragen: 

Het college lijkt de raad hier onjuist of tenminste onvolledig te hebben geïnformeerd. Bij het 
Vragen half uur op 8 februari a.s. wil ik graag de volgende vragen stellen aan wethouder Remery met 
betrekking tot de verlichting van de Nederlands Hervormde kerk in Steenbergen. 
 

1. Onder verwijzing naar de reactie van het college van kerkrentmeesters en de eerdere 
mededeling van raadslid Ger de Neve dat hij in april al een app melding had gedaan: wie 
spreekt onwaarheid het college of de vertegenwoordigers van de NH kerk te Steenbergen en 
het raadslid Ger de Neve? 

2. Hoe kan het zijn dat aan het college van kerkrentmeesters op of omstreeks 15 september 
2022 een nota wordt verzonden als de eerste vermelding pas voorkomt op 2 oktober (2022)?  

3. Moet hier uit afgeleid worden dat de registratie en financiële administratie bij de gemeente 
Steenbergen hiaten vertoont? 

4. Zijn er meer gevallen in de gemeente Steenbergen bekend waarin dit mogelijk het geval kan 
zijn? 

5. Als dat niet het geval is, is dat dan niettemin reden voor onderzoek door de concern-
controller of accountant? 

6. Wat was overigens de reden dat het kerkbestuur een nota kreeg? De verlichting is toch al 
sinds 1992 eigendom van de gemeente Steenbergen? 

7. Op welke datum is werkelijk de eerste melding ontvangen en waarom is daar niet direct op 
gereageerd? 

8. Zijn de op 16 november 2022 bestelde materialen al geleverd? 
9. Wanneer zal de Nederlands Hervormde kerk in Steenbergen weer in het licht staan? 
10. Het lijkt  nu de tweede keer in zeer korte tijd te zijn dat de raad kennelijk onvolledig of 

onjuist is geïnformeerd door het college. Is hier sprake van een toeval of onverhoopt een 
patroon? 

11. Wat gaat het college ondernemen om onvolledige of onjuiste informatie verstrekking aan de 
raad te voorkomen? 

 
Namens de fractie van de Volkspartij 
 
Vriendelijke groet, 
 
Michel Lambers 
 


