
Verzoek agendering  onderwerp zonder stukken in de oordeelsvormende vergadering d.d. 15 maart 

2023. 

Onderwerp: Volledige en correcte informatievoorziening aan de raad van de gemeente Steenbergen. 

Geachte griffier.  

In de laatste besluitvormende vergadering is door de fractie van de Volkspartij opheldering gevraagd 

over de wijze waarop de herstelwerkzaamheden aan de verlichting op de Nederlands Hervormde 

kerk in de stad Steenbergen waren uitgevoerd. Hierover waren al eerder op 29 november en 6 

december 2022 vragen gesteld, waarna op 7 december 2022 de wethouder antwoordde op de 

laatste  vragen dat de eerste melding van het defect op 2 oktober 2022 werd ontvangen. Op 5 

februari 2023 heeft de Volkspartij opnieuw vragen gesteld omdat gebleken was de door het college 

verstrekte informatie onvolledig dan wel onjuist was.  De mail met aanvullende informatie van het 

kerkbestuur waaruit dit bleek gaat als bijlage hierbij. In deze mail zijn opnieuw inhoudelijke vragen 

gesteld om te achterhalen wat nu wel of niet de waarheid was over de inspanningen van de 

gemeente Steenbergen en de uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien ontving de raad op 2 februari 

2023 nog een andere mail over het onjuist of onvolledig informeren  van de raad met betrekking tot 

de energiecompensatie, waarin de wethouder openlijk excuses aan bood voor het gebeurde. 

Daarmee was voor de Volkspartij op dat moment de kwestie over het onjuist of onvolledig 

informeren van de raad afgedaan. Op 23 februari 2023 ontving de raad een brief van de wethouder 

ruimte waarin een uitleg wordt gegeven over het proces. Ook deze reactie roept weer vragen op 

omdat de informatieverstrekking onjuist of onvolledig is. 

Hieronder staan in rode kleur vragen aan het college over dit onderwerp met het verzoek deze te 

beantwoorden en daarna de raad in de gelegenheid te stellen hierover debat te voeren. Wij 

verzoeken dit onderwerp te laten agenderen als agendapunt zonder stukken in de 

oordeelsvormende vergadering van 15 maart 2023 

De eerste melding over de defecte verlichting werd al geregistreerd en afgehandeld op het 

gemeentehuis op 20 oktober 2022 onder nummer 71207. Er zou een planning worden gemaakt met 

een aannemer. Daaraan voorafgaand beschikt collega-raadslid over een bevestiging van een melding 

over defecte verlichting d.d. 2 oktober 2022 nummer 70924, met de mededeling dat het binnen vijf 

werkdagen afgehandeld zou worden. Volgens de eerste informatie van de wethouder was dit pas een 

jaar later. En dan vervolgens is er de melding van de voorzitter van het kerkbestuur d.d. 7 april 2022. 

Dat de in de vraag genoemde collega-raadslid dus de waarheid sprak en niet het college is dus 

positief te beantwoorden, dat is bij antwoord 1 weggelaten. Hoe verklaart u dit? 

Bij vraag 2 en 6 wordt geantwoord dat het kerkbestuur een jaarlijkse bijdrage betaalt; hoe hoog is 

deze en op welk besluit gebaseerd? En wat is dan de bijdrage van ONS met wiens rechtsvoorganger 

Promotiegroep Steenbergen Steengoed Winkelplezier in 1992 afspraken zijn gemaakt dat zij 

bijdragen in de kosten van promotie door de verlichting op beeld bepalende gebouwen? Draagt zij 

nog steeds voor 50% bij in de exploitatiekosten? Hoe hoog zijn de exploitatiekosten voor de verlichte 

gebouwen? (Zie persartikel 1 augustus 1992). 

Het argument dat er onder verschillende posten is geboekt mag toch geen argument zijn om op ten 

minste drie, maar niet uit te sluiten meer meldingen, niets wordt gedaan aan de reparatie van de 

defecte verlichting van het belangrijk beeldbepalend gebouw? 

Het antwoord op vraag 3 is dat er geen hiaten zijn in de gemeentelijke administratie. Er wordt 

gewezen op een menselijke fout, maar we besteden zo veel geld aan onze automatisering, dat het 



toch bizar is dat dit soort foutjes bij een zo belangrijk onderwerp als dienstverlening en vertrouwen 

in de overheid gemaakt kunnen worden? 

Het is aan het kordaat ingrijpen van de huidige teamleider te danken dat, mogelijk mede als gevolg 

van de politieke aandacht, inmiddels noodverlichting is aangebracht, waarvoor een groot 

compliment voor diens doortastendheid. Er is vertrouwen in de goede afloop en ook de 

communicatie met het kerkbestuur is weer helemaal op orde. Dus technisch is het onderwerp 

afgewikkeld zou geconcludeerd kunnen worden. 

Echter, dan blijft de kwestie van vertrouwen. De fractie van de Volkspartij is er niet van overtuigd dat 

de incidenten waarbij de raad onvolledig of onjuist is geïnformeerd in de kwesties van de 

energietoeslag en nu de verlichting voldoende gewaarborgd zijn om niet meer voor de komen. Als 

onderwerpen en klachten zonder kennelijk protocol naar believen in verschillende mappen kunnen 

worden geboekt dan ontbreekt zekerheid bij onze inwoners en ook bij de raad dat de klachten naar 

behoren worden afgewikkeld en ook of de beantwoording van vragen van de raad en de 

informatievoorziening aan de raad juist en volledig plaats vindt. 

Aan het feit dat de raad nu twee keer binnen een maand onvolledig en/ of onjuist is geïnformeerd 

zijn tot nu toe geen consequenties verbonden. In de kwestie van de energietoeslag heeft het college 

excuses aangeboden; het zou sieren dit ook te doen bij de casus van de verlichting. Bent u dit 

voornemens? 

En hoe verzekert u dat er niet snel een derde keer komt dat dit gebeurt? Immers de raad spreekt 

nimmer over het handelen van ambtenaren, omdat het college verantwoordelijk is. Verwacht u dan 

opnieuw dat de raad voor een derde keer laat rusten dat dit gebeurd is, terwijl vertrouwen dat de 

correcte informatie wordt verstrekt de basis is voor goed en betrouwbaar openbaar bestuur? Kunt u 

zich voorstellen dat dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot een motie met vergaande gevolgen voor 

het college? En bent u het met ons eens dat de raad niet in deze positie dient te worden gebracht? 

Dat kan toch alleen als de raad er op kan rekenen dat de antwoorden op vragen van college aan raad 

correct en betrouwbaar zijn  Kunt u hier de bestuurlijke visie van het college op geven? Met name 

ook hoe u waarborgt dat het bij deze twee cases zal blijven? 

De fractie van de Volkspartij neemt graag kennis van het standpunt van de overige fracties in de raad 

van de gemeente Steenbergen. 

Steenbergen, 1 maart 2023. 

 

Vriendelijke groet, 
 

 
  
Michel Lambers 
Wapenplaats 58 
4651 DV Steenbergen 
Tel 06 14809517 


