NOTULEN
van de openbare vergadering van de raad der gemeente Oosterhout, gehouden op
dinsdag 19 juli 2016, om 19.30 uur, ten stadhuize van Oosterhout.
De heer mr. drs. S.W.Th. Huisman, burgemeester, voorzitter
De heer dr. E.C.A. Kaarsemaker, griffier
De raadsleden: de heer J.P. Alkema (CDA), mevrouw G. van Alphen-van den
Dungen (VVD), mevrouw M. Barendregt (SP), P. J. Bogerd (GBV), C.J. Driesse (SP),
mevrouw M.C.J.A. Dujardin-Rombouts (GB), H.C. van Ginneken (GBV). mevrouw
M.C.J.A. Dujardin-Rombouts (GB), H.C. van Ginneken (GBV), A.S. Heesakker
(VVD), G.A.M.C. Heintjes (VVD), mevrouw M.E. Hemmer (D66), W.P.J.M.
Hoosemans (GB), B.F.J. Jacobs (CDA), A.P.M. Jespers (GB), A.P.H.M. Kamps
(CDA), A.A. Kastelijns (GB), J.E.A. Koumans (SP), P.T. de Laat (GB), M. Louwerens
(GroenLinks), D.F.J. Melsen (VVD), mevrouw G. Nanda-Mangon (D66), C.J. Noltee
(GrBr), A. van Opzeeland (PvdA), J.W.M. Peters (VVD), C. Piena (GB) , A.H.K.M.
van der Pluijm (GroenLinks), J.J.G.M. de Ridder (VVD), mevrouw T.P.M. RooversHuijben (CDA), A.P.M. Strack van Schijndel (GBV), M.F. Velds (D66), W.J.W.A. van
der Zanden (GroenLinks).
Tevens zijn aanwezig als wethouder: mevrouw M. Janse-Witte (GB), R.P. van der
Helm (VVD), M.P. Vissers (SP) en mr. P.J. de Ridder, gemeentesecretaris.
Afwezig met kennisgeving: mevrouw A.M. Beekers (SP), en
wethouder mr. M.P.C. Willemsen (CDA).
Aldus vastgesteld in de vergadering van
Voorzitter

Raadsgriffier

AGENDA
DEEL A: VASTSTELLING AGENDA EN VERSLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.

BI.0160328 Definitieve raadsagenda
BI.0160322 Notulen van de raadsvergadering van 24 mei 2016
BI.0160323 Notulen van de raadsvergadering van 25 mei 2016
BI.0160324 Notulen van de raadsvergadering van 13 juni 2016
BI.0160329 Notulen van de raadsvergadering van 16 juni 2016

DEEL B: LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
1. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
2. Schrijven van brieven voor gevangenen
DEEL C: OPINIERENDE BEHANDELING
1. Raadsnota BI. 0160278
Sportaccommodatiebeleid
DEEL D: BESLUITVORMENDE BEHANDELING
1. Raadsnota BI.0160211
Jaarverslag en jaarrekening 2015
2. Raadsnota BI. 0160205
Saldobestemming jaarrekening 2015
3. Raadsnota BI. 0160271
Cultuurnota
4. Raadsnota BI. 0160107
Vaststellen archiefverordening
5. Raadsnota BI. 0160298
Rapport Rekenkamer “Onderzoek subsidies maatschappelijke zorg en welzijn
gemeente Oosterhout”
6. Raadsnota BI. 0160294
Beleidsnota Verbindend Bestuur “Van meedenken tot meedoen”
7. Raadsnota BI. 0160266
Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Oosterhout Zuid, herziening 3
bouwmarkt Meerpaal
8. Motie Fiets in de versnelling
9. Motie ORTS
10. Motie Hulp bij het huishouden

N.B.
Alle ingediende amendementen en moties zijn als bijlagen opgenomen
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De voorzitter: “Dames en heren, hartelijk welkom allemaal. In het bijzonder de
belangstellenden bij de diverse agendapunten op de publieke tribune en natuurlijk de
luisteraars via de ORTS. Wij hebben een verhindering van mevrouw Beekers. Wij
hebben een mededeling, namelijk dat het de laatste raadsvergadering is van
mijnheer Velds van D66, hier links van mij gezeten. Wij zullen ongeveer om 22.30 uur
afscheid van hem nemen en dat vervolgen met een samenzijn in ons
bedrijfsrestaurant. Het dan eventueel nog resterende deel van de agenda wordt
morgen vanaf 19.30 uur afgewerkt.”

DEEL A: VASTSTELLING AGENDA EN VERSLAGEN
1. BI. 0160328 Definitieve raadsagenda
De voorzitter: “Wij gaan over tot het vaststellen van de agenda. Wat wij nog gaan
doen is de besluitvorming ten aanzien van de raadsnota Jaarverslag en Jaarrekening
2015 en de Saldobestemming Jaarrekening 2015, die is zoals bekend van de vorige
vergadering uitgesteld tot vanavond in verband met het nog te moeten ontvangen
van de definitieve goedkeurende accountantsverklaring, die is inmiddels binnen.
Cijfermatig verandert er dus niets. Het betekent dat wij er ook niet meer over gaan
discussiëren. Daar is ook geen aanleiding voor. Straks gaan wij daar gewoon over
stemmen. De Archiefnota, die tevens op de agenda staat, kan ook zonder discussie
en hoofdelijke stemming worden aangenomen. Dan hebben wij een tweetal
amendementen en een viertal moties, die ga ik eventjes opnoemen. Wij hebben
vanuit de vorige vergadering nog een amendement betreffende saldobestemming,
Bestemmingsreserve Sociaal Domein van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Groen
Brabant. En een amendement betreffende Saldobestemming restylen
activiteitencentra van CDA, VVD, SP en Gemeentebelangen. Een motie verbindend
bestuur van Gezond Burger Verstand, getransporteerd van de vorige vergadering.
Dan hebben wij nog een drietal moties, vreemd aan de orde, te weten fiets in de
versnelling. Dat is een raadsbrede motie. Een goede kans is dat die aangenomen
wordt. Dan hebben wij een motie van de ORTS en een motie hulp bij het huishouden
van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Groen Brabant en Gezond Burger Verstand. Ik
beschouw deze alle als ingediend. Ik zie u allemaal ja knikken. Wij gaan met
gezwinde spoed aan de slag en met goede zin ondanks het hete weer. Wat wij in elk
geval wel gaan doen is agendapunt 5, omdat dat tevens de zwanenzang van de heer
Velds omvat. Dames en heren, wij gaan aan de slag. De agenda is dus vastgesteld.”
2. BI.0160322 Notulen van de raadsvergadering van 24 mei 2016
3. BI.0160323 Notulen van de raadsvergadering van 25 mei 2016
4. BI.0160324 Notulen van de raadsvergadering van 13 juni 2016
5. BI.0160329 Notulen van de raadsvergadering van 16 juni 2016
De voorzitter: “De notulen van de raadsvergadering van 24 mei, 25 mei, 13 juni en 16
juni. Niemand van u wenst daarover te spreken. Vastgesteld.”

Notulen raad 19-07-2016 pagina 3 van 61

DEEL B: LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
1. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
De voorzitter: “Komen wij bij deel B, lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde
brieven. Niemand wenst het woord te voeren. Vastgesteld.”

2. Schrijven van brieven voor gevangenen
De voorzitter: “Schrijven van brieven voor gevangenen. Vanuit de fractie van
Gemeentebelangen gaat de heer Piena de brief voorlezen. Gaat uw gang, mijnheer
Piena.”
De heer Piena: “Santosh Yadav is journalist in de Indiase staat Chhattisgarh. Hij
schreef over seksuele intimidatie door de politie tegen inheemse Adivasi-vrouwen.
De autoriteiten pakten hem daarvoor op. Hij kan tien jaar cel krijgen. Mensen die
kritiek hebben op de autoriteiten van Chhattisgarh worden voortdurend lastig
gevallen en opgepakt. In de afgelopen maanden arresteerde de politie naast Yadav
nog drie andere journalisten. Ze werden gemarteld en hun advocaten werden
bedreigd. Eén activist kreeg een vloeistof in haar gezicht gegooid waardoor ze
tijdelijk blind was. Haar aanvallers waarschuwden haar te stoppen met haar
onderzoek naar de betrokkenheid van een hoge officier bij een buitengerechtelijke
executie. De lokale autoriteiten voeren een ongeëvenaarde harde campagne tegen
mensen die zich durven uit te spreken over de misstanden in de regio. Een aantal
journalisten en advocaten is al gevlucht en er komt nog maar weinig nieuws uit
Chhattisgarh naar buiten. De Agendacommissie stelt voor een brief te schrijven naar
de autoriteiten van de Indiase staat Chhattisgarh, waarin opgeroepen wordt Santos
Yadav onmiddellijk vrij te laten. Tot zover, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Piena, wij gaan deze brief versturen en dat doen
wij uiteraard in het Engels. Dank u wel. Gaan wij door naar deel C, opiniërende
behandeling.”

DEEL C: OPINIËRENDE BEHANDELING
1. Raadsnota BI. 0160278
Sportaccommodatiebeleid
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0160278, Sportaccommodatiebeleid.
Alle fracties wensen het woord te voeren. Wij beginnen met de SP de heer Driesse.
Gaat uw gang, mijnheer Driesse.”
De heer Driesse: “Dank u wel, voorzitter. Dit is de tweede keer, dat wij opiniërend
spreken over het sportaccommodatiebeleid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat wij
het deze keer een tikkeltje moeilijker vinden dan de eerste keer. Het college legt ons
een aantal vragen voor die voor de verenigingen nogal wat impact hebben en het
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antwoord is niet altijd even simpel tegen. Maar laten we beginnen met het makkelijke
deel, het uitgangspunt. Het college streeft naar eenduidigheid, transparantie en
eerlijkheid en dat vinden wij prima. Waar het nu kennelijk een beetje een ratjetoe is
wat betreft huurpercentages, is het eerlijk en te rechtvaardigen daar eenheid in aan
te brengen. Veel moeilijker is het de vraag te beantwoorden, hoe doen we dat dan?
Het voorstel luidt een huurpercentage van 15 procent van de exploitatiekosten. En
die 15 procent is dan het gemiddelde van wat op dit moment de voetbalverenigingen
betalen. Het probleem hier is dat, welk voorstel dan ook, het altijd arbitrair zal zijn. 15
procent is arbitrair, maar ieder ander percentage is dat ook. En hoe bepaal je nou wat
redelijk is? Ik wil u niet onthouden, voorzitter, dat wij daar behoorlijk mee geworsteld
hebben. Maar uiteindelijk het idee om het huidige gemiddelde van
voetbalverenigingen te nemen is zo gek nog niet. Je zou er ook aan kunnen denken
het huidige gemiddelde van alle sportverenigingen te nemen. De ambtelijke
organisatie heeft mij voorgerekend dat je dan op 12, 4 procent komt. Maar de huidige
huurpercentages variëren tussen 9 en 19 procent. Dus je moet ergens een streep
trekken en daarbij dan ook rekening houden met wat verenigingen kunnen ophoesten
in relatie tot de financiële middelen van de gemeente. En je zou er ook nog aan
kunnen denken om per vereniging maatwerk te leveren. Maar dat laatste is volgens
ons feitelijk niet goed uitvoerbaar. Dan zou er eerst overeenstemming moeten
bestaan welke criteria je dan moet gaan hanteren. Vervolgens hoe je die criteria dan
gaat wegen. Wij denken dat een dergelijk systeem alleen maar tweespalt en afgunst
tussen de diverse verenigingen op zal leveren en daar zit niemand op te wachten.
Dus een systeem van eenduidigheid verdient dan wat ons betreft de voorkeur.
Daarbij is een dekkingspercentage van 15 procent verdedigbaar. Nu zijn er berichten
langs gekomen van verenigingen die mopperen over de lastenverzwaring. Natuurlijk
is er sprake van lastenverzwaring. Maar tegen die verenigingen zou ik willen zeggen,
vergeet niet, dat u slechts 15 procent van de exploitatiekosten betaalt. 85 Procent
van de kosten worden door de gemeente gedragen en dat mag je toch echt als een
ruimhartige subsidie zien. En daar komt dan nog bij, dat in het voorliggende voorstel
de onderhoudsvergoeding wordt gehandhaafd op het huidige niveau, terwijl juist veel
meer onderhoudstaken en beheerstaken naar de gemeente gaan. In dit verband
merken wij overigens terzijde op, dat de keus om in aanmerking te komen voor het
lage BTW tarief een verstandige is. Hiermee hebben wij dus de eerste twee vragen
beantwoord. Ja, een tarief van 15 procent is weliswaar arbitrair, maar verdedigbaar
en gebaseerd op historische gegevens. Wij vinden het geen goed plan tussen de
verschillende sporten te gaan differentiëren. Dat laatste is onuitvoerbaar, onwerkbaar
en het zou misschien tot concurrentie tussen verenigingen op prijs kunnen gaan
leiden en dat vinden wij geen goed plan. Betekent dat dan dat maatwerk totaal 100
procent wordt uitgesloten? Nee. Wij vinden dat een bestuurlijk systeem niet zodanig
rigide mag zijn, dat iedere uitzondering is uitgesloten. Maar wij pleiten uit oogpunt
van het voorkomen van precedentwerking wel voor de grootst mogelijke
terughoudendheid. De volgende vraag, voorzitter. Is dan een termijn van vier jaar
voldoende om het nieuwe systeem te implementeren? De protesten die hier en daar
opduiken betreffen de lastenverzwaring op zich. Ik heb eigenlijk niet zo zeer iets
gezien over de termijn, die ook al weer arbitrair is, maar die lijkt ons niet onredelijk.
Dan komen wij bij de kunstgrasvelden. Het zal u wellicht niet helemaal ontgaan zijn,
dat wij geen fan van kunstgras zijn. De eerder geuite bezwaren gelden wat ons
betreft nog steeds. Maar daar komt nog iets bij. In het blad Environmental Science &
Technology, niet mijn lijfblad overigens, is recent een opiniestuk verschenen van
medewerkers van kennisinstituut Deltares en van het Instituut van
Milieuvraagstukken van de VU Amsterdam. Daarin wordt gewaarschuwd voor het
gevaar van micro plastic deeltjes in de lucht. Deze kunnen zich vastzetten in de
longen, maar ook in het bloed terecht komen en vervolgens hersenschade
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veroorzaken. En als een van de veroorzakers daarvan worden kunstgrasvelden
genoemd. De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek omdat dit nog in de
kinderschoenen staat. Wij vinden dat je daar op dit moment al niet blind voor mag zijn
omdat het mogelijkerwijs tot schade voor de gezondheid kan leiden. Dus wat ons
betreft op het gebied van kunstgrasvelden, alstublieft even pas op de plaats tot hier
meer duidelijkheid over is. Dan het aspect nieuwbouw versus renovatie van de
kleedaccommodaties. In de nota wordt gesteld, dat nieuwbouw van de
kleedaccommodaties in de kerkdorpen de meest realistische optie is. Wij hebben
geen aanleiding om aan de juistheid van deze stelling te twijfelen. Als renovatie van
de kleedkamers van SCO en de Voltreffers tot het gewenste niveau leidt, is er geen
aanleiding dat niet te doen. Gezien onze opmerkingen over kunstgras, denken wij dat
het aantal kleedkamers bij SCO op dit moment niet voor uitbreiding in aanmerking
komt. Dan de financiering. Structureel ophogen van het benodigde budget heeft onze
voorkeur boven het vinden van dekking uit de vrije reserve. Wij realiseren ons dat de
timing beroerd is. Want er ligt nog een bezuinigings- c.q. ombuigingsopdracht van 1
miljoen euro. En daar zou dus in dit plaatje nog een aanzienlijk bedrag bijkomen.
Daarom is het goed, voorzitter, dat we eerst nog in september opiniërend komen te
spreken over de bezuinigingsvoorstellen, alvorens in oktober dit onderwerp
Sportaccommodatie besluitvormend te behandelen. Dan kan namelijk ook dit aspect
worden meegewogen en kijken hoe wij dat in het geheel kunnen inpassen. Mocht
structurele ophoging van het budget onuitvoerbaar blijken, gezien de nog
voorliggende bezuinigingsopdracht. Ja, dan zou mogelijk een ander scenario
opduiken. Maar die discussie die hebben wij dan straks nog wel. Tenslotte, voorzitter,
oh nee, niet tenslotte want ik heb nog meer. Als een vereniging de voorkeur heeft om
de velden en kleedaccommodatie in eigen beheer te houden, om daardoor niet aan
het sportbesluit te hoeven voldoen, dan moet die ruimte er volgens de SP zijn. Dan
wel tot slot. Wij missen in deze nota de gehandicaptensport. Met name gaat het dan
uiteraard om de toegankelijkheid van de accommodaties voor mensen met een
handicap. Wij gaan er vanuit, dat een dergelijke toegankelijkheid dermate
vanzelfsprekend werd gevonden, dat het niet nodig was dat expliciet op te nemen in
deze nota. Maar voor onze gemoedsrust zouden we dat nog graag bevestigd willen
zien. Tot zover. Dank u wel.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Driesse. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Mijnheer De Laat, Gemeentebelangen, gaat uw gang.”
De heer De Laat: “Mijnheer Driesse, u heeft er geen bezwaar tegen als alle tien de
verenigingen gelijk getrokken worden. Dus u ziet de zes voetbalverenigingen
hetzelfde als de vier andere buitensportverenigingen in uw begroting? Ja? Oké.”
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers? Niet? Dan dank ik u voor uw
bijdrage, mijnheer Driesse. Geef ik graag het woord aan de heer Peters van de VVD.
Gaat uw gang, mijnheer Peters.”
De heer Peters: “Dank u wel, voorzitter. In de Sportnota stond dat er niet veel lijn zit
in het sportaccommodatiebeleid. Deze Accommodatienota moet daar een einde aan
maken. De Sportnota bevatte daarvoor de uitgangspunten. De gemeente brengt alle
kosten van een accommodatie in beeld en rekent een redelijke huur. Om te bepalen
wat redelijk is, kijken we ook naar andere gemeenten. De VVD had gehoopt met de
Sportnota en deze nota het geheel in beeld te hebben. Het belang van sport, de
ambities van de gemeente en de betaalbaarheid daarvan. Dat totaalbeeld hebben we
nu nog niet. De Sportnota wil meer Oosterhouters in beweging krijgen en
sportdeelname bevorderen. Sport geldt als een maatschappelijk belang. Sporten is
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gezond, gezellig en leerzaam. Oosterhout werkt al jaren aan een duurzaam
voorzieningenniveau. Dat geldt ook voor de sport. Wie rondrijdt in Oosterhout kan
zien dat we dit belangrijk vinden en daarin succesvol zijn. Sporten mag de gemeente
en de sporters zelf wat waard zijn. Sporters betalen hun contributie voor de
vereniging, of voor hun abonnement voor sportschool en zwembad. De helft van
Oosterhout doet aan sport. De helft daarvan doet dat in verenigingsverband. De
betekenis van sportvoorzieningen reikt overigens verder dan die van de leden die er
gebruik van maken. Dus het gaat niet om de leden alleen. Bij het totaalverhaal hoort
de betaalbaarheid van de ambities. Een duurzaam voorzieningenniveau vraagt nu
eenmaal een gezonde boekhouding. Daarvoor geldt, een sluitende begroting, nieuwe
initiatieven budgettair neutraal, investeringsniveau op 4,2 miljoen euro en geen
indirecte subsidiëring. Zo hebben wij dat met elkaar afgesproken. Probleem met de
nota die voorligt, voorzitter, is dat we niet kunnen beoordelen of we met dit
accommodatiebeleid de financiën op orde kunnen houden. Er ligt nu een nota voor
die zich beperkt tot de tien gemeentelijke buitensportaccommodaties. Het voetbal is
de maat der dingen. Om te bepalen wat een redelijke vergoeding is, middelt u de
huur op 15 procent van de werkelijke kosten. U stelt vervolgens vast dat we veel geld
tekort komen. Voorzitter, op basis van voorliggende nota kunnen dan ook geen
weloverwogen keuzes worden genomen. We hebben voor het maken van die keuze,
het volgende mee te geven. De essentie van de Sportnota, de uitgangspunten van
het accommodatiebeleid en de financiële vertaling ervan in een meerjarenperspectief
horen bij elkaar; breng ze daarom samen in een nota. U heeft beloofd alle kosten in
beeld te brengen. U verschaft ons een beperkt beeld, alleen tien
buitensportaccommodaties. We willen het totaalbeeld. De gemeente komt structureel
een half miljoen tekort. De oplossing daarvoor zal in samenhang met de
aangekondigde lijst met bezuinigingen moeten worden gevonden. Mijnheer Driesse
gaf dat ook al aan. Voor het beoordelen van de balans tussen ambities en
betaalbaarheid moet breed worden gekeken naar, het totale kostenplaatje van de
sport dus inclusief sportbedrijf, sportmakelaar, de OiB en subsidies voor verenigingen
etc. En B. de mate waarin kosten voor de sport gedekt worden uit het budget voor het
sociaal domein in brede zin; bewegen is gezond en belangrijk voor het welzijn.
Wij mogen dus best kijken of wij het beleid niet zodanig hebben gestapeld dat wij
door het saneren van het beleid ook de dekking voor de sport kunnen verstevigen.
Niet duidelijk is of andere dan de tien genoemde buitensportverenigingen de overstap
kunnen maken als zij dat willen. Wat is het antwoord als een tennisclub op de
geschetste voorwaarden de overstap wil maken? Investeringen in
sportaccommodaties zijn sober en doelmatig, zo luidt het eerste uitgangspunt in de
Sportnota. De kosten voor de opknap en vervanging van de kleedaccommodaties zijn
echter aanzienlijk. Voorzitter, u vraagt een reactie op zeven vraagpunten om het
accommodatiebeleid af te kunnen ronden. We zijn het niet met u eens dat het beleid
zich beperkt tot deze zeven punten. U kunt het beleid, wat ons betreft, dan ook niet
afronden. Maar u krijgt wel antwoord op die zeven vragen. Ten eerste, de methodiek
van tarifering. Het saldo van 15 procent van exploitatiekosten minus
onderhoudsbijdrage van bijna 80 procent. Het huurbedrag van 15 procent betekent
dat ongeveer 20 procent van het bedrag dat leden aan contributie opbrengen
daarmee wordt vergoed. Waarom vindt u dat redelijk? Dus 20 procent van de
contributie is nodig om de 15 procent op te brengen, hebben wij globaal berekend.
Dat vindt u redelijk. Breda hanteert 30 procent en Tilburg komt uit op 47 procent. Er
blijkt dus veel mogelijk. De twijfel bij de hockeyclub illustreert dat het aanbod van de
gemeente wel heel erg genereus is. Zo genereus, dat de twijfel van de club, van de
hockeyclub, of de gemeente dit op lange termijn zal weten waar te maken, of die
twijfel terecht zijn. Dan de tweede vraag. De hoogte van de bijdrage voor alle
verenigingen gelijk. Transparantie en redelijkheid vinden wij belangrijker dan
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gekunstelde gelijkheid. Dan de derde vraag, de periode van vier jaar. Ja, wij vinden
drie mooier. Dat is ook beter te overzien. Maar dat is geen principieel punt, voorzitter.
Dan de uitgangspunten om grasveld om te zetten in een kunstgrasveld voor korfbal
en een tweede kunstgrasveld voor SCO. Ja, kunstgras voor korfbal in combinatie met
plannen van de hockeyvereniging, dat lijkt ons prima. Een tweede kunstgrasveld bij
SCO alleen als de noodzaak en betaalbaarheid deze verantwoord maken. Eerst het
totale verhaal dus. Dan de wenselijkheid om de kleedkamers van de
voetbalverenigingen in de kerkdorpen geheel nieuw te bouwen, sober en doelmatig.
Dat staat in de uitgangspunten. Niet eerder dan nodig en dat betekent dat de vraag
rijst of het allemaal tegelijk moet volgend jaar. Een gelijkmatig investeringsniveau
nastreven, zoals we dat ook kennen bij het Jaarprogramma Openbare Ruimte. Dat
betekent dat je niet alles in een jaar tegelijk moet doen. Dan de dekking voor het
Meerjaren Investeringsplan Sport, het saldoverschil. Bij een keuze voor een
verandering is er geen saldoverschil tussen oud en nieuw. Bij kiezen van dekking zijn
de financiële kaders leidend. Sowieso structurele uitgaven niet dekken met
incidentele inkomsten. Dan de optie om de kleedkamers of de velden in eigen beheer
te geven. De hockeyclub aarzelt of zij de overstap moet maken naar het gemeentelijk
model en wil daarover praten met de gemeente. De VVD acht het voor beide partijen
verstandig de coöperatie in tact te laten. Maar daarover zal een gesprek volgen, heb
ik gezien. Ik neem niet aan dat het verzoek van de hockeyclub zal worden afgewezen
door het college. Voorzitter, tot zover de vragen. Maar nogmaals, belangrijker dan
alleen deze zeven antwoorden die ik gegeven heb, is het totaalverhaal om op basis
waarvan we kunnen beoordelen of ambities en betaalbaarheid daarvan op het terrein
van sport en bewegen duurzaam in balans kunnen blijven. Daarvoor heeft het
college, wat ons betreft, nog wat huiswerk te doen. We hopen met deze bijdrage
richting te hebben gegeven aan aard en omvang van dat huiswerk. Tot zover,
voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Peters. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Mijnheer De Laat, Gemeentebelangen.”
De heer De Laat: “Ja, mijnheer Peters, een vraagje. Ik hoor u zo spreken over het
geld uit het sociaal domein. Heeft u er geen problemen mee als daar geld uitgehaald
zou worden? Als u het zou willen, zou ik graag weten hoeveel dat u daar uit wilt
halen?”
De heer Peters: “Hoeveel dat is dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat het
uitgangspunt moet zijn dat beleid betaalbaar moet zijn. Sport dat reikt verder dan
alleen maar bewegen. Dat dient ook je gezondheid. Het is goed voor je welzijn. Er
zijn er nog al wat andere dingen te noemen die iets met het sociaal domein te maken
hebben, bijvoorbeeld via de WMO of de jeugdzorg of OiB of verbrede buurt etc. of de
GGD als dat gaat om gaat om gezond eten en drinken. Dat is allemaal beleid wat wij
op elkaar hebben gestapeld. Het zou best kunnen dat de beste koop dat dat
investeren in de sportvereniging is. Nu, dan moeten wij daarvoor kiezen en ook de
dekking vinden binnen dat wat er nu binnen het sociaal domein omgaat. Dat is wat ik
bedoel te zeggen.”
De heer de Laat: “Dus ik mag uit uw antwoord concluderen dat als wij geld tekort
komen dat wij dat uit het sociaal domein mogen halen.”
De heer Peters: “Wij zullen geen geld tekort komen. Want wij kiezen ambities die wij
kunnen betalen. De vraag van, hoeveel is er dan beschikbaar omdat te betalen?
Daarvan zou ik zeggen, kies het hele sociaal domein als vertrekpunt en kijk hoever je
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komt. Zorg dat je het oplost door niet meer te willen dan dat je betalen kunt. Dat is
thuis ook een verstandige keuze, mijnheer De Laat.”
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Van Opzeeland, Partij van de Arbeid.”
De heer Van Opzeeland: “Dank u wel, voorzitter. Even daarop inhaken. Doe datgene
wat je kunt betalen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ik neem aan, maar dat is meer een
checkvraag aan u, dat u het wel eens bent met de uitgangspunten, zodat wij niveau 3
als conditiescore hebben, dat ook met elkaar hebben afgesproken en ook
handhaven. Dat is een moment waarop wij gaan ingrijpen. Dat is ook het moment
waarop je kunt gaan bepalen wat er dan geïnvesteerd moet gaan worden. Dus dat wij
wel het uitgangspunt, wanneer wij gaan investeren in de sportclubs, de
accommodaties dan, dat wij het daar helemaal over eens zijn. Is dat bij u ook zo?”
De heer Peters: “Ja, dat is mij eerlijk gezegd wat te digitaal. Ik vind het als
uitgangspunt prima. Maar of het realistisch is op het moment dat het aan de orde is,
ja dat zal moeten blijken op dat moment. En iets vervangen wat nog prima langer
mee kan omdat de tijd om is en het niveau gehaald moet worden, ja, dat kan wel
eens in de weg staan bij andere dingen die je liever zou willen doen en die ruimte
moet er wel blijven.”
De heer Van Opzeeland: “Goed, daarmee gaat u wel voorbij aan een belangrijk
uitgangspunt in de uitgangspuntenlijst die vooraf door ons zijn vastgesteld bij dit
accommodatiebeleid. Waarin wij gezegd hebben, het niveau waarop wij de
sportaccommodatie willen houden is niveau 3. Als u zegt van, ja, wij knappen het
sober en doelmatig op, dan hoor ik dat. Maar dan denk ik, dan gaan wij het budget
dus leidend maken voor hetgeen wat wij kunnen bij de sportaccommodaties. Dan kan
het dus zijn dat sommige sportaccommodaties verder dan niveau 3 zakken, bijna met
de grond gelijk, zou ik maar zeggen en misschien dan pas wat gaan doen. Daarmee
hou je een situatie in stand zoals het bij Twins ooit was, zoals het blijkbaar bij SCO
nu ook is. Dat de clubs iedere keer maar moeten komen bedelen om geld en kijken of
zij voorrang kunnen krijgen in het investeringsprogramma. “
De heer Peters: “Ja, dat budgetten leidend zijn voor wat je gaat doen, dat is niet zo
onverstandig. Daar moeten wij niet van opkijken. Dat is een heel verstandig
uitgangspunt.”
De heer Van Opzeeland: “Daarmee zegt u opnieuw eigenlijk dat de conditiescore
voor u niet van belang is.”
De heer Peters: “Kijk, u probeert mij vast te zetten door het heel digitaal neer te
zetten. Het heet niet voor niets uitgangspunten. Ja, het is geen codering. Als het een
codering moet zijn dan ken ik er nog wel een. Want wij hebben ten aanzien van de
begroting, hebben wij ook een aantal harde voorwaarden die u negeert op het
moment dat u zegt, deze uitgangspunten moeten onder alle omstandigheden worden
gehonoreerd. Want het blijkt dat wij niet kunnen betalen wat wij hier voorstellen. Dus
linksom of rechtsom zullen wij daar een oplossing voor moeten vinden. Om ons nu
aan de voorkant vast te zetten op dit willen wij allemaal en dit vragen wij maximaal
aan de verenigingen en oh jee, wij komen zoveel ton tekort structureel voor de
komende tien jaar. Ja, dat zullen wij toch op moeten lossen. Dan kunnen wij elkaar
wel gevangen houden in uitgangspunten, maar dan weten wij wel dat wij er niet
uitkomen.”
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De voorzitter: “Dank u wel. Andere sprekers nog? Mijnheer Noltee, Groen Brabant,
gaat uw gang.”
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Uw betoog is wel mooi natuurlijk, ook dit
voorstel, maar het is even warrig eigenlijk als het voorstel. Ik kan er geen chocola van
maken tegen u gezegd. Want waar het om draait dat haalt u eigenlijk niet aan. We
komen tekort 500.000 euro. Dat moet binnen allerlei rare bewegingen en constructies
moet de sport dat maar opvangen. Ik bedoel u noemt verder geen bedragen. Dat
heeft u ook gehoord, TSC die moet, geloof ik, hoeveel, rond de 20.000 euro
bijbetalen. Scorpio idem dito, de Twins idem dito. Heeft u daar dan oplossingen voor?
Nee, volgens mij, net zo min als het college. Het college die weet het niet en die gooit
het hier nu in de groep en de groep die weet het, volgens mij, ook niet.”
De heer Peters: “Ik ben blij dat u het een mooi verhaal vond. Ik vind het jammer dat u
het geen duidelijk verhaal vond. Want wat mij betreft is het glashelder. In een paar
zinnen dan als antwoord op uw vraag. Ik wil, de VVD wil, dat de totale kosten van de
sport in beeld worden gebracht. Niet alleen tien buitensportaccommodaties, maar ook
de binnensport, het sportbedrijf, OiB, daar gaat heel veel geld in om. Dat willen wij
aan de ene kant in beeld hebben, van dit kost wat wij op dit moment hebben. Dan
hebben wij een aantal ambities die ook nog geld kosten, die zetten wij ernaast.
Vervolgens gaan wij kijken wat hebben wij budgettair beschikbaar om dat te
realiseren? Zolang dat in onbalans is, zullen wij keuzes moeten maken. Die keuzes
maken wij door het sportverhaal kleiner te maken. Dan hoeft dat, wat mij betreft, niet
te betekenen dat dat onmiddellijk op de sport komt. Maar sport en bewegen in ruime
zin daar gaat heel veel in om. Wat mij betreft mag er ook gekeken worden naar ander
beleid op het terrein van OiB, sportmakelaar, sportbedrijf. Dat is wat ik bepleit. Dat
zullen wij in samenhang moeten doen met het miljoen wat wij nog te vinden hebben.
Want wij kunnen niet de onderwerpen isoleren van elkaar en aan het eind van de rit
vaststellen van goh, nu komen wij een hoop geld tekort.”
De heer Noltee: “Dat, het verleden, dat draait u alleen maar terug als u opnieuw wilt
beginnen. Ik denk dat de huidige coalitie dat niet zal durven, ik zeg dat reëel, dat de
huidige coalitie dat niet zal durven. Hoe ziet u dan die oplossing?”
De heer Peters: “Hoe ik die oplossing zie als de coalitie niet doet wat nodig is?”
De heer Noltee: “De coalitie doet niet wat er nodig is.”
De heer Peters: “Dat lijkt mij….”
De heer Noltee: “Dat blijkt wel uit het voorstel.”
De heer Peters: “….combinatie dat een coalitie niet doet wat nodig is.”
De voorzitter: “Oké, dank u wel. Ik dank u voor uw bijdrage. Dank u wel, mijnheer
Peters. Gaan wij door naar mevrouw Nanda. Gaat uw gang, mevrouw Nanda.”
Mevrouw Nanda: “Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zullen niet meer uitweiden
over de financiën. D66 sluit zich aan bij de bijdrage van de heer Peters. Voorzitter,
duidelijkheid en transparantie met betrekking tot het exploitatiebeheer en gebruik van
sportparken vindt D66 een goede zaak. De Nota Buitensportaccommodatie vinden
wij dan ook een goede eerste stap om te komen tot een transparant en helder
sportlocatiebeleid. Wij hebben echter wel enkele bedenkingen. Zo vragen wij ons af,
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dit mede naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op Sportpark de Warande, of
er voldoende bewegingsruimte binnen de Nota Sportaccommodatie is voor
afwijkende sporten, met andere woorden is er maatwerk mogelijk. D66 vindt dat er
enige ruimte voor maatwerk moet zijn, zonder de gewenste eenduidigheid van het
beleid aan te tasten. Ook missen wij, als voorlegger van deze buitensportlocatie, de
lange termijn sportvisie. Een visie die er op is gericht om Oosterhout een sportstad.
Sport als ontmoetingsplek voor jong en oud. Voorts zouden wij graag zien dat het
duurzaamheidsaspect een prominente plek krijgt. Een stimulans om bijvoorbeeld
energie te besparen en het beperken van afval, missen wij thans in de nota. Een heel
ander punt is de opmerking van een aantal verenigingen dat zij bang zijn dat de
contributies voor de jeugd teveel gaan stijgen. D66 dringt er bij het college op aan om
deze signalen serieus te nemen. En in de definitieve nota expliciet aan te geven hoe
in samenwerking met de verenigingen er voor gezorgd kan worden dat de negatieve
effecten voor de jeugd die gaat sporten voorkomen wordt. Voorzitter, als laatste
zouden wij nogmaals willen bepleiten voor een sportraad of een afgeleide hiervan.
Het is ons bekend dat in het verleden dit mislukt is. Maar wellicht is de tijd nu wel rijp
voor een verbinding tussen de sportverenigingen. Tot zover.”
De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Nanda. Wie wenst, de spreekster, een vraag te
stellen? Gemeentebelangen, mijnheer Kastelijns, ga uw gang.”
De heer Kastelijns: “Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Nanda, u begint uw bijdrage
door uw steun uit te spreken aan de bijdrage van de heer Peters waar het over de
financiën gaat. U heeft maar een hele korte bijdrage. Maar volgens mij vraagt u
ontzettend veel in uw bijdrage en gaat het alleen maar over financiën. Dus hoe denkt
u dat te realiseren hetgeen wat u net allemaal roept?”
Mevrouw Nanda: “Kijk het is een opiniërende behandeling van deze beleidsnota
waarin wij onze visie aangeven. Wij vinden ook dat er gewoon onderzocht moet
worden, hetgeen wat wij aangevoerd hebben hier, dat het betaalbaar is binnen het
beleid. Ja, wij geven nu eigenlijk aan het college mee wat wij van het
sportaccommodatiebeleid vinden. Wij geven mee wat wij missen. Wij geven mee hoe
wij het anders willen zien. In de lijn wat de heer Peters heeft aangegeven, wij zijn ook
voor een ambitie die betaalbaar is en een beleid wat betaalbaar is.”
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragen nog? Nog een vervolgvraag, mijnheer
Kastelijns, gaat uw gang.”
De heer Kastelijns: “U heeft mij niet kunnen overtuigen.”
De voorzitter: “Dank u wel. Anderen nog? Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage,
mevrouw Nanda. Geef ik graag het woord aan de heer Jacobs van het CDA. Gaat uw
gang, mijnheer Jacobs.”
De heer Jacobs: “Dank u wel, voorzitter. Bij de bespreking van de uitgangspunten
voor het sportaccommodatiebeleid, sprak ik uit dat het CDA wel wat verwacht van dit
beleid. Ik constateerde toen dat we met het ad hoc beleid van de laatste jaren,
feitelijk op 1-0 achter staan. Als raad kiezen we op basis van de waan van de dag,
van het individuele investeringsvoorstel dat op dat moment voor ligt of wij wel of niet
investeren. We willen als CDA van 1-0 achter naar een ruime voorsprong. Waarbij
goed in kaart is welke investeringen wanneer moeten gebeuren en tegen welke
voorwaarden. Ik heb het toen ook gehad over onze zorg over de betaalbaarheid.
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Laat ik beginnen met een compliment. Tijdens de informatie bij MHC De Warande
werd duidelijk dat vergelijkbaar beleid bij andere gemeenten amper bestaat en ook
externe inhuur het plaatje niet veel scherper kreeg. Complimenten voor de poging om
met eenvoud en helderheid te beginnen. Het blijkt echter, in onze ogen, moeilijk een
rode draad te formuleren. We zijn het met het college eens dat voetbalclubs
onderling te vergelijken zijn. Net zoals deze clubs dat zelf overwegend ook inzien.
Andere clubs die worden meegenomen vanuit de gedachte dat dezelfde set
spelregels ook van toepassing is op hun sport, reageren minder enthousiast. Zoals
de regels op het veld niet hetzelfde zijn als bij voetbal, horen we dat men ook vindt
dat de regels om te komen tot dat veld niet per se hetzelfde hoeven te zijn. We horen
de terechte opmerking, we snappen de basis van het systeem wel. Maar soms wordt
een duivels dilemma ervaren. Een lagere huur? Maar wie garandeert de kwaliteit van
onze accommodatie? Of omgekeerd misschien wel een hogere huur, maar hebben
wij dan een garantie over de kwaliteit van onze accommodatie? Dan het
investeringsplan en de bekostiging. Bij de uitgangspunten stipte het CDA synergie
met andere beleidsterreinen aan, middelbare scholen, programma’s vóór bewegen óf
tegen eenzaamheid. Er liggen in onze ogen kansen voor de bekostiging. En dat is
gezien het tekort nodig ook. Van de geschatte benodigde middelen is minder dan de
helft beschikbaar. Minder dan de helft. Van de benodigde 950.000 euro, is er maar
450.000 euro beschikbaar. Het tekort is groter dan het beschikbare bedrag. Er is te
weinig geld om op kwaliteit te blijven. De consequenties daarvan bevallen ons niet.
Structureel het budget ophogen, in tijden dat we voorzichtig moeten zijn met geld,
voelt niet goed. Ad hoc politieke keuzes blijven maken, daar willen we nu juist vanaf.
Onze sporters verdienen passende accommodaties. Voorzitter, ik herhaal helaas
grotendeels mijn betoog dat ik hield bij de bespreking van de uitgangspunten. Tijd om
af te ronden, want dat kunnen wij immers nalezen in de notulen. Het CDA is bij
uitstek de partij die gelooft in gespreide verantwoordelijkheid en ziet daarbij ook een
rol voor clubs zelf. Zeker als zij hebben aangetoond hun accommodatie goed op orde
te kunnen houden. We zien bij de definitieve nota graag een uitgebreid verhaal over
de investeringen en de bekostiging. Daarbij verwachten we ook meer over synergie
tussen beleidsterreinen. We verwachten ook een transparante, maar meer gewogen
formule om te komen tot de eigen bijdrage van sportclubs aan hun accommodatie.
Tot slot, voorzitter, nog een oproep. Laten we met creatief spel deze uitdaging
aangaan en Nederlands kampioen sportaccommodatiebeleid worden. Tot zover.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Jacobs. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Mijnheer Driesse, SP, gaat uw gang.”
De heer Driesse: “Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Jacobs, ik hoorde u zeggen, het
structureel ophogen van het budget voelt niet goed. Dat snap ik. Tegelijk zegt u ook
terecht, ja, dat ad hoc beleid wat wij vroeger hadden is ook niet goed, ook terecht.
Moet ik uw opmerkingen eigenlijk zo zien dat u eigenlijk een voorstander bent om het
hele investeringsbeleid te doen binnen de huidige financiële kaders?”
De her Jacobs: “Nee, niet volledig. Wat ik ook aanstip is juist de synergie met andere
beleidsterreinen. Wellicht is daar veel te halen. Dan zeg ik niet dat wij andere dingen
niet meer moeten doen. Maar dat sport misschien een oplossing kan zijn voor een
aantal problemen die wij in andere beleidsterreinen tegen komen. Dat wij zodoende
geld kunnen vrijspelen om zowel de bestaande problemen op te lossen, maar ook het
begrotingstekort voor de sport te verkleinen.”
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De voorzitter: “Dank u wel. Dan dank ik u voor uw bijdrage, mijnheer Jacobs. Geef ik
graag het woord aan de heer Noltee van Groen Brabant. Gaat uw gang, mijnheer
Noltee.”
De heer Noltee: “Voorzitter, even kijken welke knop dat ik moet hebben, deze maar
niet hè. Voorzitter, met het maken van sportaccommodatiebeleid streeft het college
naar eenduidigheid, transparantie en gelijkheid. En willen ze een inhaalslag maken
met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de buitensportaccommodaties. Het is
nogal een zin. Op zich is het een goede zaak, voorzitter. Echter de uitvoering ervan,
zoals het nu voorligt, die deugt niet. Dat weet het college natuurlijk zelf ook. Want
anders vragen ze de raad niet om hulp daarin. Nou, hulp kunnen ze krijgen. Maar
dan moet de raad meer krijgen dan hetgeen we nu voorgeschoteld hebben gekregen.
Een kort agendapuntje met hier en daar wat zaken erbij van die sportclubs. Mijnheer
Peters die kwam met een zaak aanzetten, waar de meesten die natuurlijk nooit met
sportzaken te maken gehad hebben op het niveau van het college, dat die daar zelfs
geen wijs van had. Dat is het grote probleem, voorzitter. Dat zal het ook blijven ook
als u het niet beter aanpakt. Naar aanleiding van de lastenverzwaring die u
aankondigt voor de buitensport, voor het gebruik van de sportvelden, vragen we ons
met sommige sportclubs af of sporten in Oosterhout nog wel toegankelijk blijft voor
iedereen? Als je hoort van bedragen van 20.000 euro, 50 procent bij TSC dat de
velden moeten opbrengen. Dat Scorpio 20.000 euro meer op moet hoesten als dat ze
ooit gedaan. Dat de Twins 16.000 euro per jaar meer moeten gaan betalen. Ik vraag
me dan in alle eerlijkheid af, voorzitter, hoe halen ze het in hun hoofd? Dat kun je
natuurlijk nooit van z’n leven eisen van die club. Daar zullen ze ook nooit van ze lang
zal ze leven aan kunnen voldoen, mijn inziens. Maar misschien zit ik er naast. Maar
dat ligt dan aan de informatie die wij gehad hebben, die in feite heel erg summier
was. Voorzitter, ja dan zal u zeggen, wat is dat nu, vertaal dat eens naar
contributieverhoging. 16.000 euro per jaar, is voor die vereniging 50 euro per jaar
voor de sporter aan contributieverhoging. Dat lijkt natuurlijk niet veel. Maar voor
sommigen is dat toch een redelijk bedrag. Terwijl die senioren toch al 225 euro per
jaar contributie moeten betalen. Nogmaals, ik zou heel graag meewerken aan
oplossingen hiervoor. Maar daar zijn wij niet toe in staat. Er is niemand in de raad die
daarvoor in staat is. In onderdelen kunnen wij het wel aangeven. Maar echt een
solide oplossing daarvoor, daar zullen toch meer letters voor op papier gezet moeten
worden, voorzitter. Ja, dan kunnen wij zeggen, als wij buiten die accommodaties
gaan, kijk nu eens naar VVO, die voetbalvereniging daar in het buitengebied. Ja, dat
is goed gelopen. Maar dat geld dat is verkregen uit de opbrengsten van gronden, die
wij voor een goede prijs hebben kunnen verkopen. Daardoor is die partij en ik gun ze
het van harte, maar is die vereniging natuurlijk wel in een uitzonderlijke positie
gesteld. Precies het zelfde als Zwembad de Warande. Het doet nu niet terzake maar
ik geeft het maar even aan. Als wij Zwembad de Warande hadden moeten betalen uit
de middelen die wij in de reserve hadden zitten, dan had dat ook niet zo hard
gegaan. Maar juist omdat wij door terugverdiening van twee zwembaden wat meer
kunnen doen. Voorzitter, ik zal u vertellen dat ik niet weet hoe het zou moeten. Maar
dat ik in ieder geval niet blij ben met uw voorstel. Als u niet met een beter voorstel
komt in oktober, september, dan zullen wij daar helaas tegen moeten stemmen. Dank
u.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Noltee. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de
heer Van Ginneken van Gezond Burger Verstand. Gaat uw gang, mijnheer Van
Ginneken.”
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De heer Van Ginneken: “Voorzitter, bedankt. Ja, hoe het moet dat weet Gezond
Burger Verstand ook niet. Maar wat wij wel weten is dat sport en beweging van
levensbelang is voor Oosterhout en zijn inwoners. Door het sporten te stimuleren en
laagdrempelig te houden, worden in de toekomst forse besparingen op de
gezondheidszorg gecreëerd. Dus moet sport binnen ieders bereik blijven zeker ook
voor de kwetsbare groepen. Dit kan alleen als lidmaatschap en contributie van een
vereniging betaalbaar blijft. Gezond Burger Verstand heeft verschillende
bedenkingen van verenigingen gelezen, die hun zorgen uitten over het nieuwe
accommodatiebeleid van de gemeente Oosterhout. De gemeente stelt dat het
positieve verschil in nieuw accommodatiebeleid noodzakelijk is en word ingezet voor
het product. Zoals we recent hebben ondervonden met de WMO, kan dit ook
verkeerd uitpakken en averechts werken. Gezond Burger Verstand maakt zich
zorgen over verenigingen die in het verleden zelf veel geïnvesteerd hebben in
materiaal en arbeid en die met weinig leden nu misschien door huurverhoging
verplicht zijn de contributie fors te verhogen. Dit kan van het nieuwe beleid toch niet
de bedoeling zijn. Voorzitter, afrondend bekijk per vereniging en bespreek met hun
de gevolgen van het nieuwe beleid en stel het hierop vast en zorg dat alle
verenigingen hun bestaansrecht behouden. Voorzitter, tot zover onze bijdrage.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van Ginneken. Wenst iemand, de spreker, een
vraag te stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord
aan de heer De Laat van de fractie Gemeentebelangen. Gaat uw gang, mijnheer De
Laat.”
De heer De Laat: “Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen is verheugd over uw
denkwijze met betrekking tot de huurkosten van de tien buitensportaccommodaties.
Desondanks maken we ons nog wel wat zorgen. De transparantie, alsmede
duidelijke weergave van waar we heen willen de komende tien jaar. Tevens einde
van een ad hoc beleid. Door de uitspreiding in vier jaren, is er dan ook ruimte genoeg
om als vereniging bij te trekken. Ook al is het niet leuk, zich aan te passen aan de
nieuwe situatie. Een verhogingsvoorstel als deze, is voor de Voltreffers op 130 leden
een mokerslag. Het ledenaantal is met senioren en jeugd gelijk. Dat zou als gevolg
hebben dat de vereniging, in die vier jaar een fikse huurverhoging moet gaan betalen.
Na de besluitvormende behandeling van deze nota, herijking, zullen de
binnensporten worden bekeken. Welke ook niet goedkoper zullen worden, door twee
verhogingen in een korte periode. Want de helft van de tijd speelt de korfbal immers
ook in de zaal. Daardoor komt deze mooie vereniging in zwaar weer.
Een oplossing van de kant van Gemeentebelangen zou kunnen zijn, samenwerking
tussen de Voltreffers en Hockeyclub de Warande. Dat de Warande hun F veld
realiseert. Dit met hulp van de velden van de Voltreffers. Door de velden anders te
situeren heeft Warande ruimte voor een volledig kunstgrasveld op locatie F. Dan blijft
er voldoende ruimte over voor twee korfbalvelden op kunstgras. Graag een oplossing
bij besluitvorming. Voor beide verenigingen zou misschien een win - win situatie
kunnen ontstaan. Daarnaast zou het een mogelijkheid zijn om Hockeyclub de
Warande, middels kleedkamers, up to date te maken en vanaf dat moment
zelfstandig verder laten gaan. Graag uw mening. Deze oplossing zien wij ook voor
Scorpio. Meewerken aan realisatie goede atletiek baan en daarna de vereniging op
eigen benen verder laten gaan Graag zou Gemeentebelangen u ook willen vragen
hoe we nu met SCO om moeten gaan. Dat is de enige vereniging waaraan al jaren te
veel accommodatiehuur is berekend. Hier was in verleden door de vereniging al
meerdere malen naar verwezen. De privatiseringsregeling van die tijd gaf anders
aan, was destijds het antwoord. Andere verhogingen hebben een aanlooptijd van vier
jaar. Het lijkt Gemeentebelangen gepast, om dit na behandeling besluitvormend
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aan te passen en voor komende seizoenen per direct de nieuwe prijs te berekenen.
Terugdraaien kan niet meer. Het zou misschien een mogelijkheid zijn om de
kleedruimten aan te passen, ter compensatie iets mooier, luxer en dit alles sneller te
realiseren. Met betrekking tot Twins vindt Gemeentebelangen dat deze vereniging
door de verhoging wel eens goed in de problemen zou kunnen komen. Met 300 leden
is het moeilijk zo’n verhoging te verwezenlijken. De bijdrage aan de bond vinden wij
anders ook proportioneel erg hoog, maar dat is iets tussen de vereniging en de
sportbond. Wij verzoeken dan ook, net als bij Voltreffers, de Warende en Scorpio ook
voor Twins een gepaste oplossing te vinden. Wij zien uw oplossing graag tegemoet.
De kleedkamers van OVV, Irene en Neerlandia zijn erg gedateerd. Wij zijn het ook
eens met uw stelling dat nieuwbouw hier alleen nog een oplossing kan bieden.
Kleedkamers waar je de tegenstanders in de douche opnieuw tegenkomt, die zijn niet
veilig. Voor OVV 67 zou het mooi zijn als er volgend jaar bij hun 50-jarig bestaan een
kunstgrasveld zou kunnen worden gerealiseerd. Ondanks onze grote liefde voor de
sport kan Gemeentebelangen niet vinden in de stelling voor TSC. Jarenlang heeft
men per saldo geen huur hoeven te betalen en wel de bijdrage ontvangen. Het
sportpark werd net als bij andere verenigingen onderhouden. Nu wordt elke
voetbalvereniging, naar gelang accommodatie, gelijk getrokken. Gemeentebelangen
is de mening toegedaan voor een gelijke behandeling van de voetbalclubs. Het is een
mooi streven, maar Gemeentebelangen vraagt zich wel af, kunnen wij het jaarlijkse
bedrag in de begroting van 500.000 euro niet naar 1 miljoen euro verhogen. Dit zal
nodig zijn om de komende tien jaar het benodigde te kunnen realiseren.
Gemeentebelangen is verheugd met de voorliggende opiniërende behandeling. Op
deze manier krijgen wij inzicht wat er de komende tien jaar op ons pad zal komen.
Wij danken de ambtenaren voor deze duidelijke nota die zij hebben opgesteld. Wij
zien de besluitvormende nota dan ook vol vertrouwen tegemoet. Samenvattend, de
door ons aangedragen voorstellen zien wij graag concreet bij de besluitvorming,
zoals Twins, Hockeyclub de Warande, Voltreffers, Scorpio en Voetbalvereniging
SCO. Tot zover, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer De Laat. Wenst iemand, de spreker, een vraag
te stellen? Mijnheer Velds, D66, gaat uw gang.”
De heer Velds: ”Voorzitter, even naar aanleiding van de vraag van de heer Kastelijns
daarnet in onze richting, van hoe gaat u dat betalen? Er worden een aantal wensen
naar voren gebracht door Gemeentebelangen die de wensen van D66 zwaar
overschrijden als je naar de financiën gaat kijken. Dus dezelfde vraag, hoe denkt u
dat te gaan betalen?”
De heer De Laat: “Ik denk, als u goed geluisterd hebt, dat wij ook hebben gezegd
indien het mogelijk is. Wij vragen ook kunnen wij de bedragen jaarlijks in de begroting
van 500.000 euro wel verhogen naar 1 miljoen euro. Dit is opiniërend. Straks in de
besluitvormende behandeling horen wij graag of daar een mogelijkheid voor is of dat
er mogelijkheden zijn.”
De heer Velds: “U heeft nu in elk geval nog geen enkel idee waar die financiën
gezocht moeten worden?”
De heer De Laat: “Dat horen wij graag straks bij de besluitvorming. Dit is opiniërend.
Opiniërend wil zeggen dat wij voorstellen doen.”
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De heer Velds: “Ik weet wat opiniërend is. Ik reageer een beetje op de benadering
zoals mijnheer Kastelijns van uw fractie ons benaderde. Dus ik denk ik stel dezelfde
vraag.”
De heer De Laat: “Ik ken u al iets langer. Ik weet hoe u het benadert.”
De voorzitter: “Mijnheer Kastelijns, u wilt nog reageren?”
De heer Kastelijns: “Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Velds, volgens mij was mijnheer
De Laat al duidelijk. Het is heel simpel. Wij geven onze wensen aan zoals altijd.
Uiteindelijk komt het college gewoon met een voorstel. Dat gaan wij gewoon op zijn
merites beoordelen. Wij hebben gewoon prioriteiten aangegeven, die zijn heel
duidelijk. Dat heeft Peter ook heel goed verwoord. Op het moment dat dat geld gaat
kosten, dan zijn wij de partij die altijd geld vinden, is het niet hier dan is het wel
ergens anders.”
De heer Velds: “Voorzitter, mag ik nog even? Ik begrijp in ieder geval dat mijnheer
Kastelijns net een vraag stelde, waar hij heel goed zelf het antwoord op wist.”
De heer Kastelijns: “Voorzitter, als ik nog even mag? Uw vertegenwoordiger,
mevrouw Nanda, die begon zich aan te sluiten bij de woorden van de VVD. Dat ging
vooral ook over de muntjes. Vervolgens komt zij met heel veel wensen. Zo zat onze
bijdrage niet in elkaar. Onze bijdrage zat ietwat anders in elkaar. Dus vandaar mijn
vragen.”
De heer Noltee: “Voorzitter, mag ik wat vragen aan mijnheer Kastelijns?”
De voorzitter: “Ja, want debat is toegestaan. Gaat uw gang.”
De heer Noltee: “Dank u. Mijnheer De Laat die sprak over einde ad hoc beleid, ja
toch? Ik vroeg me af wat dat was, maar dat laten wij maar even in het midden voor
de gezelligheid vanavond. Ik krijg toch een beetje de indruk dat u zegt van, wij doen
allerlei voorstellen en dan zien wij in de besluitvormende vergadering wel hoeveel
muntjes dat erbij moeten. Dat is toch eigenlijk hetzelfde als wat u altijd gedaan heeft
met uw ad hoc beleid, of begrijp ik het verkeerd?”
De heer Kastelijns: “Voorzitter?”
De voorzitter: “Ik vind eigenlijk dat de heer De Laat deze vraag moet beantwoorden.
Nee, dat ligt niet aan u. Ik kijk mijnheer Noltee aan. U wilt per se een antwoord van
de heer Kastelijns? Dat is niet aan u, mijnheer Noltee, om te bepalen dat mijnheer De
Laat genoeg heeft gezegd. Gaat uw gang, mijnheer Kastelijns.”
De heer Kastelijns: “Mijnheer Noltee, ik heb goed naar uw bijdrage geluisterd. Heel
erg goed. Volgens mij zei u precies hetzelfde als wij.”
De heer Noltee: “Dan heeft u toch verkeerd geluisterd.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer De Laat, voor uw bijdrage. Ik geef graag het
woord aan de heer Van Opzeeland van de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang,
mijnheer Van Opzeeland.”
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De heer Van Opzeeland: “Dank u wel, voorzitter. In deze opiniërende vergadering
spreken wij ons vanavond uit over de mogelijke gevolgen van een nieuw
accommodatiebeleid voor onze sportparken. Gevolgen voor de parken zelf, de
gemeente en het belangrijkste van alles, de sporters zelf. Allereerst complimenten,
complimenten voor het doorlopen proces en de kwaliteit van de voorliggende nota.
We vinden het heel sterk dat u de raad aangeeft welke pijnpunten er in het dossier
zitten en te vragen hoe we hier als raad over denken. Tot nu toe ademt de nota nog
steeds uit dat de kwaliteit van de accommodaties voorop staat. De vraag is of wij dat
ook waar kunnen maken, gehoord hebbende de bijdragen. We zullen de door u
benoemde onderwerpen achtereenvolgens behandelen. Allereerst de methode van
tarifering en hoogte van de bijdrage van de clubs. U stelt voor om de huurkosten op
15 procent te stellen en hierop een deel van de onderhoudskosten in mindering te
brengen. De wijze van tarifering kunnen wij onderschrijven, echter we hebben moeite
met de gevolgen voor de clubs. U heeft ons inzicht gegeven in de gevolgen voor de
sportverenigingen. Deze zijn wat ons betreft fors. Voor sommige sportverenigingen,
met name TSC, Twins en Scorpio, te fors wat ons betreft. Naar de toekomst kijkend
kan dit betekenen dat we hebben geïnvesteerd in goede accommodaties, maar dat
een groot deel van de sporters er geen gebruik meer van kan maken omdat het
simpelweg niet meer te betalen is. En dat willen we met elkaar zien te voorkomen,
voorzitter. Ons voorstel is om nog eens goed te kijken naar het percentage huur. We
gaan nu uit van 15 procent voor alle verenigingen. Verlaging hiervan zou voor ons
wenselijk zijn. We willen dat u nog eens goed kijkt naar de uitgangspunten voor het
vaststellen van de huurkosten. U gaat nu uit van het aantal velden. Eerder werd al
door SCO, bij de inspraak, geopperd om uit te gaan van de beschikbaarheid van de
velden. Misschien zit daar nog ruimte in en zou dat helpen. Daarnaast willen we dat u
nog eens goed kijkt of het mogelijk is verschillende tarieven te hanteren voor clubs.
Uiteraard wel transparant. De periode waarin de clubs de tijd krijgen om te wennen
aan dit nieuwe beleid. Wij vinden het belangrijk, dat heb ik al gezegd, dat sport in de
toekomst betaalbaar blijft voor iedereen én we willen dat we kwalitatief goede
sportvoorzieningen hebben in Oosterhout. Dat lijkt met dit nieuwe beleid een heus
dilemma te worden. Wij willen er niet aan denken dat we straks een stad hebben
waar 50 procent minder wordt gesport dan nu. Om de clubs tegemoet te komen
zouden we willen voorstellen dat we de gewenningsperiode langer maken,
bijvoorbeeld acht jaar, zodat we in kleinere stapjes dan nu kunnen toewerken naar de
nieuwe situatie. Het omzetten van grasveld naar kunstgras voor de Voltreffers en
twee grasvelden inruilen voor een kunstgrasveld bij SCO. Dit voorstel willen we
ondersteunen omdat het bijdraagt aan een hogere beschikbaarheid van de velden en
het ruimte geeft aan de gewenste uitbreiding bij Hockeyclub Warande. Het voorstel
om nieuwbouw te plegen in de kerkdorpen als het om de kleedkamers gaat, dat
steunen wij volledig. Een grondige aanpassing, renovatie van de kleedkamers van de
Voltreffers en SCO dat ondersteunen wij ook. Hiermee voegen we kwaliteit toe, niet
alleen aan de kerkdorpen, maar ook de clubs zijn dan weer bij de tijd gezet. Als het
gaat om de wijze van dekking, dan zijn wij er voorstander van om dat onderhoud dat
wij nu voorzien op basis van de conditiescore, zoals die ook genoemd is in de
uitganspunten, om dat structureel te begroten. Dat maakt het transparant en
voorspelbaar. Als raad weten we dan waar we aan toe zijn. De clubs weten waarop
ze kunnen rekenen. MHC De Warande legt wat ons betreft de vinger op de zere plek
in hun reactie naar de raad. Zij vragen terecht welke garanties wij kunnen geven om
de velden op het gewenste niveau te houden, gezien het feit dat we nog flink wat te
bezuinigen hebben en wij nu met een gat zitten. Dan maatwerk, dat is het laatste
puntje wat ik wil meegeven. Hier staan we positief tegenover als blijkt dat dit een
robuuste oplossing is voor de toekomst van die specifieke club. We kunnen niet
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helemaal overzien wat de gevolgen zijn en willen die graag in kaart hebben.
Uiteraard geldt ook hier dat transparantie een must is en blijft.
Voorzitter, tot zover de bijdrage van de Partij van de Arbeid. We roepen u op om
deze ingezette weg voort te zetten. U trekt hierin goed op met de clubs. Als raad
willen we ook de komende maanden weer goed meegenomen worden zodat we het
proces ook weer goed kunnen blijven volgen, op weg naar oktober of september?”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van Opzeeland. Wie wenst, de spreker, een
vraag te stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord
aan de heer Van der Pluijm van de fractie GroenLinks. Gaat uw gang, mijnheer Van
der Pluijm.”
De heer Van der Pluijm: “Voorzitter, bedankt. Voorzitter, ik heb al heel veel langs
horen komen. Dus in het kader van de efficiëntie, wij zijn de laatste, ik zal het verhaal
een beetje inkorten. Ik zal aan het einde nog even los op de zeven punten ingaan.
Voorzitter, het maatschappelijke belang van sport is voor mij uit verschillende
perspectieven belangrijk. Volksgezondheid, voorkomen van maatschappelijk
isolement, bevorderen van integratie, tegenaan van overlast en normen en waarden.
Deze vijf punten zijn niet bedacht door de fractie van GroenLinks, maar ze zijn te
lezen in de Beleidsnota Samenwerken aan sport en bewegen, zoals die in oktober
2013 is vastgesteld door deze raad. Daarin is verder te lezen dat er meer
Oosterhouters in beweging moeten komen als het om sport gaat. De Oosterhouters
moeten minimaal voldoen aan het landelijk gemiddelde. Voorzitter, mijn fractie staat
hier met volle overtuiging achter. Wij erkennen dat sporten belangrijk is voor zowel
het lichaam en geest. Sport kan ook een belangrijk middel zijn als het gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, sociale samenhang, participatie en ook
zelfredzaamheid. Dus wij willen graag zoveel mogelijk Oosterhouters in beweging
zien op een van onze mooie sportaccommodaties. Die ambitie is ook in lijn met de
eerder genoemde nota. Ik citeer, als het gaat om meer Oosterhouters tot sporten en
bewegen aan te zetten, is het de belangrijkste taak van de gemeente om er voor te
zorgen dat er voorzieningen zijn waar onze inwoners kunnen sporten. Einde citaat.
Als wij dit vertalen naar de voorliggende nota over het sportaccommodatiebeleid, dan
lijkt er van die ambitie weinig over te blijven. Mochten de huidige plannen
werkelijkheid worden, dan kan buiten sporten natuurlijk nog steeds, maar dan is
GroenLinks wel bang dat de keuze op lange termijn beperkt blijft tot voetbal en
misschien hockey. De bedragen die straks aan huur betaald dienen te worden, zijn
voor veel buitensportverenigingen amper te betalen, zonder de contributie ontzettend
te verhogen. Bijvoorbeeld Twins, Scorpio en de Voltreffers hebben duidelijk
aangegeven dit niet te kunnen opbrengen. Ook TSC ziet zich geconfronteerd met
een erg forse stijging. GroenLinks vindt het niet uit te leggen dat verenigingen straks
huur moeten gaan betalen over kleedkamers, velden of andere sport gerelateerde
voorzieningen, die eigenlijk al door hen zijn betaald. GroenLinks zou graag zien dat
de investeringen die deze verenigingen hebben gedaan wel meegewogen worden
waar het gaat om huur. Overigens bevreemdt het ons ook dat er straks sprake kan
zijn van nieuwe overeenkomsten, terwijl er verenigingen zijn die nog een jarenlang
doorlopend contract hebben. Voorzitter, sportverenigingen zijn een van de
visitekaartjes van Oosterhout. Twins speelt in de hoogste klasse van Nederland en
bijvoorbeeld de jeugd van Scorpio kan zich meten met de internationale top. In de
ogen van GroenLinks is het zonde als wij straks niet meer kunnen genieten van deze
toppers omdat verenigingen de voorgestelde huur niet meer kunnen opbrengen.
GroenLinks wil daarmee niet zeggen dat wij voor ad hoc beslissingen zijn,
integendeel. Wij hebben nu een beetje het gevoel dat er nu een beleid gemaakt gaat
worden om maar een beleid te hebben. Daarbij worden sommige clubs uit het oog
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verloren. Wij constateren daarom dat maatwerk wel echt nodig blijft. Maatwerk
spreekt beleid niet tegen. Dat kan best binnen bepaalde grenzen van het beleid
blijven. Voorzitter, alleen zo kunnen wij alle buitensportverenigingen recht doen en
blijft een mooi scala van buitensportenverenigingen, zoals die er nu zijn, behouden
voor Oosterhout. Eens even kijken, dan die punten nog. Voorzitter, ik denk dat wij
duidelijk aangegeven hebben dat het saldo van 15 procent, dat is misschien leuk
voor de voetbalverenigingen. Ik denk dat er wel wat bandbreedte in kan zitten, ik heb
maatwerk genoemd. Ik heb die periode van vier jaar ook genoemd. Dan zijn er nog
een aantal punten die gaan over de wenselijkheid van een kunstgrasveld bij SCO. De
Voltreffers, kleedkamers. Ja, dat voelt ergens ook weer een beetje bijna als ad hoc
daar nu een voorstel over doen. Een van de voordelen van beleid is wel dat er straks
goed zicht is op wat er gedaan moet gaan worden. Wij kunnen, bij wijze van spreken,
weer tien, twintig jaar vooruit. We kunnen bepalen wat er eventueel veranderd moet
gaan worden. Dus voor deze punten, wij zijn het daar op zich mee eens, maar die
hadden wij ook graag in het beleid vervat gezien. Voorzitter, tot zover.`
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van der Pluijm. Wie wenst, de spreker, een
vraag te stellen? Mijnheer De Laat, Gemeentebelangen, ga uw gang.”
De heer De Laat: “Mijnheer Van der Pluijm, mag ik u eventjes iets vragen? U had het
er net over dat u het erg vond als TSC teveel contributie zou moeten gaan betalen.
Heb ik dat goed begrepen uit uw verhaal?”
De heer Van der Pluijm: “Voorzitter, ik heb aangegeven dat voor TSC wel een forse
huurverhoging gehanteerd wordt.”
De heer De Laat: “Als je tien jaar niets betaald hebt en je gaat nu betalen, als u goed
gerekend heeft dan gaat TSC de komende vier jaar dertig cent per maand per lid
betalen, tot 1,40 euro in de vier jaar per maand. Ik denk niet dat dat onbetaalbaar is
voor de mensen. Dus als u het goed doorgerekend had, TSC heeft tien jaar lang
niets betaald en wel de accommodatie gehad. Nu moeten ze een keer gaan betalen
net als alle andere verenigingen. Dus dan denk ik dat u zich verkeken heeft, waar
een plus staat stond een min. Vandaar dat TSC op 1.000 leden 35 eurocent per
maand moet gaan betalen per lid. Als u wilt zeggen dat dat niet betaalbaar is?”
De heer Van Opzeeland: “Bij interruptie, voorzitter. Mijnheer De Laat, met alle
respect, het gaat niet om de contributie van de verenigingen, het gaat om het
accommodatiebeleid. De nota die nu voorligt die zorgt ervoor dat de clubs op basis
van conditiescores bij de tijd worden gezet. Daar gaat het echt om. En niet of de een
meer of de ander minder gaat betalen.”
De heer De Laat: “Dat klopt. Alleen hij zegt dat de vereniging meer gaat betalen, dat
wordt verhaald op de leden. Dan zeg ik, als je 30 eurocent per maand teveel
vindt…….”
De heer Van Opzeeland: “Ik snap wel dat u zich aangesproken voelt. Alleen het gaat
er niet over.”
De heer De Laat: “Ik voel me niet aangesproken, ik vind het alleen jammer dat er een
verkeerd rekensommetje is gemaakt.”
De voorzitter: “Helder. Zijn er nog andere vragenstellers? Niet?”
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De heer Van der Pluijm: “Als ik er ook nog even op mag reageren, voorzitter?”
De voorzitter: “Gaat uw gang.”
De heer Van der Pluijm: “Voorzitter, ik heb slechts aangegeven dat een aantal
verenigingen geconfronteerd wordt nu met een flinke verhoging. Ik heb het niet
gehad over losse verenigingen. Want wij hebben het hier wel over beleid en niet over
verenigingen an sich.”
De voorzitter: “Helder. Dank u wel. Dames en heren, dan heeft u allen uw inbreng
gehad op dit opiniërende agendapunt. Dan geef ik graag het woord aan wethouder,
mevrouw Janse.”
Mevrouw Janse: “Dat kan kort, voorzitter. U heeft duidelijk een lijn aangegeven. Ik zie
daar een duidelijke rode draad in terugkomen. Wij hebben genoeg stof voor de
besluitvormende behandeling. Dank u wel.”
De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Janse. Dames en heren, gelet op de
temperatuur schorsen wij vijf minuten. De vergadering is geschorst.”
SCHORSING
De voorzitter: “Als iedereen wil gaan zitten. De vergadering is heropend.”

1. Raadsnota BI.0160211
Jaarverslag en jaarrekening 2015
De voorzitter: Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0160211, Jaarverslag en jaarrekening
2015. Wij gaan direct over tot eventuele stemverklaringen en tot stemmen. Ik zou u
willen vragen om in uw eventuele stemverklaringen ook te spreken over de
saldobestemming jaarrekening. Zoals bekend zijn er een tweetal amendementen. Ik
kijk of er stemverklaringen zijn, die zijn er. Ik begin met Gemeentebelangen, mijnheer
Hoosemans, ga uw gang.”
De heer Hoosemans: “Dank u wel, voorzitter. Ja, het is weer een maand geleden dat
die amendementen aan de orde zijn geweest. Het amendement restylen
activiteitencentra, dat hebben wij zelf mee ingediend, dat steunen wij ook. Het
amendement van Partij van de Arbeid, Groen Brabant, het amendement
Bestemmingsreserve sociaal domein, dat zullen wij niet steunen. Nu heb ik hier ook
nog liggen een motie, geleerde lessen verbindend bestuur. Komt die ook nog aan de
orde?”
De voorzitter: “Nee, die komt bij een ander agendapunt aan de orde.”
De heer Hoosemans: “Dank u wel. Dan is het tot zover.”
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer van der Zanden, GroenLinks.”
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, de jaarrekening daar gaan wij mee akkoord,
want dat is een beschrijving van het jaar 2015. Het amendement met de
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saldobestemming, als ons amendement niet wordt aangenomen, zullen wij niet met
de saldobestemming akkoord gaan omdat er dan zorggelden naar De Bromtol en de
verbouwing van het stadhuis gaan. Daar kan GroenLinks niet achter staan.”
De voorzitter: “Dank u wel. Ik kijk de rij verderaf voor andere stemverklaringen. Ja,
Partij van de Arbeid, mijnheer Van Opzeeland.”
De heer Van Opzeeland: “Wij zullen ook instemmen met het jaarverslag en de
jaarrekening. Voor ons geldt ook dat als het amendement, wat wij samen hebben
ingediend met GroenLinks, niet wordt aangenomen, dan zullen wij tegen de
saldobestemming jaarrekening stemmen omdat wij er vanuit gaan dat gelden voor
het sociaal domein ook daar binnen zullen moeten blijven.”
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Noltee, Groen Brabant.”
De heer Noltee: “Voorzitter, voor ons, omdat wij dus ook meedoen, in tegenspraak
van wat mijnheer Van Opzeeland zegt, alleen GroenLinks en de Partij van de Arbeid,
is het GroenLinks, Partij van de Arbeid en Groen Brabant. Dus wij ondersteunen het
verhaal van deze beide lieden.”
De voorzitter: “Ik dank u wel. Jaarverslag en jaarrekening, is er behoefte aan
stemming? Niet? Dan concludeer ik dat die met algemene stemmen is aangenomen.”
Raadsnota BI. 0160211 is met algemene stemmen aangenomen.
2. Raadsnota BI. 0160205
Saldobestemming jaarrekening 2015
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0160205, saldobestemming
Jaarrekening 2015. Ik breng in stemming het amendement van GroenLinks, de heer
Van der Zanden, samen met de Partij van de Arbeid en Groen Brabant inzake
Bestemmingsreserve sociaal domein. Handen opsteken, wie voor? Dat zijn de
fracties van GroenLinks, twee leden, de heer Noltee, Groen Brabant, de Partij van de
Arbeid en de fractie van D66. Tegen zijn? De fracties van de Socialistische Partij, de
VVD, het CDA, Gezond Burger Verstand en Gemeentebelangen. Het amendement is
verworpen met 7 stemmen voor en 22 stemmen tegen. Dan het amendement van het
CDA, mevrouw Roovers, samen met VVD, SP en Gemeentebelangen, inzake hert
restylen van de activiteitencentra. Wie is daar voor? Dat zijn de fracties van
Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, GroenLinks, volgens mij is het
algemene stemmen. Ja, aangenomen met algemene stemmen. Dan het voorstel
zelve. Is daar behoefte aan? Ja, in verband met GroenLinks. Wie is voor dit voorstel
Saldobestemming jaarrekening 2015? Dat zijn de fracties van Gemeentebelangen,
Gezond Burger Verstand, CDA, VVD, Socialistische Partij en D66. Tegen zijn? De
Partij van de Arbeid, Groen Brabant en GroenLinks. Het voorstel is aangenomen met
25 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Dank u wel.”
Amendement D2A1 van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Groen Brabant op
raadsnota BI. 0160205 is verworpen met de stemmen voor van: GroenLinks (2),
Partij van de Arbeid (1), Groen Brabant (1) en D66 (3).
Amendement D2A2 van CDA, VVD, SP en Gemeentebelangen op raadsnota BI.
0160205 is met algemene stemmen aangenomen.
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Raadsnota BI. 0160205 is aangenomen met de stemmen tegen van: GroenLinks
(2), Groen Brabant (1) en Partij van de Arbeid (1).
4. Raadsnota BI. 0160271
Cultuurnota
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0160271, Cultuurnota, daar zijn geen
amendementen of moties over. Voor de luisteraars thuis wethouder Van der Helm is
onderweg om naast mij te komen zitten. Wij hebben een aantal sprekers, negen om
precies te zijn. Wij beginnen met de heer Koumans van de Socialistische Partij.”
De heer Koumans: Voorzitter, de waarde van cultuur in alle mogelijke
verschijningsvormen zal een ieder hier aanwezig onderschrijven. Voor ons als SP is
dit niet anders. We zien cultuur zelfs als een van de essentiële bouwstenen van een
gezonde samenleving. Goed cultuurbeleid sluit dan ook nog eens perfect aan op én
maakt een belangrijk onderdeel uit van het aloude, maar nog steeds bijzonder
relevante, verheffingsideaal. Verheffen van het volk, het voeden van de geest en het
stimuleren van het kweken van een breed ontwikkelde, kritische en creatieve kijk op
het leven en de wereld bij jongeren. Het hoort allemaal bij wat je als overheid zou
willen bereiken wanneer je goede culturele initiatieven stimuleert en culturele
instellingen ondersteunt en de ruimte geeft. Daar hoort ook bij het zorgen voor goede
gebouwen en terreinen die, zoals het een echte stad past, zich mooi verspreid over
ons grondgebied bevinden. Dit alles menen wij terug te vinden in de Nota, Droom,
Durf en Beleef. Daarnaast vinden we het positief dat er duidelijk wordt benadrukt dat
de nota een leidraad wil zijn voor de drie uitgangspunten ontwikkelen, verbinden en
faciliteren zodat er inderdaad genoeg ruimte blijft voor een zo moeilijk, in kaders en
hokjes te vangen, onderwerp als cultuur. Voorzitter, u zult na deze korte uiteenzetting
begrijpen dat de Socialistische Partij deze Cultuurnota van harte steunt.
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Koumans. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan
mevrouw Van Alphen van de fractie VVD. Gaat uw gang, mevrouw Van Alphen.”
Mevrouw Van Alphen: “Dank u wel, voorzitter. De Cultuurnota is een bijzondere nota.
Dat is net ook al ter sprake gebracht. In de eerste plaats vanwege de wijze waarop
deze tot stand is gekomen en daarnaast vanwege de inhoud. Iedereen heeft te
maken met cultuur en iedereen ervaart dit op zijn eigen manier en hecht daar zijn
eigen waarden aan. Ik heb gezocht naar een goede definitie, maar die zijn er velen
dus daar waag ik me maar niet aan. We komen cultuur in vele vormen tegen, ook in
het dagelijkse leven. Cultuur is op verschillende terreinen inzetbaar, maar dit is niet
makkelijk te sturen. De rode draad in de nota is dan ook, wat kunnen en willen we er
als gemeente mee doen. Wat de VVD betreft gaat het om de functies en niet de
stenen. We hebben dit eerder ook genoemd. We willen cultuur als gemeente inzetten
om de maatschappelijke doelen te ondersteunen. Ontwikkeling van mensen, jong en
oud, maar ook mensen laten meedoen en zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving om in te wonen en te werken. De VVD is op locatie geweest bij H19 en
hebben daar naast een rondleiding ook uitleg gekregen over de ontwikkelingen
waarmee zij bezig zijn en de verbindingen die zij zoeken. Ook in het sociaal domein
biedt dit veel toegevoegde waarde. De nota is geen zwaar vastomlijnd stuk met
strakke regels dat ergens in een la belandt. Het proces van de totstandkoming van de
nota is minstens net zo belangrijk als de nota zelf, het resultaat. Juist door de manier
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waarop deze tot stand is gekomen is het een toetsingskader voor nieuwe ideeën uit
de samenleving. De gemeente moet kijken waar ze hierbij kan faciliteren en
ondersteunen. Luister bijvoorbeeld naar de ideeën van de Tienerpartij om een groot
dansevenement te organiseren met de verschillende dansscholen en breng hen in
contact met mensen die dit samen met hen kunnen en willen realiseren. Zelfs de
Provincie heeft aandacht voor de Dancemarkt, zoals we recent hebben kunnen
lezen. En nou weet ik wel dat ze daar niet helemaal hetzelfde mee bedoelen, maar
dance is toch het Engelse woord voor dans en dat is er in vele vormen, net zoals
cultuur. De VVD is het eens met het budget voor innovatie, maar hou in de gaten dat
er soms iemand moet zijn die door pakt of zaken ingang zet. Hou dus de vinger aan
de pols. Wij willen ook pleiten voor meer flexibiliteit van de subsidies zodat dit nieuwe
ontwikkelingen ook een kans geeft. Bekijk hierbij ook de mogelijkheden voor
crowdfunding als alternatief voor subsidies. Verder misten we nog een actiepunt dat
wel ter sprake is gekomen bij de On – conferentie, de digitale marktplaats voor
cultuur. Wellicht is dit later in het proces van ontwikkeling van de nota afgevallen. We
horen dan graag waarom. Naast de gemeentelijke instellingen zijn er nog vele andere
partners op het gebied van cultuur n zijn er mensen die toch op een andere manier
cultuur willen beoefenen of juist op een andere manier aanbod kunnen hebben. Het
mooie zou zijn om daar vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen zodat die
mensen elkaar ook kunnen vinden. Je zou kunnen denken aan iemand die besluit
later nog een keer muziekles te doen, later dan dat het seizoen bij H19 is gestart, dan
kunnen die misschien op die manier nog een mogelijkheid vinden voor hun vraag.
Wat ons betreft de moeite waard om dit te bekijken en als gemeente een mooie
faciliterende rol. Tot slot de stelpost uit de begroting, die kan wat de VVD betreft al
meteen vervallen en niet pas voor 2017 zoals staat vermeld. Dat is dan meteen de
eerste ombuiging. Samengevat, voorzitter, een goede nota waarmee wij kunnen
instemmen en we kijken uit naar de nieuwe ontwikkelingen zowel vanuit de hoek van
de huidige partners als nieuwe deelnemers.”
De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Van Alphen. Wie wenst, de spreekster, een
vraag te stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord
aan mevrouw Nanda, van de fractie D66. Gaat uw gang.”
Mevrouw Nanda: “Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, D66 wil het college
complimenteren voor de wijze waarop wij zijn meegenomen in het proces Droom,
durf en beleef. Vanaf het begin waren de intenties goed. Dit blijkt ook uit de actieve
en interactieve workshops, bijeenkomsten, rondetafelgesprekken op het
gemeentehuis en op culturele locaties, waardoor D66 een helder beeld heeft kunnen
vormen over de Cultuurnota. Voorzitter, de Cultuurnota laat volgens D66 ook
voldoende ruimte voor inbreng in de toekomst. De nota is niet te veel vastgepind en
dat is goed. Verbinding lijkt ook wel op het goede pad. Het komt nu op de uitvoering
aan. Wij vinden de plannen van de Pannehoef prachtig, maar hopen zoals vaker
gezegd dat hier nu eindelijk iets van terecht komt. Voorzitter, D66 wil nogmaals
benadrukken dat verbinding een continuerend uitvoeringsproces is dat ook bewaakt
moet worden. Het zou jammer zijn als de uitvoering van deze Droom, durf en
beleefnota bij iedereen in de bureaula verdwijnt om er niet meer uit te komen.
Wellicht kan het college hierin de rol van procesregisseur vervullen. Voorzitter,
wij staan achter Droom, durf en beleef. Waarbij cultuur ook eigentijds digitaal een
invulling heeft gekregen. D66 vindt dat een digitale of een e-inspraak moet kunnen.
Alleen vragen wij ons af hoe het college wil voorkomen dat er eventueel misbruik
wordt gemaakt van digitale inspraak. Sommige mensen zouden via dat misbruik een
te zwaar stempel kunnen gaan drukken op de inspraak. Tot zover.”
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De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Nanda. Wie wenst, de spreekster, een vraag te
stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de
heer Kamps van het CDA. Gaat uw gang, mijnheer Kamps.”
De heer Kamps: “Dank u wel, voorzitter. Ja, droom, durf en beleef, het zal wel aan
mijn leeftijd liggen maar ik krijg er een beetje de kriebels van als ik een dergelijke titel
hoor. Het doet mij snel grijpen naar een paracetamolletje om verder te lezen. Maar
goed dat is een beetje flauw. Ik herinner mij de behandeling van de Cultuurnota vorig
jaar. In die zin, wij spraken toen over het Rapport van de Rekenkamer.
Afgevaardigde Van der Helm, die zei, helemaal SMART hoeft niet, maar een beetje
scherper dan dat het nu was dat kan wel volgens mij. Ja, dat vind ik nu ook. Het CDA
is voorstander van een brede, culturele infrastructuur, natuurlijk wie niet. Die
gemakkelijk toegankelijk is voor wie maar wil, jong en oud, amateurs en
professionals. Dat is het geval in Oosterhout, die hebben wij. Dus wat dat betreft
kunnen wij redelijk gerust zijn. Wij zouden daarbij, op ons eigen lokaal niveau, willen
inzetten op kwaliteitsverbetering. Dus op het verhogen van het ambitieniveau. Een
beetje jammer dat in het verleden de ambitieuze Kunst Biënnale in de Heilige
Driehoek maar afgescheept is met 15.000 euro. Ja, ik zeg het nog maar even.
Misschien dat die verhoging van de ambitie wel bedoeld wordt met het door de
Cultuurnota genoemde sleutelwoord ontwikkelen. Maar dat staat er niet echt. Wat
staat er wel. Ja, er staan wat vragen. Welke waarde heeft cultuur? Wat biedt het
onze stad en haar inwoners? Dat zijn niet de vragen die beantwoord hoeven te
worden in een Cultuurnota van de gemeente Oosterhout, maar door cultuurfilosofen.
Daar moeten wij ons dus ook niet aan wagen. Wat is het toch? Ik proef toch een
beetje, bij het tot stand komen van de nota, een soort vacuüm, een verlegenheid.
Wat moeten wij nu weer op papier zetten? Er stonden 100 bladzijden vol in de vorige
met duizend bloemen van Mao uit China. Maar nu zijn op de achterkant van een 17tal foto’s wat vage zinnen neergeschreven. Daar kwam bij dat het hele proces er naar
toe, ja, de cultuurcoaches zijn er dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want ik
mag ze erg graag en ik bewonder hun werk. Maar het betekent wel in een proces dat
je tot een nieuwe Cultuurnota komt dat je ook die cultuurcoaches moet coachen. Ik
bedoel, het moet wel ergens naar toe leiden. Vaak was het, naar mijn idee, ook
tijdens het proces van totstandkoming van de Cultuurnota een beetje een onwennig,
wat ongemakkelijk gevoel. Ik heb nogal wat negatieve reacties gekregen op de
voorbereidende bijeenkomsten. Die dan uiteindelijk door de voortvarendheid van de
nieuwe wethouder, hoe kan het zo lopen, tot een nota hebben geleid. Dat bewonder
ik wel. Hij dacht ook, laten wij er nu maar doorheen bijten, dan hebben wij in ieder
geval iets. Maar een nota zou op een veel praktischer niveau, wat ons betreft,
houvast moeten bieden. Hoe staat het met de ontwikkeling van bijvoorbeeld het
cultureel ondernemerschap die in de vorige nota ook zo werd benadrukt in De
Bussel. Helpt de verzelfstandiging van De Bussel? Hoe zit het met de
Activiteitenagenda van de bibliotheek? Is de kleine zaal van De Bussel eigenlijk al
door de bibliotheek gebruikt? Het kan hoor. Hoe zit het met H19 en het bereik van
H19, de ambities? Hoe zit het met onze brede, culturele infrastructuur, ontbreekt er
iets? Wie bepaalt of bijvoorbeeld het museum er nog bij hoort of niet straks? Want
het staat dan aangekondigd met een enkel zinnetje, daar gaan wij naar kijken. Zoals
zoveel staat beschreven, wij gaan het zien. Wij gaan het afwegen. Wij gaan het
proeven. Wij gaan het proberen. Ja, je mist ook een beetje en dat hoort bij die
culturele infrastructuur ook niet de stad zelf, de gebouwen, de monumenten, de
kerken. Snijden wij ons zelf niet nogal in de vingers door de kerken alleen te laten
met het verzorgen van het weinige monument dat zij nog hebben. Wij lezen er weinig
over. Van houvast is niet zoveel sprake. Nu het vrolijke slot. Voorzitter, wij zullen voor
stemmen bij het vaststellen van de Nota Cultuur. Niet omdat wij er zo enthousiast
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over zijn. Maar omdat er gewoon niet veel in staat. Wat niet veel is, staat ook niet
veel in de weg. Maar biedt ook niet veel houvast voor beleid. Dus wij zullen alert
moeten zijn op het komende, noodzakelijk volgende ad hoc beleid. Misschien past
dat wel bij kunst en cultuur, die vrijheid. Dank u, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Kamps. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage, mijnheer Kamps. Gaan wij door
met de heer Noltee van de fractie Groen Brabant. Gaat uw gang, mijnheer Noltee.”
De heer Noltee: “Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een compacte nota op
hoofdlijnen die volgens het college nog jaren meekan. Kunst en cultuur vormen
volgens ons de geest van het volk. Het is in ons aller belang om deze geest hoog te
houden. Echter een volk die haar geestesleven kunstmatig in stand moet houden,
waar de kunst en cultuur niet spontaan bloeien, maar door ambtenaren en politici in
leven wordt gehouden of tot leven moeten worden gewekt, verraadt een gebrek aan
innerlijke culturele kracht.
In uw overtuiging dat cultuur belangrijk is en dat ze de stad kan redden, denkt u dat
cultuur een tegengif is voor een losgeslagen samenleving. Maar de gewone man wil
dat niet inzien, zij weten wel beter. Zij geloven niet dat met nog meer festivals en
projecten de binnenstad rustiger en aantrekkelijker wordt. Zij ondervinden dat de
balans in de stad er mee verdwijnt. De vaststelling dat de gewone burger er geen
behoefte aan heeft om zijn leven beter te maken via cultuur vindt bijval. De
cultuurminners blijven de gewone man dan maar als een cultuurbarbaar afschilderen.
Voorzitter, kunst is iets wat gemaakt wordt door iemand die van zichzelf beweert dat
hij een kunstenaar is. Ondanks de niet hard te maken pretenties die kunst en cultuur
worden aangemeten en, ondanks het geknoei en de gebakken lucht van vele
hedendaagse kunst, wordt kunst en cultuur rijkelijk gesubsidieerd in Oosterhout. Het
gaat dan om een kleine 4,5 miljoen euro op jaarbasis. We zullen het dan maar niet
hebben over de vernieuwbouw van De Bussel en de parkeergarage, die op jaarbasis
genomen een kleine 4 miljoen euro kosten. Wim Kan zei het jaren geleden al,
subsidies zijn kunstmest. Subsidie is een aanvulling, het is een ondersteuning. Het is
een in principe tijdelijke maatregel. Wie subsidie aanneemt, heeft de morele plicht
ervoor te zorgen dat hij een zodanige bedrijfsvoering heeft, dat hij met minder
subsidie toekomt. Daar ontbreekt het hier aan in Oosterhout. Voor de twijfelaars
onder u, voorzitter, hoe je het ook wendt of keert, nieuwbouw net als De Bussel en de
parkeergarage, ook al wordt de investering door anderen gedragen, dat wil zeggen
bekostigd uit de reserves, kost de stad en daarmee de cultuurbegroting blijvend meer
geld. De jaarlijkse exploitatielasten keren immers steeds terug. Hoewel iedereen
graag anders wil geloven, een afschrijving van een gebouw binnen 40 jaar is
gemakkelijker te managen, dan een jaarlijkse exploitatie met bijvoorbeeld stijgende
huisvestingslasten en dergelijke. Wij hebben het hier al meermalen aangegeven en
gezegd, Oosterhout let op uw zaak. Maar let ook op uw medeburgers, die niet de
lusten maar wel de lasten van uw in onbalans geraakte cultuurbeleid moeten dragen.
Droom, durf en beleef, maar dan gebalanceerd. Ik wou haast met de woorden van de
heer Kamps sluiten, wij zijn voor omdat er verder niet veel instaat. Ik vond dat een
goeie. Dank u wel.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Noltee. Wenst iemand, de spreker, een vraag te
stellen? Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan de heer
Strack van Schijndel van de fractie Gezond Burger Verstand. Gaat uw gang, mijnheer
Strack van Schijndel.”
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De heer Strack van Schijndel: “Zoals wij vandaag verrast zijn door de cultuurcoaches
en de inspirerende zaken, dacht ik dan kan ik ook eventjes voor een kleine
verrassing zorgen. Een stemverklaring wordt een korte bijdrage. Ja, Gezond Burger
Verstand is het eens met wat daarin de nota staat. Eigenlijk vinden wij het wel goed
dat er niet al teveel in staat. Want ja goed, cultuur moet je niet sturen. Daarom is het
goed dat het compact is. Ik vind het wel goed dat het inspirerend is, mooie foto’s.
Daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Maar er staan mooie foto’s in de
nota. Maar het is wel goed dat er gesproken wordt over de basis infrastructuur. Daar
wil ik eventjes op ingaan. Dus niet sturen, maar wel zorgen dat de voorwaarden
aanwezig zijn in de gemeente om cultuur te laten bloeien. Bij die basis infrastructuur
moesten wij toch denken van, ja wat missen wij daar nu en dat zijn de verenigingen.
Want wat er in staat is behoorlijk. Dat zijn de instituties en misschien wel inderdaad
de stenen, de gebouwen. Maar het gaat natuurlijk bij cultuur vooral over mensen.
Belangrijke dragers voor cultuur zijn verenigingen. Wij weten natuurlijk allermaal dat
verenigingen het in deze tijd best moeilijk hebben om een goede locatie te vinden,
om voldoende vrijwilligers te vinden. Dus de vraag aan de portefeuillehouder is of die
daar eens over kan nadenken om te kijken hoe je verenigingen ook, die ook
onderdeel zijn van die basis infrastructuur, hoe je die sterk kunt houden in
Oosterhout.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Strack van Schijndel. Wenst iemand, de spreker,
een vraag te stellen? Niemand? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het
woord aan de heer Jespers van Gemeentebelangen. Gaat uw gang, mijnheer
Jespers.”
De heer Jespers: “Fijn, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt ter goedkeuring de
Cultuurnota Droom, durf en beleef. In de samenvatting wordt verwezen naar de
opbrengst van de diverse bijeenkomsten met het culturele veld, inwoners en andere
geïnteresseerde en de beschikbare inzichten uit onderzoeken naar het culturele
vastgoed en de evaluatie van de Cultuurnota, Laat duizend bloemen bloeien. Dus
een meerwaarde van cultuur voor onze stad en de rol die de gemeente hierin kan en
zal hebben. Wij willen ons in deze bijdrage beperken tot de actiepunten zoals
opgesteld in de bijlage. Dan hebben wij het over de cultuureducatie en de
cultuurcoaches. Cultuureducatie staat voor Gemeentebelangen hoog in het vaandel
en kan zich daarom vinden om cultuureducatie en de inzet van cultuurcoaches te
continueren voor de beleidsperiode 2017-2020. Wij zien dan ook het nieuwe
programma van eisen als opvolger van de Brede Buurt met belangstelling tegemoet.
De verbinding domeinen. Een belangrijk item om te onderzoeken wat de
mogelijkheden, kansen en waarden zijn van de verbinding tussen de domeinen,
Jeugd en Kunst en Cultuur. Wanneer mogen we als raad hierover de uitkomst
verwachten? Weer vraag voor de wethouder. PH2 Productiehuis De Pannehoef; voor
Gemeentebelangen een gevoelig onderwerp. De gevoeligheid zit hem vooral in het
nut en noodzaak van deze voorziening en in hoeverre kosten en baten reëel
tegenover c.q. naast elkaar staan. Het is dan ook zaak om nog eens goed samen
met het bestuur van PH2 te bekijken of het pand bij de tijd te brengen is. Wij als
Gemeentebelangen zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en komen hier
tijdens de behandeling, later in het jaar op terug. Dan hebben wij het nog over het
Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten. Een gedegen onderzoek moet
uitwijzen in hoeverre zij hun doelstelling hebben gehaald en wat hun
toekomstperspectief is. Zij hebben dan wel vorig jaar hun officiële museumregistratie
verkregen en behoren tot de culturele infrastructuur van Oosterhout. Of een
dergelijke voorziening moet worden losgekoppeld van de Cultuurnota is zeker de
moeite waard om nog eens te bekijken. Subsidies en Innovatiegelden. Het is goed
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om de Algemene Subsidieverordening te evalueren en voor het volgende jaar de
culturele subsidies nog eens tegen het licht te houden. De innovatiegelden zijn reeds
beschikbaar gesteld in de begroting dus behoeft geen verdere toelichting.
Doorlopende verbinding. Ik ben deze bijdrage begonnen met de verwijzing naar
bijeenkomsten met verschillende instanties. Probeer een juiste manier te vinden om
in gesprek te gaan en te blijven met het veld. De ervaring leert dat dit geen
eenvoudige taak is, maar probeer vooral gewoon te denken en te doen. Vrijheid –
ontmoeting – ondersteuning. Voorzitter, Gemeentebelangen kan instemmen met de
voorliggende nota en mag hopen dat er snel duidelijkheid komt over eerdere
genoemde actiepunten. Voorzitter, tot zover.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Jespers. Wenst iemand, de spreker, een vraag
te stellen? Niet? Mijnheer Kamps, CDA, ga uw gang.”
De heer Kamps: “Een kleine vraag. U zei iets over de musea en het loskoppelen van
de musea van de Cultuurnota. Kunt u dat even iets verduidelijken?”
De heer Jespers: “Ieder jaar wordt er in de Cultuurnota gesproken over het museum.
Dan kan je je de vraag stellen, moeten wij dat iedere keer in de Cultuurnota gaan
bespreken of zouden wij alles wat met musea te maken heeft eens niet los kunnen
koppelen aan die Cultuurnota.”
De heer Kamps: “De Cultuurnota is niet ieder jaar. Dat is om de zoveel tijd. De vorige
was al een tijdje terug.”
De heer Jespers: “Het is voor ons gewoon de moeite waard om eens te gaan
bekijken of wij dat wel samen moeten laten vloeien.”
De voorzitter: “Duidelijk. Dank u wel, mijnheer Jespers, voor uw bijdrage. Ik geef
graag het woord aan de heer Van Opzeeland van de Partij van de Arbeid. Gaat uw
gang, mijnheer Van Opzeeland.”
De heer Van Opzeeland: “Gisteren nog….Gisteren nog droomde ik. Droomde ik over
wat ik vandaag zou durven en wat ik morgen ga beleven……..Zomaar een regel die
bij me op kwam na het lezen van de Cultuurnota Droom Durf en Beleef, een
aansprekende titel, voorzitter. Het is even wennen, deze nieuwe Cultuurnota. Maar
dat begint het al wel. Ik begin te wennen aan het beeld dat de nieuwe nota ruimte
geeft en tegelijk afbakent. Te wennen aan het beeld dat de nota mensen kan
verbinden en creativiteit bij mensen kan los maken. Deze nota is het resultaat van
een intensief proces waarbij professionals en burgers zijn betrokken en betrokken
hadden kunnen zijn en inbreng hebben geleverd. Een proces waarin de fundamenten
van het cultuurbeleid nog eens zijn verstevigd. Fundamenten in de vorm van onze
grote instellingen, Theek5, Bussel, H19, PH2 en BOCK. Fundamenten die gaan over
de verbinding met de samenleving. De nota geeft veel ruimte voor initiatieven die we
nu nog niet kennen. Denk bijvoorbeeld aan het dansfestijn dat de Tienerpartij heeft
geopperd tijdens de ijsjes-afspraak met wethouder Willemsen. Een goede verbinding
met de initiatieven in het basisonderwijs en ruimte voor middelbare scholieren om
talenten verder te ontwikkelen. Dit spreekt ons zeer aan, voorzitter. We zien net als u
mogelijkheden om de instellingen steviger met elkaar te verbinden en ze uit te dagen
samen te blijven werken en het culturele leven in Oosterhout te blijven verrijken.
Een sterk punt in de nota vinden we de samenwerking tussen verschillende
beleidsterreinen en het grote rol van de cultuurcoaches. Met het laatste zien we dat
deze investering in het verleden zijn vruchten afwerpt en is wat ons betreft een
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blijvertje. Het enige dat we zouden willen aanvullen op deze nota is de evaluatie van
PH2 en die graag aan het begin van 2019 uit te voeren. Beetje in de lijn wat D66 ook
al zei. We hebben er lang genoeg heel veel tijd en energie in gestopt. Wij willen
graag zien of het effect heeft. Als wij het vroeg doen, kunnen wij ook in de volgende
periode besluiten of wij doorgaan met het initiatief of niet. Afrondend zou ik het
college en zijn ambtenaren en alle Oosterhouters die hebben bijgedragen aan deze
nota willen complimenteren met het resultaat. Wat ons betreft is het vanaf nu
dromen, durven en beleven. Tot zover, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van Opzeeland. Wie wenst, de spreker, een
vraag te stellen? Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan
de heer Van der Zanden van de fractie GroenLinks. Ga uw gang, mijnheer Van der
Zanden.”
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, cultuur leert ons wat wij zijn. Dat is de tekst op
de cultuurpenning van de gemeente Oosterhout. De voorliggende nota is een
duidelijk geschreven nota die makkelijk wegleest. Als dit het doel was van de nota,
dan is het doel behaald. In deze nota staat heel helder beschreven wat er op dit
moment in grote lijnen gebeurt in de gemeente Oosterhout als het om cultuur gaat.
Dat wordt dan geïllustreerd met mooie foto’s erbij van hoofdzakelijk evenementen.
Als cultuur ons leert wat wij zijn en wij kijken puur naar deze nota, dan zijn wij in
Oosterhout vooral Sinterklaas, Parkfeest en Abrahamdag. Voorzitter, GroenLinks is
het eens als het gaat om de waarde van cultuur voor de samenleving. Ook wij vinden
dat kunst en cultuur de creativiteit stimuleert en dat je hier dus niet vroeg genoeg
mee kunt beginnen. Gelukkig lopen er tal van projecten binnen de basisscholen die
een beroep doen op de creativiteit van kinderen. Ook vinden er buitenschoolse
activiteiten plaats en is H19 een broedplaats als het gaat om cultuur in de breedste
zin van het woord. Immers, cultuur leert ons wat wij zijn. H19, maar ook andere
instellingen, zoals BOCK, pakken hun verantwoordelijkheid als verbindende partij.
We zien dan ook mooie verbindingen ontstaan. Tegelijk zien we dat er veel niet van
de grond komt. Zo is er al veel gezegd in het verleden over de Pannehoef.
GroenLinks gaat dat hier niet allemaal herhalen. We constateren echter wel dat er
nog weinig van de grond komt en dat er weer een zak geld naar toe moet om de
Pannehoef in de toekomst rendabel te krijgen als Productiehuis. Voorzitter, in de
Cultuurnota stond ook nog een opmerkelijk zinnetje, het Huis voor Cultuur wordt daar
ineens weer genoemd als stelpost van 100.000 euro. Dat vinden wij toch wel een
aparte. Het is, zoals dat wij weten, toch definitief afgeblazen. Misschien dat de
wethouder dat toch even toe kan lichten om verwarring te voorkomen. Voorzitter,
willen wij van cultuur leren wat wij zijn? De voorliggende Cultuurnota laat er weinig
twijfel over bestaan. Wij zijn in Oosterhout vooral De Bussel, Theek 5, H19 en de
Pannehoef. Dit zijn de instanties waar het meeste geld naar toe gaat. Kleine
verenigingen, die o zo belangrijk zijn om ons te leren wat wij zijn, komen er bekaaid
van af. Het cultuurbeleid vorm geven staat voor minder dan 100.000 euro op de
begroting. Terwijl juist de kleine verenigingen van wezenlijk belang zijn in het
stimuleren van creativiteit. GroenLinks pleit dan ook om voor alle doelgroepen een
kleinschalig kunstaanbod in de wijken te realiseren met een divers aanbod. Hier ligt
wellicht een mooie taak voor de cultuurcoaches. Zij kunnen actief de vragen die in de
buurt leven ophalen bij de verschillende culturen die Oosterhout rijk is. GroenLinks
verwacht dan ook concrete voorstellen in de Begroting 2017 om dit cultuurbeleid voor
kleinere spelers vorm te geven. Wij overwegen zelf ook hier met voorstellen te komen
als de begroting zich aandient. Immers, H19 moet een verbindende rol spelen, maar
wat valt er te verbinden als er straks geen ruimte is voor kleine spelers op de
cultuurmarkt in Oosterhout? Tot besluit, voorzitter. Deze nota heeft de prachtige titel,
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Droom, durf en beleef. Nogmaals, deze is geschreven op de huidige situatie.
GroenLinks leest nergens waar we uit willen komen, wat de stip is op de horizon.
Graag hadden wij een visie gezien waar het college ons ziet over enkele jaren als het
gaat om cultuur in de breedste zin van het woord. Wellicht spreekt de tekst op de
cultuurpenning boekdelen, cultuur leert ons wat wij zijn. Tot zover, voorzitter, de
bijdrage van GroenLinks.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van der Zanden. Wenst iemand mijnheer Van
der Zanden een vraag te stellen? Mijnheer Piena, Gemeentebelangen, gaat uw
gang.”
De heer Piena: “Voorzitter, mijnheer Van der Zanden had het over initiatieven in de
wijk. Nu weet ik dat de cultuurcoaches ook de activiteitencentra met regelmaat als
uitvalsbasis gebruiken. Kan hij misschien toelichten wat hij daar precies mee
bedoelt?”
De heer Van der Zanden: “Wat wij daarmee bedoelen is dat cultuur in de wijken
plaats moet vinden, kleinschalig moet zijn. Ook in de discussie die wij over H19
hebben gevoerd, heeft GroenLinks altijd aangegeven van, ga naar de mensen toe en
laat het niet alleen in de gebouwen plaatsvinden, die zich toch vaak in het centrum
bevinden. Dus kleinschaligheid, dat het dichtbij is. Dat bijvoorbeeld, zeker als het om
kinderen gaat, dat die daar zelfstandig op eigen gelegenheid daar naar toe kunnen
gaan.”
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Niet? Dan dank ik u voor uw
bijdrage, mijnheer Van der Zanden. Geef ik graag het woord aan wethouder Van der
Helm.”
Wethouder Van der Helm: “Voorzitter, ik had gehoopt het kort te houden. Alleen,
gelet op de bijdragen, zal dat niet lukken, want dan doe ik onrecht aan datgene wat
er allemaal is gebracht, in positieve en soms in opmerkende zin. De algemene
complimenten die worden aanvaard en die geven wij door. Er is inderdaad veel
moeite gestoken om het eens een keer anders te doen. Ik moet eerlijk bekennen,
anders doen is altijd een kwestie van wennen. Mijnheer Van der Zanden, u gaf het al
aan. U moest wennen, wij moesten ook wennen. Er is altijd….ik doe bijna een
herhaling van zetten. Mijnheer Van Opzeeland u gaf aan, wennen, u moest wennen,
wij moeten ook wennen. U was geïnspireerd, wij ook. De kunst is altijd om toch met
een beetje vertrouwen los te laten en ook iets aan te durven. Je ziet dan een
verschuiving van een overheid die altijd de regie wil hebben, achter het stuur wil
zitten. Inderdaad, een stip op de horizon wil plaatsen van daar moeten wij naar toe.
Zo zien wij cultuur als Oosterhout. Dit is het DNA van Oosterhout. Echter in al die
interactieve sessies hebben wij gezien dat het niet aan ons is om sowieso te bepalen
hoe dat ingevuld moet gaan worden en dat het ook heel moeilijk is, omdat iedereen
die die vraag beantwoordde een ander antwoord gaf. Datgene wat op de penning
staat, is denk ik ook individueel bedoeld, mijnheer Van der Zanden. De cultuur leert
ons wie wij zijn. De cultuur leert ieder individu op zijn eigen manier wie hij is. Dat zijn
geen gelijke gevallen. Iedereen heeft zijn eigen identiteit. Dat zien wij ook terug in
cultuur. Iedereen moet zijn eigen invulling kunnen geven aan cultuur. Wat dan rest is
een gemeente die kijkt hoe wij daar het beste in kunnen faciliteren. Dat is niet om te
sturen binnen kaders van beste Oosterhoutse burger, instelling en bedrijf. Daar
moeten wij heen. Want wij hebben bepaald dat dit voor u cultuur is en dit niet. Dat
heeft gemaakt dat wij een nota hebben gezocht met de kaders die u heeft gezien en
toch inderdaad meer ruimte. Dat is wennen. Dat roept soms inderdaad terecht
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reacties op van, ja maar, u zegt toch eigenlijk niets. U zegt heel weinig. Nee, wij
zeggen eigenlijk alleen de dingen die wij willen zeggen en moeten zeggen. Diegenen
die het daar niet mee eens zijn, die zitten waarschijnlijk nog in andere modus en dan
hebben wij een meningsverschil, dat kan. De verbindingen, ik hoorde de SP en de
VVD daar aandacht voor hebben. Het verbindingen leggen tussen domeinen, is
inderdaad heel erg belangrijk. Er liggen ook heel veel kansen. Dus daar wordt hard
aan gewerkt. Daar zijn wij pilots aan het draaien. Op de vraag, laat ons daar wat zien,
zo snel mogelijk laten wij u dingen zien. Wij zullen niet iedere keer wachten op een
raadsvergadering, maar u ook tussentijds lastig vallen met allerlei mooie uitkomsten,
resultaten of trajecten. Ik loop ze een voor een eventjes af. Mevrouw Van Alphen,
een marktplaats is inderdaad geopperd, dat staat niet in het actielijstje, een terechte.
Hoe die er uit moet komen te zien, welke invulling wij daar aan geven dat is niet aan
ons. Dat gaan wij weer met de markt samen bepalen, met de instelling, van wat is de
geijkte modus? Is er al zoiets? Kunnen wij ergens op aanhaken? Dus ik zet die bij het
actielijstje even als crowdfunding, dat is een interessant item. Wij hebben in de
activiteitensubsidievoorwaarden al staan dat je zelf natuurlijk cofinanciering mee
moet brengen. Kunnen wij het makkelijker maken om die cofinanciering via
crowdfunding mogelijk te maken? Dat zijn zeker dingen waar wij helemaal in deze tijd
naar kunnen kijken. Er zijn tal van instrumenten die dat makkelijker maken.
Budgetinnovatie, …. sturing, soms is een poppetje nodig. Alleen een poppetje, even
niet de kans om soms vrije kennis in te brengen. Dus wij hebben gekozen om dat
budget iedere keer, naar gelang de opgave, in te zetten. Soms is dat een poppetje,
soms is het kennis van buitenaf, soms is het materiaal, het is iedere keer
verschillend. De stelpost De Bussel, wij hadden niet voor niets een asteriskje
bijgezet, die mag inderdaad komen te vervallen. Daar zit alleen wel een maar aan en
dan beantwoord ik gelijk de vraag over het Huis van Cultuur. Wethouder, dat was
toch een afgesloten hoofdstuk? Nog niet helemaal. Wij zijn natuurlijk een nieuw
traject ingegaan met elkaar. Het Huis van Cultuur is wat gedownsized tot het
realistische programma met een Bussel en een bibliotheek. Wij hebben wel gezegd,
wij weten nog niet hoe de doorrekening van kosten, als het gaat om huur, de
verhouding tussen huur versus exploitatie en subsidie, allemaal uitpakt in de
werkelijkheid. Nu zijn wij daar een tijdje mee bezig en hebben wij dus ook met De
Bussel en de bibliotheek kunnen kijken hoe zich dat verhoudt. Daarom heet het ook
stelpost cultuur. Er is een kleine correctie geplaatst. Er waren bepaalde kosten die
onterecht aan De Bussel werden toegeschreven, die eigenlijk bij ons als eigenaar
vallen. Dat is gecorrigeerd. Dan praat ik uit mijn hoofd, maar daar kan ik u later over
informeren, over 36.000 euro. Dat gaat daar wel van af. Het restant kan inderdaad,
wat mij betreft, direct worden ingeboekt als een ombuiging. Even kijken, D66, dank
voor de complimenten. Dat had ik al aangegeven. De Pannehoef. Een van de items
in deze nota en ik hoopte dat dat wat duidelijker naar voren kwam, maar ik merk dat
er toch wel onduidelijkheid is gelet op de vele verzoeken. Wij hebben bewust
gekozen voor een nota op hoofdlijnen en op individuele items, zoals hoe loopt het
met H19? Presteren die zoals wij willen? Hoe gaat het met de bibliotheek? Hoe
verhoudt het aantal bezoekers zich tot de subsidie die wij er aan verlenen en de
investering die wij hebben gedaan? Hoe kijken wij naar de Pannehoef? Dat zijn
allemaal losse dossiers, die wij iedere keer met u in routing brengen en daarover
kunnen discussiëren. Anders loop je het risico dat je namelijk die kaders iedere keer
vergeet en op de details gaat zitten. Dat zou ik zonde vinden, dan doe je jezelf tekort,
denk ik. Dus die duidelijkheid die krijgt u zeker, maar dan op losse onderdelen. De
Pannehoef komt, volgens mij, als een van de eerste naar u toe voor het einde van
het jaar. Dan kunnen wij daar een discussie over voeren. Dus wij komen zeker
tegemoet aan die wens. E-inspraak, ja, mevrouw Nanda, die is mij niet helemaal
duidelijk. Ik praat met liefde en plezier over dingen waar ik geen verstand van heb,
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maar deze laat ik toch even passeren of u moet mij iets meer duidelijkheid geven,
dan doe ik het in tweede termijn. Of wij gaan er hier later nog een keer een bak koffie
over drinken en dan mag u mij bijpraten over wat u bedoelt en dan kijk ik wat ik
ermee kan. CDA, ik denk dat hier sprake is van een klein generatiekloofje. Ik hoor
iemand die predikt over wat goed zou moeten zijn voor ons. De kaders moeten vast
staan. Ik heb inderdaad gezegd, een beetje scherper kan wel, maar daar bedoelde ik
meer terug naar je kern, waar ben je van, spreek dat duidelijk uit en laat veel ruimte.
Maar volgens mij trekt u het open naar een soort geschrift van wel 300 pagina’s. Voor
u wellicht een bekende materie, maar ik ben daar nooit zo’n fan van. Het moet
ergens naar leiden. Waartoe leiden? Volgens mij heeft u ooit een keer laten vallen,
cultuur is gewoon iets en het is niet aan ons om te bepalen. Als je dat als
uitgangspunt neemt, dan is het ook heel erg moeilijk om te zeggen, waar moeten wij
dan heen? Wat moet dan Oosterhout zijn over een x-aantal jaar? Ja, dat doen wij
met elkaar. Wij hebben aangegeven wat het belang is van cultuur en hoe het de stad
gezonder, vitaler en sterker kan maken. Als wij daarmee bezig blijven dan komt er
automatisch een heel mooi eindstation uit. Maar ik ga niet bepalen wat dat moet zijn,
welke kleur het heeft en hoe het er precies uit ziet. Dus laten wij het gewoon houden
op een andere insteek in de mate waarin wij sturen en bepalen. Groen Brabant,
volgens mij, u was redelijk kritisch, maar ik heb eens eventjes goed geluisterd naar
het verhaal dat u echt vertelde. Wij kunnen elkaar op veel punten gewoon de hand
schudden. U geeft aan, het is niet aan ons om de grote instellingen en de grote
partijen alleen maar als cultuur te zien, want dan komen wij niet tegemoet aan de
gewone mens, die heeft daar helemaal niets mee. De gewone burger noemt u ze.
Volgens mij zijn alle burgers hier gewone burgers. Ik maak daar geen onderscheid in.
Wat wij juist hebben geprobeerd is om niet te definiëren wat cultuur is. Dat betekent
dat als iemand ergens in een wijk het leuk vindt om auto’s te restaureren, ik noem
geen namen, en die dat ziet als cultuur, dan staat dat hem vrij om dat te betitelen als
cultuur. Ik ga niet zeggen dat dat geen cultuur is. Dus juist door het vrijer te maken,
maken wij het meer van heel de stad en niet van een paar individuen. De Bussel en
de parkeergarage, u geeft aan er zijn een paar grote partijen die subsidie slurpen dan
en dat daarom de rest daar het slachtoffer van is. Ja, ik snap dat u zegt dat De
Bussel veel geld kost. Maar als u ziet wat wij daar hebben gerealiseerd met elkaar,
een prachtig theater en een bibliotheek die momenteel genomineerd staat als de
beste bibliotheek van Nederland. Ja, dan mag je daar, volgens mij, best een beetje
trots op zijn. Dan heb ik nog Gezond Burger Verstand staan, basis infrastructuur.
Inderdaad, wij hebben gezocht naar een titel. Hoe noem je nu dit clubje? Basis
infrastructuur, dat hebben wij er maar van gemaakt omdat dat paste in dat rondje.
Maar eigenlijk hadden wij misschien moeten zeggen, instellingen of gebouwen waar
wij een financiële relatie mee hebben. Maar dat vond ik nou niet echt inspirerend
klinken. Maar het gaat er eigenlijk simpelweg om dat dat toevallig de partijen zijn
waar wij een vaste doorlopende subsidierelatie mee hebben. Dat doet niets af aan
het feit dat voor mij verenigingen, oppoppende partijen, waar wij iets moois mee
doen, net zo belangrijk zijn als de usual suspects waar wij in Oosterhout cultuur mee
maken. Wij komen tegemoet aan die verenigingen. Wij kijken iedere keer naar de
verbinding. Het enige probleem is dat je niet iedereen kan financieren. Als onze rol
alleen maar is de partij die financiert om cultuur mogelijk te maken, dan moeten wij
toch keuzes maken. Jantje wel en Pietje niet. Want wij kunnen niet ieder goed
initiatief of ieder leuk bedoeld stukje kunst, cultuurbeleving financieren. Waar onze
kracht juist ligt is om datgene mogelijk te maken, dat mensen zelf dingen kunnen
gaan realiseren en zich ontplooien en als vereniging iets moois neerzetten, door dat
wij de basis bieden die ze dat mogelijk maakt. Denk dan bijvoorbeeld aan de
Pannehoef, een voorziening waarvan je gebruik kan maken. Denk aan een
cultuurcoach die ze mee kan helpen met de opstart. Wij hebben daar wel degelijk
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aandacht voor. Mocht u echter het idee hebben van een vereniging die u kent of wat
dan ook die een beetje buiten ons blikveld valt, spreek ons aan. Geef het aan. Wij
hebben daar de cultuurcoaches voor. Wij hebben daar de bibliotheken voor die
steeds meer de verbinding zoeken. Dus verbinden staat centraal. Als u denkt dat wij
iemand overslaan, dan pakken wij die verbinding weer opnieuw aan. De Pannehoef,
dat heb ik al aangegeven. Daar komen wij snel met elkaar over te spreken. Daar ga
ik inhoudelijk niet heel erg veel op in. Gemeentebelangen u loopt de actiepunten
eventjes een voor een door. Dat was precies ook het idee. Kijk iedere keer op korte
termijn naar de concrete acties. De nota zelf is op wat langere termijn. De verbinding
van domeinen wanneer die uitkomt. Wij zijn nu voornamelijk bezig met de verbinding
tussen cultuur en jeugdzorg bijvoorbeeld. Dat is een hele nieuwe. Daar worstelen wij
nu mee van, wat kun je nu concreet doen? Welke doelgroep komt dat ten goede en
hoe gaan wij dat invullen? Ik laat u zodra ik daar wat concreets over heb, wij
proberen echt wel meters te maken om voor het einde van het jaar wel wat te laten
zien. Informeer ik u. Dat doe ik niet op deze wijze, maar wat interactiever. Het
Speelgoedmuseum, het Carnavalsmuseum, het los weken van cultuur zou ik niet
doen, want het is immers een stukje cultuur. Maar ik heb net al aangegeven dat zijn
nu net precies die items die wij los met u bespreken. Wij gaan ons niet verliezen in
een hele discussie over het Speelgoedmuseum als wij de rest ook willen bekijken.
Dus ik kom met een losse evaluatie en een los voorstel over het Speelgoedmuseum,
en het Carnavalsmuseum naar u toe. Mijnheer Van Opzeeland, wennen, daar
hebben wij het net al eventjes over gehad. De evaluatie van het Productiehuis voor
het einde van het jaar, dan begrijpen wij elkaar niet verkeerd. Het komt eraan.
Mijnheer Van der Zanden, ik heb net al even op een paar dingetjes gereageerd. De
kleine verenigingen die er bekaaid vanaf komen. Ja, ik snap als je ziet dat in de
financiën natuurlijk de grote instelling zoals H19 en De Bussel het meeste geld
opslokken. Ja, dat is inherent aan de omvang die ze hebben en het doel wat zij
hebben en datgene wat wij er voor terug vragen. Wij doen al heel veel voor de kleine
verenigingen, de amateurkunst en mensen die zelf wat willen ontwikkelen, maar
meer in de verbindende zin en ondersteunende zin. Als u bij H19 bent geweest en
bijvoorbeeld het nieuwe jaarplan heeft gezien en het gesprek ook bent aangegaan,
dan ziet u daar ook echt een verschuiving van een intern gerichte organisatie,
voornamelijk van hier is het te beleven, kom naar ons toe, naar een organisatie die
heel erg naar buiten toetreedt. Juist in die wijken actief is om mensen op te pakken
die iets leuks hebben, die iets willen doen met elkaar en daar te kijken hoe wij
kunnen faciliteren. De ene keer zit dat in het bieden van een ruimte. De andere keer
is het ergens een podium geven. Dat zijn precies de dingen waar wij met elkaar naar
kijken. Voor zover ik zie geven wij daar al invulling aan. Maar ik wil altijd wel een keer
sparren om te kijken hoe het beter kan. Dan heb ik ze eigenlijk allemaal gehad.
Bedankt.”
De voorzitter: “Dank u wel, wethouder Van der Helm. Wie heeft er behoefte aan een
tweede termijn? Mevrouw Nanda, D66, ga uw gang.”
Mevrouw Nanda: “Voorzitter, de wethouder vroeg om een nadere toelichting wat
betreft het misbruik van een eventueel e-inspraak. Wellicht is het handig dat wij even
met elkaar afstemmen van wat wij nu precies verstaan onder e-inspraak. Welk doel
beoogt u met de e-inspraak in de Cultuurnota? In ieder geval onze inbreng gaat met
name, in het bijzonder wanneer wij spreken over misbruik bij een e-inspraak, dan
hebben wij het eigenlijk over het manipuleren van digitale inbreng. Dat wilde ik
eigenlijk zeggen, dat is min of meer de toelichting.”
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De voorzitter: “Dank u wel. Ik ga de rij verderaf. Andere sprekers nog? Mijnheer
Kamps, CDA, gaat uw gang.”
De heer Kamps: “Ik wou de wethouder nog vragen of bij het tot stand komen van de
Cultuurnota ook rekening gehouden is met de aanbevelingen die door de
Rekenkamer zijn gedaan? Vorig jaar, die nota waarin dat staat dat wij die
aanbeveling zouden overnemen, die hebben wij aangenomen. Er staat onder andere
in de eerste zin, in de volgende Cultuurnota niet alleen aan te geven welke
ontwikkelingen worden nagestreefd. Maar ook tot welke resultaten dat intern van
prestaties, participaties, maatschappelijke effecten, de inzet van middelen in de
beleidsperiode dient te leiden. Ik bedoel, dat soort dingen had ik ook graag een
plaats gegund in de Cultuurnota. Ik vind dat de wethouder iets teveel, zeg maar, de
domeincultuur verwart met de Cultuurnota. Want dat is eens heel ander ding. Cultuur
en de Cultuurnota is niet hetzelfde. Dan kun je net zo goed de riolering gaan
betrekken om te wijzen hoe het allemaal werkt daar zo.”
De voorzitter: “Dank u wel. Verder nog? Mijnheer Strack van Schijndel, Gezond
Burger Verstand.”
De heer Strack van Schijndel: “Dank u wel, voorzitter. Ja, de reactie van de
wethouder met name over die verenigingen, ik snap wat hij zegt. Maar wat ik bedoel
is eigenlijk dat wij toch wel erkennen dat die verenigingen een belangrijke rol spelen
en het moeilijk kunnen hebben. Maar goed, laten wij dat meenemen naar een
volgende gelegenheid om daar verder invulling aan te geven.”
De voorzitter: ‘Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Wethouder Van der Helm, tweede
instantie. Gaat uw gang.”
Wethouder Van der Helm: “Wij maken gewoon een afspraak. Want volgens mij gaat
het breder dan alleen de Cultuurnota. Want je kan op verschillende nota’s natuurlijk
steeds meer digitale inbreng hebben. Wij gaan er een keer over sparren welke
risico’s u ziet en hoe wij die op kunnen vangen eventueel. Mijnheer Kamps, ja wij
hebben gekeken naar de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport. U moet zich
wel realiseren dat, zonder de Rekenkamer tekort te doen, die soms ook een keer
moeten wennen aan een nieuwe insteek. Maar die aanbevelingen hebben wij waar
mogelijk zeker meegenomen. De belangrijkste ging over verbinding, een van de
belangrijkste aanbevelingen was over de kracht van cultuur op andere domeinen.
Daar hebben wij heel veel aandacht voor gehad. Dat was ook de belangrijkste. Als u
dan vraagt, ja maar, die concrete projecten. Schets nu eventjes welk resultaat ze dan
bijdragen aan het grote geheel. Dat zijn nu precies die dingen die ik liever op een
individueel dossier doe. Anders krijg je straks een nota van 138 pagina’s. Waarin ik
precies een actiepunt uitschrijf met z’n maatschappelijke relevantie. Dan moeten wij
volgend jaar weer een nieuwe schrijven. Want dan hebben wij dat punt bereikt.”
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, bij interruptie. Ik denk dat mijnheer Kamps een
duidelijk punt heeft genoemd door te verwijzen naar dat rapport van de Rekenkamer.
Ik vind het wel jammer dat het nu toch een beetje door de wethouder in het
belachelijke getrokken wordt. Want mijnheer Kamps heeft natuurlijk niet een nota van
138 pagina’s bedoeld, dat kan ik mij niet voorstellen.”
De voorzitter: “Dank u wel. Gaat u verder.”
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Wethouder Van der Helm: “Dank u. Dat resultaat dat koppelen wij juist, kijk wij
hebben nu gewerkt met een hele bondige nota met daarin wel de actielijsten. Als wij
bij u terug komen met een uitwerking van een actiepunt of de resultaten daarvan, dan
ziet u precies wat de bijdrage van dat actiepunt is, op die thema’s die wij hebben
benoemd in de nota. Wat draagt het bij aan het versterken van de stad? Draagt het
iets economisch bij? Draagt het iets bij aan een sterkere jeugd? Draagt het iets bij
aan onze aantrekkelijkheid in de regio? Wat kost het? En hoe verhouden die twee
zich tot elkaar? Dat krijgt u zeker wel te zien. Alleen niet meer in een integraal
verhaal. Alleen iedere keer in stapjes zodat wij ook u wat vaker de ruimte geven om
bij te sturen, om nieuwe dingen op te zetten. En ons dus niet de ruimte te ontnemen
door datgene wat wij oproepen buiten namelijk, flexibel te zijn en ruimte te geven aan
een nieuwe inbreng en alles weer vast te zetten voor een lange periode. Dus ik hoop
dat wij daar elkaar een beetje in het midden kunnen vinden.”
De heer Kamps: “Voorzitter, als ik mag? Ik heb al gezegd dat wij voor zullen
stemmen.”
De voorzitter: “Dank u wel. Gaat u verder, wethouder.”
Wethouder Van der Helm: “Toch ga ik nog even op dat punt in. Mijnheer Strack van
Schijndel heeft wel een belangrijk punt hoor. Ik ben het alleen vergeten om het te
beantwoorden, die uitdaging die u neerlegt van verenigingen die het moeilijk hebben.
Dat zien wij niet alleen bij cultuur. Wij zien het bij heel veel verenigingen die het
moeilijk hebben om leden te krijgen, om structureel verbonden te blijven met de
leden. Mensen poppen op, die zijn het gewend die willen à la Netflix gewoon kijken
wanneer ze willen of iets doen, gewoon wanneer het hun uitkomt, geen lange
lidmaatschap of lange verplichtingen hebben. Dat is een uitdaging waar wij graag in
meedenken natuurlijk. Van hoe kun je als vereniging zorgen dat je aantrekkelijk blijft?
Kunnen wij daar iets in betekenen? Kan een vereniging bijvoorbeeld aansluiten bij
andere verenigingen, zodat ze gezamenlijk met elkaar die gedeelde opgave
oppakken? Kunnen wij, en dan krijg je bijvoorbeeld weer zo’n marktplaatsvoorstel
van de VVD, kunnen wij daarin faciliteren om ze meer in de spotlights te brengen?
Dat zijn echt wel dingen waar wij terecht naar kunnen kijken. Dat is een goed punt.”
De voorzitter: “Dank u wel, wethouder Van der Helm. Wij hebben gesproken in twee
instanties. Heeft iemand van u behoefte aan een hoofdelijke stemming of een
stemverklaring? Ja, laten wij beginnen met een stemverklaring. Heeft iemand daar
behoefte aan? Mijnheer van der Zanden was de eerste en dan mijnheer Strack van
Schijndel. Mijnheer Van der Zanden, GroenLinks, gaat uw gang.”
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, wij zijn er in onze bijdrage duidelijk over
geweest. Eigenlijk zijn wij ook met alle argumenten die mijnheer Kamps heeft
aangegeven het eens. Dat is juist voor ons de reden om niet met de Cultuurnota in te
stemmen. Het is een beschrijving van wat er nu gebeurt. Maar geen enkele doorkijk
en visie wat wij nu willen. Dat hadden wij gewoon verwacht. Dus wat dat betreft
vinden wij dat teleurstellend dat dat er niet instaat.”
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Strack van Schijndel, Gezond Burger Verstand.”
De heer Strack van Schijndel: “Dank u wel, voorzitter. Wij zullen wel voor stemmen.
Ik wil juist daarbij aanmerken dat wij blij zijn met deze insteek. Wij merken dat de
wethouder er scherp en verfrissend inzit. Dat vinden wij prima.”
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De voorzitter: “Kan ik het dan laten bij de constatering dat de beide leden van
GroenLinks hier aanwezig tegen zullen stemmen en de overigen voor? Dan is de
nota aangenomen.”
Raadsnota BI. 0160271 is aangenomen met de stemmen tegen van: GroenLinks
(2).
De voorzitter: “Dames en heren, wij schorsen de vergadering voor vijf minuten.”
SCHORSING
De voorzitter: “De vergadering is heropend.”
3. Raadsnota BI. 0160107
Vaststellen archiefverordening
Raadsnota BI. 0160107 is zonder discussie en hoofdelijke stemming
aangenomen.

4. Raadsnota BI. 0160298
Rapport Rekenkamer “Onderzoek subsidies maatschappelijke zorg en
welzijn gemeente Oosterhout”
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0160298
Rapport Rekenkamer, Onderzoek subsidies maatschappelijke zorg en welzijn
gemeente Oosterhout. Er hebben zich een tweetal sprekers gemeld. Mijnheer Velds
van D66, ga uw gang.”
De heer Velds: “Voorzitter, ik doe het even van mijn plaats hier, als u het mij niet
kwalijk neemt. Het heeft de inhoud van een stemverklaring, alleen het is geen
stemverklaring. Het is een inbreng waar in ieder geval het college niet bij nodig is.
Dat is al het eerste wat makkelijk is. Het is ook een zwaarwichtige inbreng. D66 wil
iets anders naar voren brengen. Daarmee neem ik ook het risico dat ik mijnheer
Kamps misschien wat gras voor de voeten weg ga maaien. Wij zijn namelijk altijd
heel blij als na verloop van tijd voor onze inbreng in de raad steun komt. In dit geval
de opmerking van de heer Kamps dat hij graag zag dat de Rekenkamer zich meer
richt op verslaggeving aan de gemeenteraad en niet zozeer aan het college. D66
heeft daar in het verleden wel vaker op gewezen, maar tot deze keer werd er niet of
weinig op gereageerd. Tot ons genoegen, beaamde ook nog de voorzitter van de
Rekenkamer de insteek van de heer Kamps. Wij willen er vanavond in de richting van
de raad, maar natuurlijk ook in de richting van de Rekenkamer zelf, er maar mee
zeggen dat wij hopen dat die draad opgepakt gaat worden en dat het in de toekomst
beter zal gaan. Ook de griffie willen wij oproepen om op te letten dat de Rekenkamer
in het vervolg duidelijker op de gemeenteraad gericht is. Maar D66 stemt dus verder
in met het voorstel.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Velds, Mijnheer Kamps, CDA, gaat uw gang. Het
is een kort verhaal zeker? Ga uw gang.”
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De heer Kamps: “Nee, ik had eigenlijk mijnheer Velds nog wat meer ruimte gegund
omdat het toch waarschijnlijk zijn laatste bijdrage was. Oh nee, morgen ben je er ook
nog. Zal ik verder gaan, voorzitter? De aanbevelingen van de Rekenkamer en het
rapport hebben wij, net zoals het vorige rapport van de Rekenkamer, dat was dus
vorig jaar, over het cultuurbeleid omarmt. In die zin dat die rapporten altijd een
prachtig overzicht bieden van wat in het verleden heeft gespeeld en waar het in de
toekomst naar kan leiden met enkele aanbevelingen, altijd in keurig Nederlands. Het
is fijn om ook een keertje een rapport te lezen waar je gemakkelijk doorheen komt
omdat er gewoon geen onzin in staat. Dus in die zin zijn wij daar altijd blij mee. Wij
zijn ook blij met de aanbevelingen. Wij hadden het idee om te kijken of die
aanbevelingen ook bij het college lekker vielen. Kijk, het is zo, ik heb op de
informatieavond gezegd dat wij verwachten dat de Rekenkamer meer naar de raad
toe zou schrijven. Tegelijkertijd behandelen zij een beleidsonderwerp, namelijk het
toekennen van subsidie, dat is eigenlijk een taak van het college. Dus eigenlijk al
onderzoekend komen zij natuurlijk op het pad van de uitvoering van het beleid. Zij
stellen daar punten bij op van kritiek of aanbeveling. Maar het uitgangspunt was wel
degelijk het functioneren van de raad en om het functioneren van de raad te
vergemakkelijken. In die zin helpt het ons dat de Rekenkamer met dergelijke
aanbevelingen komt. Het ging in wezen om drie dingen, om te bepalen of iets
subsidie nodig heeft of een aanbestedingsprocedure. Nu, dat lijkt ons zinnig, dan
kunnen wij dat ook. Ook criteria om te wegen, de argumenten van de hoogte van de
subsidie, welk argument krijgt nu meer punten dan een ander punt. En een kleine
toevoeging van een digitale evaluatiemogelijkheid. Goed, die vertaalslag die kunnen
wij dus wel maken omdat dat dus ook voor de raad kennelijk houvast biedt als je dat
ziet. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het college daarover denkt?”
De voorzitter: “Dank u wel. Was dat uw bijdrage?”
De heer Kamps: “Ja, dat was het eigenlijk.”
De voorzitter: “Zijn er nog andere sprekers? Nee? Hoofdelijke stemming,
stemverklaring?"
De heer Melsen: “Voorzitter, ik zou eigenlijk de reactie van het college wel willen
horen? Want volgens mij nodigt de heer Kamps daar het college toe uit.”
De voorzitter: “Dit is uw eigen rapport. Wij hebben er als college schriftelijk op
gereageerd en daar laten wij het bij.”
De heer Melsen: “Voorzitter, dan wil ik toch even aanvullen daarop dat het
raadsvoorstel is gewijzigd. Waarin in het nu niet meer is we onderschrijven, maar
waar het college opdracht gegeven wordt om die aanbeveling uit te voeren. Daarom
ben ik wel benieuwd naar de reactie van het college. Dus ik zou u toch willen vragen
om de wethouder hier een reactie op te laten geven.”
De voorzitter: “Dat is niet gebruikelijk bij rapporten van de Rekenkamer. U verstrekt
een opdracht aan het college. Wij zullen zien in hoeverre wij daarin tegemoet kunnen
komen. Dat is de reactie van dit moment. Zijn er stemverklaringen? Hoofdelijke
stemming? Niet? Aldus vastgesteld.”
Raadsnota BI. 0160298 is met algemene stemmen aangenomen.
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6. Raadsnota BI. 0160294
Beleidsnota verbindend bestuur, van meedenken tot meedoen.
De voorzitter: “Ik stel aan de orde raadsnota BI. 0160294, Beleidsnota verbindend
bestuur, van meedenken tot meedoen. Wij houden een stemverklaring van de
Socialistische Partij, mevrouw Barendregt tegoed. Ik geef graag het woord aan de
heer Peters van de VVD. Gaat uw gang, mijnheer Peters. Graag aandacht voor de
heer peters van de VVD.”
De heer Peters: “Dank u wel, voorzitter. Het begint zo goed, de gemeente
Oosterhout, dat zijn we met zijn allen. Oosterhout is van ons allemaal. De Nota
verbindend bestuur laat een worsteling zien. De intentie is goed. Wanneer het college
probeert deze zichtbaar te maken, dan gaat het mis. Er zit een weeffout in deze nota.
Geen reden om haar af te wijzen. We steunen het college, ook al probeert ze dingen
te regelen en zichtbaar te maken die zich daar niet voor lenen. Verbindend bestuur is
niet zozeer verbindend besturen, als werkwoord, maar verbonden bestuur, een
kwaliteit, een gesteldheid. Verbindend bestuur zegt iets over hoe je bent als
bestuurder. Deze nota geeft aan, we willen het anders doen en we gaan dat doen
zoals we het altijd deden. We maken beleid, spelregels, schrijven dat ingewikkeld op,
verwijzen naar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, vragen geld
voor experimenten en schrijven een publieksversie zodat iedereen die het snappen
wil het kan begrijpen. Zo verliest een droom haar toverkracht. Het college hoeft niet
harder te werken om verbindend te besturen. De raad doet ook zijn best lezen we.
We wachten het af is de vervolgzin. Om daarna door te gaan als het
gemeentebestuur. Dat zijn we toch ook met zijn allen, bestuurders? We zijn goed
bezig, college en raad. Dat durf ik gerust te stellen. Niet alles gaat goed, maar er
wordt geleerd. Verbonden bestuur betekent verbonden met mensen in de wijk en in
de wereld. Weten wat er speelt. Zien wat nodig is. Begrijpen waar je moet zijn. Oog
voor kansen. Weten waarvoor je op moet passen. Verbonden besturen is niet dat je
veel weet, prachtig vertelt, mooi schrijft enz. Verbonden besturen is daar zijn waar je
nodig bent. Verbonden besturen ga je pas zien als je het door hebt. Of dat lukt, blijkt
uit je politieke rekening courant. Waar je goed doet, krijg je krediet en vertrouwen.
Waar je de plank misslaat, raak je daar wat van kwijt. Zorg dat je niet in het rood
komt. Wees verbonden dus. Verbonden besturen is dat je snapt dat mensen anno
2016 niet behandeld hoeven te worden als onderdanen. Dat je ze niet hoeft te
vertellen wat ze mogen. Dat je ze niet lastig valt met dingen waarvan ze verwachten
dat je ze gewoon doet. Verbonden besturen is besturen zoals je zelf bestuurd zou
willen worden. Verbonden besturen is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En
rekening houden met wat dat teweeg brengt. Verbonden besturen is integer
improviseren en daarvan leren, elke dag weer. We wensen college, raad en
Oosterhout toe dat we er ver mee komen. Oosterhout verdient het en is het intussen
ook gewend zo. Dank u wel, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Peters. Wenst iemand, de spreker, een vraag te
stellen? Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan mevrouw
Hemmer van de fractie D66. Gaat uw gang, mevrouw Hemmer.”
Mevrouw Hemmer: “Voorzitter, dank u wel. Onze bijdrage zal in grote lijnen enigszins
hetzelfde zijn als die van de heer Peters van de VVD. Maar omdat wij dit zo’n
belangrijk onderwerp vinden, willen wij daar toch even de aandacht op vestigen.
Voorzitter, de Nota verbindend bestuur ziet er op zich goed uit. Uiteraard ligt het
belangrijkste stuk in de uitvoering. Hier kunnen wij niet genoeg op wijzen hoe
belangrijk het is om de dialoog met de burger aan te gaan. Waarbij zowel college,
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raad als ambtenaren zich opstellen als gelijkwaardige partner waardoor burgers zich
gehoord voelen. Een van de grootste ergernissen van de burger is dat zij het idee
hebben voor de vorm betrokken te worden terwijl alle beslissingen al gemaakt zijn.
Het vraagt een kwetsbare houding van dezelfde partijen om dit te veranderen. Wij
realiseren ons heel goed dat dit een proces is wat niet morgen gerealiseerd is. Het
valt niet mee om een cultuurverandering te realiseren van bureaucratische processen
naar interactieve processen. Van beslissingen maken naar gezamenlijk beslissen.
Het vraagt lef en de mogelijkheid vrijheid te nemen en te krijgen om zaken te
realiseren. Om verbindend te kunnen besturen is het belangrijk dat de mensen hier in
huis Oosterhout kennen en informatie ophalen, niet alleen als de burger langskomt of
er om vraagt. Daarnaast vraagt het een aantal competenties. Wij weten dat dit binnen
het huis de aandacht heeft. Maar wat ons betreft zou de focus vooral daarop moeten
liggen. Verbindend besturen is mooi en belangrijk. Ontmoetingen met de burger
organiseren moet zeker gebeuren. Maar het blijft een lege huls als er niets gedaan
wordt met de opmerkingen van de burger, als de burger niet echt serieus wordt
genomen en als de burger niet echt het gevoel heeft dat er naar hem geluisterd wordt
en meegenomen wordt in het proces. Ook al heeft dat niet altijd de uitkomst waar hij
tevreden over is. Op het moment dat het proces gezamenlijk is gedaan, zal er meer
begrip ontstaan dan als het niet zo is. Een gelijkwaardige gesprekspartner vraagt ook
dat je soms zegt dat je het niet weet, of samen zoekt naar oplossingen. Tenslotte
willen wij graag nog aandacht vragen voor de buurtcoördinatoren. Is het mogelijk dat
zij meer bewegingsvrijheid krijgen en meer beslissingsbevoegdheid zodat burgers
sneller geholpen kunnen worden en niet door de hele ambtelijke moelen hoeven. Tot
zover, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mevrouw Hemmer. Wenst iemand, de spreekster, een
vraag te stellen? Niet? Da dank ik u voor uw bijdrage. Geef ik graag het woord aan
de heer Alkema van het CDA. Gaat uw gang, mijnheer Alkema.”
De heer Alkema: “Dank u wel, voorzitter. Wat het CDA betreft is de Nota verbindend
bestuur een goede nota. Soms leest de nota enigszins als een samenvatting van een
tekstboek bestuurskunde. Maar omdat wij allen juist behoefte aan helderheid van het
begrippenkader hebben, is dat niet verkeerd. Inspraak, coproductie, co-creatie,
burgerinitiatief, goeie ideeën en goed verwoord. Een bronvermelding erbij. Zou ik
tegen mijn studenten zeggen. Het CDA staat achter de wijze waarop de burger meer
moet gaan deelnemen aan besturen. Het CDA heeft vier opmerkingen. Ten eerste,
verbindend bestuur en burgerparticipatie zijn geen oplossing voor falende democratie
De nota spreekt over de burger, die door de democratiseringsgolf van de jaren 60,
steeds mondiger is geworden, maar dat is een halve eeuw geleden. De hippies van
toen zijn nu bejaard. Sindsdien wordt het juist steeds moeilijker om mensen bij
politiek of bestuur te betrekken. De burger stelt zich meer op als consument. 2. Ik
moet even de hippies tot rust zien te brengen nu. We moeten de juiste verwachtingen
oproepen over wat burgerparticipatie is. Participeren is niet synoniem aan beslissen.
Maar burgers vatten dit soms wel zo op. Zie de motie van Gezond Burger Verstand,
die wij nog moeten krijgen formeel, over de Bromtol. Waarin het feit dat de uitkomst
van het proces niet exact overeenkomt met de wens van een groep betrokken
burgers, aanleiding is om het verbindend bestuur in twijfel te trekken. In de toekomst
moet de gemeente dan ook vooral het verwachtingsmanagement verbeteren. Ik denk
daar ook bij aan de Steenovensebaan, waar wij nog in het proces zitten. 3. De burger
moet echt de ruimte krijgen weer actief te zijn voor eigen risico. Van een
terugtredende overheid is in de regelgeving geen sprake. Hierdoor hebben burgers
met een overheid te maken die niet wil of kan afwijken van regelgeving, maar wel wil
dat burgers mede de kar gaan trekken. De echte kloof is nu tussen burgers die
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service verwachten, aan de ene kant en een overheid die de uitvoering niet echt uit
handen kan geven. 4. De raad is het aangewezen orgaan waarlangs de
participerende burger een stem heeft. Jammer dat de nota niks zegt over de raad.
Als we dat goed hebben uitgerekend is ongeveer 1 op elke 800 huishoudens in
Oosterhout vertegenwoordigd met een raadslid. Dat maakt van de raad verreweg de
grootste groep actieve burgers, met nog formele inbreng ook. Het CDA vermoedt dat
men de raad nu vereenzelvigt met het traditioneel besturen en dus juist niet met
participerende burgers. Maar dat klopt in onze beleving niet. Het is voor verbindend
bestuur zaak dat raadsleden buiten het gemeentehuis actief blijven participeren en
geen semi ambtenaren worden die geïnformeerd moeten worden door het ambtelijk
apparaat over wat er daarbuiten gebeurt. Participerende volksvertegenwoordigers,
dat is wat wij als raad en dat zeg ik tegen u allen, moeten zijn, wat betreft het CDA.
Dank u wel, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Alkema. Wenst iemand, de spreker, een vraag te
stellen? Ja, mijnheer Strack van Schijndel, Gezond Burger Verstand, gaat uw gang.”
De heer Strack van Schijndel: “Ja, ik heb wel een vraag. Waarom hebt u het zo over
de Bromtol en vertelt u feitelijke onjuistheden, waarom noemt u dat als voorbeeld,
kunt u mij dat uitleggen? Want het is natuurlijk grote, ja, ik mag dat het grote onzin is
dat mag ik eigenlijk niet zeggen als het over verbindend bestuur gaat. Maar er klopt
gewoon helemaal niets van wat u net zei, over de reden waarom wij de Bromtol, of
die motie indienen. Want dat komt in de beantwoording van de vragen ook naar
voren, als mensen de uitkomst van een proces niet bevalt dat ze daarom dan gaan
protesteren. Dat is mijn ervaring helemaal niet. Dat is ook niet bij de vorige
raadsvergadering mijn argumentatie geweest over wat er mis is gegaan bij de
Bromtol. Dus waarom doet u dat?”
De voorzitter: “Mijnheer Alkema.”
De heer Alkema: “Voorzitter, wat mij betreft, laten wij van hieruit beginnen. Het vierde
punt wat wij maakten, volksvertegenwoordigers moeten actieve, participerende
burgers zijn. Daar bent u een voorbeeld van. U woont op Den Hout. U bent
ondernemer hier in Oosterhout. U heeft belangen in Oosterhout en u
vertegenwoordigt een groep mensen hier in deze raad. U heeft een opvatting
daardoor over hoe u mensen moet vertegenwoordigen. U participeert in Den Hout
bijvoorbeeld in allerlei verenigingsleven enzovoort, politieke vergadering. Daar komt,
wat mij betreft, uit voort dat u ook, in mijn opvatting, een verkeerde verwachting heeft
gehad omtrent de uitkomst van dat proces. Dat tweede punt wat ik noemde, het
verwachtingsmanagement komt daar ter sprake. U verwachting was dus dat u met
zoveel draagvlak dat u om u heen constateerde, tot een uitkomst zou komen die
klopte bij uw achterban. Maar dat is te optimistisch geweest. Er waren meer partijen.
Dat betekent niet dat u niet gehoord bent, u of uw mede dorpsgenoten.”
De heer Strack van Schijndel: “Mijnheer Alkema, dat klopt gewoon niet wat u zegt.
Mijn verwachting ging over het proces. Mijn verwachting ging over de manier waarop
dat proces vorm gegeven zou worden. Dat ging helemaal niet over de uitkomst. Dus
wat u zegt, dat klopt gewoon niet.”
De voorzitter: “Zullen wij het laten bij de constatering…”
De heer Alkema: “Dan zijn wij het daarover oneens.”
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De voorzitter: “Precies, dat uw verschillende denkbeelden heeft. Ik denk dat dat het
beste is. Dank u wel.”
De heer Strack van Schijndel: “Nou, mijnheer Alkema die zegt wat ik denk. Ik zeg
hem dat dat niet klopt. Dat heeft helemaal niets met verschillende denkbeelden te
maken.”
De heer Alkema: “U moet iets anders denken dan dat ik gedacht had.”
De voorzitter: “Laten wij het daarop houden. Mijnheer Van Opzeeland, Partij van de
Arbeid, ga uw gang.”
De heer Van Opzeeland: “Even ingaand op de vier opmerkingen die u maakt en dan
met name op de tweede. Daar zegt u in mijn woorden, we moeten juiste
verwachtingen scheppen. Verbindend bestuur staat niet gelijk aan beslissen. Kunt u
mij uitleggen wat u daar precies mee bedoelt? Want daar heb ik nog wat vragen over,
maar daar kom ik hierna even bij u op terug.”
De heer Alkema: “Ja, mijn woorden waren, participeren is niet synoniem aan
beslissen. Want verbindend bestuur op zich, een van de vorige sprekers zei dat, als
verbindend bestuur voorkomt uit een logisch proces van samengaan dan is het wel
degelijk beslissen. Maar participeren, als bijvoorbeeld een belangengroep
participeert, de bewoners aan de Steenovensebaan, zij kunnen participeren in het
proces, maar beslissen niet.”
De heer Van Opzeeland: “Goed, maar daar gaat het toch, denk ik, wat mij betreft in
ieder geval contraire, met de opvatting van de Partij van de Arbeid. Want op het
moment dat je met elkaar afspraken maakt waarover dan besloten kan gaan worden,
dan kan iedereen blijven besluiten waar hij over besluit. Maar dan heb je toch ruimte
gegeven, meer dan nu, om ook aan participanten of belanghebbenden, om, ik zal
maar zeggen, binnen met de met elkaar afgesproken kaders te kunnen beslissen.”
De heer Alkema: “Ik geloof dat wij het daar hellemaal over eens zijn. Ik zou zelfs nog
veel verder gaan. Ik denk dat wij als samenleving veel te ver zijn gegaan in
regelgeving die eigenlijk er voor zorgt dat wij moeten beslissen, terwijl de burgers het
vaak uitstekend zelf kunnen.”
De heer Van Opzeeland: “Ik wil toch even doorvragen. Onderschrijft u nu wel of niet,
even het plaatje van het verbindend bestuur waarin de participatie al uitgewerkt is,
waarbij als hoogste niveau aan participatie staat, burgerinitiatief. Waar eigenlijk staat,
u bedenkt, wij beslissen en vervolgens voert u uit wat wij besloten hebben. Bent u het
daar wel of niet mee eens?”
De heer Alkema: “Nee, daar zou ik nog een trap boven zetten, waarin de
samenleving zelf…. En wij kijken er bewonderd naar hoe het tot stand komt, die zou
ik erbij willen zetten.”
De heer Van Opzeeland: “Daarom kan ik niet helemaal volgen waarom u het zo’n
goede nota vindt.”
De heer Alkema: “Een paar goede definities.”
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De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Niet? Dan dank ik u voor uw
bijdrage, mijnheer Alkema. Geef ik graag het woord aan de heer Strack van Schijndel
van Gezond Burger Verstand. Ga uw gang, mijnheer Strack van Schijndel.”
De heer Strack van Schijndel: “Dank u wel, voorzitter. Logischerwijze zou hij nu een
stukje omhoog moeten zou je zeggen, maar dat valt eigenlijk wel mee. Voorzitter,
verbindend bestuur. Voor het college en voor Gezond Burger Verstand belangrijk.
Verbindend bestuur is op de lange termijn een van de pijlers van succesvol
gemeentebestuur. Voorzitter, Gezond Burger Verstand heeft moeite met deze
beleidsnota. Het doel ervan lijkt eerder voorkomen dat burgers buiten de lijntjes gaan
kleuren, dan samen met die burgers van verbindend bestuur een succes maken.
Vooral heldere kaders, goed weten wat we aan elkaar hebben wat niet. Vooral goed
beeld hebben van de criteria aan de hand waarvan noodzaak en/of wenselijkheid van
burgerbetrokkenheid wordt bepaald. Mijnheer Peters, kan het veel beter vertellen dan
ik, denk ik dan. Ik ga toch vertellen wat ik hier heb staan. Burgerparticipatie, mits er
meerdere oplossingen mogelijk zijn, voorzitter. Als de tunnel toch maar één einde
heeft, waarom zouden we burgers dan betrekken? Volgens Gezond Burger Verstand
zijn er altijd meerdere oplossingen mogelijk en heb je je juist de creatieve inbreng van
burgers nodig om dat in te zien. Burgerparticipatie, mits er geld voor is en mits de
ambtenaren het niet te druk hebben. Burgerparticipatie kost immers tijd en geld,
voorzitter. Een soort luxe die je je in tijden van voorspoed kunt permitteren. Gezond
Burger ziet dat anders, voorzitter. Burgerparticipatie is juist iets wat tijd en geld
oplevert. Mits je er goed in bent. En daar zit natuurlijk de angel, voorzitter. In dezelfde
lijn ligt de aanbeveling om vooral met burgerparticipatie aan de slag te gaan als
zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Hier wordt een tegenstelling gecreëerd
die Gezond Burger Verstand niet aanspreekt. Zorgvuldigheid is altijd belangrijk,
voorzitter, en door goede burgerparticipatie kun je processen juist versnellen. Een
mooi voorbeeld hiervan is natuurlijk de Bromtol. Dat waren de verwachtingen, dat
goede burgerparticipatie het proces zou versnellen. En geen verwachtingen van de
uitkomst, mijnheer Alkema. Als de portefeuillehouder het met die stelling niet eens is,
dan vraag ik hem om open te staan voor de standpunten en argumenten van
anderen en hier het gesprek over aan te gaan, over het proces dus en niet over de
uitkomsten. Voorzitter, geen woord in de nota over bureaucratie. Dan zal je zeggen,
hoe erg is dat dan? Ik had eigenlijk van de heer Alkema verwacht dat hij daar iets
over zou zeggen. Maar als het over verbindend bestuur gaat, is het handig dat we
ons realiseren, dat we in de gemeente allerlei zaken op een bureaucratische manier
hebben georganiseerd en dat verbindend bestuur daar soms slecht bij past. Dan
bedoel ik bureaucratie niet op een negatieve manier, maar gewoon hoe wij dingen
organiseren met regels en verantwoordelijkheden. Vaak staan die regels en
procedures op gespannen voet met participatie door burgers, die die regels niet
kennen, niet snappen en ze alleen maar lastig vinden. Vaak passen oplossingen of
initiatieven die uit burgerparticipatie ontstaan niet binnen de regels van de
bureaucratie. Of initiatieven worden door de gemeente opgepakt en aangepast, zodat
ze wel passen, maar dan herkennen de burgers zich er niet meer in. Hoe gaan we
daar mee om? De verantwoordelijkheden die in een bureaucratische organisatie
helder zijn beschreven, komen bij burgerparticipatie ook niet altijd van pas. De
gemeente is verantwoordelijk, de gemeente moet verantwoording afleggen, ook aan
de gemeenteraad. Gaan we dat loslaten als waardevolle initiatieven eigen
verantwoordelijkheid van de burgers in zich hebben? En in een bureaucratie staat
centraal dat de gemeente zonder aanzien des persoons zaken afhandelt. Bij
burgerparticipatie ben je juist afhankelijk van mensen en menselijke relaties en dat
wringt met het principe van een bureaucratie. Voorzitter, als het burgerparticipatie
wordt mits onze bureaucratische organisatie niet wordt verstoord, dan gaat het niet
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werken. We horen graag hoe het college daar tegenaan kijkt. Voorzitter, het
participatieproces zorgvuldig vormgeven, dat moet het gemeentebestuur doen, dat
staat in de nota. Dat betekent dat het gemeentebestuur bepaalt en aan de participant
duidelijk maakt wat wel en niet kan. Voorzitter, zolang het gemeentebestuur
burgerparticipatie stimuleert en onderwerpen benoemt waar burgerparticipatie
gewenst is, is het prima. Vaststellen hoeveel geld ergens beschikbaar voor is,
kunnen we prima mee leven. Duidelijk maken met welke wet- en regelgeving je te
maken hebt, uitstekend. Leren van burgerparticipatieprocessen, heel goed. Daarom
dienen we ook onze motie in, voorzitter. We gaan niet weer herhalen wat er allemaal
fout is gegaan bij bijvoorbeeld de Bromtol. Maar we willen wel de koe bij de hoorns
pakken en leren van belangrijke trajecten. De kaders, voorzitter, sommige punten
daarvan zijn we het dus mee eens. Maar op voorhand stellen dat bestaand beleid
bepaalt wat de grenzen van wat mogelijk is, nee. Dat het bestuur bepaalt wie bij het
proces worden betrokken en op welke wijze het participatietraject wordt ingericht,
vinden wij geen goed idee. Dat het gemeentebestuur bepaalt op welke wijze
betrokkenen het beste kunnen worden bereikt, is naar onze inschatting een
onmogelijke opgave. Met andere woorden, zet burgerparticipatie in om
burgerparticipatie vorm te geven. Als we die lijn doortrekken, voorzitter, is het hebben
van twee verschillende stukken, een officiële beleidsnota en een publieksversie, dus
geen goed idee. Het hebben van twee werkelijkheden, een bureaucratische
werkelijkheid en een menselijke werkelijkheid, is iets waar je als het over verbindend
bestuur gaat, juist van af moet. Voorzitter, zo komen we bij de belangrijkste
constatering in deze beleidsnota. Namelijk dat daadwerkelijk succes van verbindend
bestuur wordt bepaald door het feit of we er in de praktijk van alledag in slagen keer
op keer een goede verbinding met onze burgers te maken. Dat is meer een kwestie
van instelling en bestuurscultuur dan van beleidskaders en spelregels. Daar draait
het dus om, voorzitter. Eigenlijk was dat misschien wel voldoende geweest. Die
verbinding leggen, lukt nog niet voldoende, voorzitter. Daarmee willen we niet zeggen
dat alles slecht is wat er gebeurt, maar wel dat het nog veel beter moet. Dat geldt
ook, misschien wel vooral, voor het college, dat een voortrekkersrol moet nemen en
het goede voorbeeld moet geven.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Strack van Schijndel. Wie wenst, de spreker,
een vraag te stellen? Ik zag als eerste mijnheer Melsen en dan mijnheer Kastelijns.
Ga uw gang, mijnheer Melsen.”
De heer Melsen: “Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw betoog, mijnheer Strack van
Schijndel. Ik had een vraag over de bureaucratie, die geeft u als een probleem aan
en regeldruk en dergelijke. Bent u ook van plan om die regeldruk op een aantal
punten te verminderen? Want wij zitten hier maandelijks samen en stellen iedere
maand regels vast. Bent u ook bereid om daar eens goed en kritisch over mee te
denken in hoeverre de regels verminderd kunnen worden?”
De heer Strack van Schijndel: “Nu ja, het antwoord is in algemene zin eigenlijk, ja,
dat willen wij zeker. Dat vinden wij een belangrijk punt, absoluut.”
De heer Melsen: “Dan zijn wij het daar, denk ik, met elkaar over eens. Maar waar
mijn vraag vandaan komt is, welke regels ziet u nu als belemmering om te
participeren of activiteiten te organiseren? Heeft u daar voorbeelden van waarvan u
zegt, die zouden wij gelijk mee moeten pakken, anders doen of af moeten schaffen?”
De heer Strack van Schijndel: “Ja, er zijn wel voorbeelden te noemen van
burgerparticipatietrajecten die spaak lopen omdat je, en misschien zijn dat dan niet
Notulen raad 19-07-2016 pagina 42 van 61

eens specifiek de regels, maar is het gewoon de manier waarop wij hier in dit huis de
zaak georganiseerd hebben en dat is aan de hand van regels en procedures. Dat zijn
burgers natuurlijk niet gewend. Ja, welke regels dat dan precies zijn? Ik denk, de
boodschap nu in het kader van verbindend bestuur is, wij willen eigenlijk van het
college weten hoe zij daar tegenaan kijken? Want wij zien gewoon dat regels,
succes, op het gebied van verbindend bestuur, in de weg kunnen staan. Dan gaat het
niet in de eerste plaats om die regels dan vervolgens af te schaffen. Maar het
probleem blijft natuurlijk bestaan van hoe ga je daarmee om? Dat er zeker regels zijn
die afgeschaft kunnen worden, dat staat buiten kijf.”
De voorzitter: “Dank u wel. Gaan wij door naar mijnheer Kastelijns,
Gemeentebelangen, gaat uw gang.”
De heer Kastelijns: “Ja, dank u wel, voorzitter. Mijnheer Strack van Schijndel, ik werd
net al een beetje getriggerd door uw discussie met mijnheer Alkema. Ik vond dat hij
een helder en duidelijk verhaal had, waarin hij u eigenlijk triggerde. Alleen wat ik niet
begrijp, u heeft het over het proces van de Bromtol dat dat niet goed gelopen is. Kunt
u mij uitleggen, want ik snap er helemaal niets van, wat er aan dat proces fout is
gegaan?”
De voorzitter: “Ik ben even voorzichtig. Want wij hebben het hier al diverse keren
over gehad. Heel kort.”
De heer Strack van Schijndel: “Ik zou zeggen, lees de notulen van de vorige
vergadering over de Perspectiefnota er nog even op na. Daar heb ik dat uit de
doeken gedaan. Of onze bijdrage, die wil ik u ook opsturen. Daar staat het volgens
mij helder in beschreven wat er mis is gegaan. Het gaat alleen over het proces en
niet over de uitkomst.”
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Ja, mijnheer Alkema, CDA,
gaat uw gang.”
De heer Alkema: “Voorzitter, kort nog op de discussie net van kunt u voorbeelden
geven waar die regelgeving in de weg staat. In mijn voorbereiding kwam ik tegen, in
heel Nederland heb je vlinderwijken. Als je dan goed gaat kijken van hoe die ontstaan
zijn, dan is elk van die steden en dat zijn er wel tien die ik zo heb kunnen vinden, elk
van die steden hebben aan processen van burgerparticipatie meegedaan. Waar uit
kwam dat een straat het Landkaartje moest heten. Burgerparticipatie die leidt tot
identieke wijken over heel Nederland heen. Gebouwd door een paar bedrijven die het
snappen hoe de regelgeving van de gemeente werkt. Dat is een voorbeeld volgens
mij, of niet?”
De voorzitter: “Goed zo.”
De heer Strack van Schijndel: “Dat is zeker een voorbeeld. De vraag is even
waarvan?”
De heer Melsen: “Voorzitter, hoor ik nu mijnheer Alkema pleiten om de Vlindervallei
af te schaffen, of hoe moet ik dat nu zien?”
De voorzitter: “Het leek op een aanzet inderdaad. Dank u wel, mijnheer Strack van
Schijndel voor uw bijdrage. Ik geef graag het woord aan de heer Piena van de fractie
Gemeentebelangen. Ga uw gang, mijnheer Piena.”
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De heer Piena: “Dank u wel, voorzitter. De fractie van Gemeentebelangen heeft met
belangstelling en tevredenheid kennis genomen van de voorliggende raadsnota. Of
de gemiddelde burger van Oosterhout dat ook heeft gedaan, of zal doen, is nog maar
de vraag. Eigenlijk hoeft dat ook niet. Verbindend bestuur gaat vooral over het
bewust zijn en de manier van denken die hier in het gemeentehuis en in de hoofden
van de ambtenaren noodzakelijk is om echte stappen te maken in het betrekken van
de burger bij besluiten die wij hier met elkaar nemen voor onze mooie stad. Wij zijn
blij met de verschillende actiepunten die in de nota naar voren komen. Daarbij
denken wij dat onder andere de publieksversie van de spelregels rondom verbindend
bestuur, de invoering van e-participatie en een overzicht van lopende trajecten op het
gebied van burgerparticipatie waardevol kunnen zijn. Het allerbelangrijkste punt is,
wat ons betreft, echter de taak die afdelingsmanagers en unitleiders hebben om
betrokkenheid van burgers binnen hun afdeling structureel te monitoren en aan te
jagen. Ook de buurtcoördinatoren spelen daar, wat ons betreft, een belangrijke rol.
Bij het vormgeven van het participatieproces wordt in de nota gesproken over de
afweging wie er bij een proces betrokken gaat worden. Deze afweging is, wat ons
betreft, essentieel voor het slagen van elk participatieproces en wellicht gelijk wel een
van de moeilijkste onderdelen. Het college dient daarbij niet alleen rekenschap te
houden met de actief betrokken burgers en belangenorganisaties, maar zeker ook
met hen die zich nog niet hebben laten horen. De zinsnede in de nota om ook met de
betrokken doelgroepen in gesprek te gaan en niet alleen met hun
belangenorganisaties, stemt in dit kader tot optimisme. Samengevat, voorzitter,
Gemeentebelangen kan zich vinden in de voorliggende nota. Wij kijken met name uit
naar de publieksversie, de invoering van e-participatie en het overzicht van de
initiatieven. Wij zetten in op bewustwording binnen de afdelingen in samenspraak
met de buurtcoördinatoren. Tot slot, nadrukkelijk aandacht voor wie er betrokken
wordt om ook de inbreng van op het oog minder betrokken burgers te waarborgen.
Tot zover, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Piena. Wie wenst, de spreker, een vraag te
stellen? Ja, mijnheer Alkema, CDA.”
De heer Alkema: “Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag over ons laatste punt zoals
de participerende volksvertegenwoordiger. Hoe ziet u dat?”
De heer Piena: “Voorzitter, mijnheer Alkema stelt de vraag aan een fractielid van
Gemeentebelangen, volgens ons de meest betrokken partij binnen Oosterhout. Wij
staan elke maand op straat om met burgers te praten. Wij komen voort uit het
verenigingsleven. Wij zijn juist de partij die continu betrokken is bij burgers en
proberen dat hier te vertalen op de manier zoals wij denken dat dat goed is.”
De voorzitter: “Dank u wel. Dan geef ik nu graags het woord aan de heer Van
Opzeeland van de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang, mijnheer Van Opzeeland.”
De heer Van Opzeeland: “Dank u wel, voorzitter. Twee jaar geleden startten we deze
bestuursperiode met een coalitieakkoord waarin verbindend bestuur het belangrijkste
onderwerp leek te zijn. Via bijeenkomsten in de bibliotheek, een nieuwjaarstoespraak
van onze burgemeester en diverse bijeenkomsten is onze bevolking opgeroepen om
initiatief te tonen. En, gezien de lange lijst die wethouder Vissers presenteerde, vindt
u dat dit al goed is gelukt. Zelf zijn we nog niet zo enthousiast als het college en dat
heeft te maken met onze verwachtingen en onze beelden over verbindend bestuur.
Daar sprak de heer Alkema net ook al over. Al is het alleen maar omdat we de lange
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lijst simpelweg niet kennen en omdat we merken dat stadsmakers die wij in het
verleden spraken beginnen af te haken en hun eigen weg kiezen. In de afgelopen
jaren hebben we in Oosterhout, in de provincie en in het land veel goede
voorbeelden gezien van burgerinitiatief en burgerparticipatie. In Oosterhout kennen
we de initiatieven van BOCK, Oosterheide, wijkzuster, wijngaard, cultuurcoaches en
vast nog meer. We kennen zelfs de namen van de stadsmakers. We hadden het
sterk gevonden wanneer hun ervaringen de basis hadden gevormd voor de Nota
verbindend bestuur. Sterker nog, wij denken dat een aantal stadsmakers deze nota
hadden kunnen schrijven. Opvallend is dat het in de nota niet gaat over de stad en
hoe we de stad beter kunnen maken door verbindend bestuur. Verbindend bestuur is
wat ons betreft een grote beweging en dat missen we nu in deze nota. Verbindend
bestuur is volgens ons te beschrijven in een aantal korte statements. Namelijk dat het
inzicht geeft in wat stadsmakers nodig hebben om initiatief te nemen en te houden.
Dat verbindend bestuur mogelijkheden geeft om te leren samen met stadsmakers.
Verbindend bestuur zorgt ervoor dat we ons als raad, college en gemeente dienend
kunnen opstellen ten opzichte van stadsmakers. Verbindend bestuur zorgt dat we
belemmeringen wegnemen om initiatieven te laten ontstaan. Verbindend bestuur
maken we zichtbaar. Dit zou wat ons betreft de kern moeten zijn van de Nota
verbindend bestuur. Dit gaat helpen om initiatieven te blijven stimuleren en
stadsmakers betrokken te houden én om zelf te blijven ontwikkelen. Er liggen kansen
om initiatief van burgers en ondernemers om te zetten naar participatie. Participatie
op die onderwerpen waar de gemeente meer wil dan wat financieel kan of waar de
gemeente de kennis en kunde niet voor in huis heeft. Wanneer we bijvoorbeeld kijken
naar Arkendonk dan is de huidige gekozen weg voorspelbaar. De gemeente
ontwikkelt een plan, vraagt inbreng en biedt mogelijkheden tot inspraak. Waarop? Op
het plan wat de gemeente heeft ontwikkeld. Je krijgt dan wat je zelf hebt bedacht. En
is dat dan het beste voor de gemeenschap rondom Arkendonk? Hier laten we een
kans onbenut om bijvoorbeeld een prijsvraag uit te schrijven onder jonge architecten
en hen uit te nodigen om samen met de gemeenschap rondom Arkendonk een
nieuwe gebiedsvisie op te stellen. Een visie die gaat over de inrichting én over de
leefbaarheid in het gebied rondom Arkendonk. Dat kan dan bijvoorbeeld zomaar
uitmonden in een wijkontwikkelingsplan waar de Provincie dan misschien, in het
kader van sociale veerkracht, geld voor over. Op dit laatste kom ik zo nog terug.
Stel dat dit lukt, op Arkendonk, dan zou je voorzichtig kunnen gaan nadenken of je
dezelfde werkwijze zou kunnen hanteren voor het stadshart. Initiatieven hiervoor,
denk aan de ontwikkeling van de stadsparken, zijn als eens genomen en helaas
stukgelopen. We willen ook even ingaan op de financiën, voorzitter. De vraag die we
stellen is de vraag hoeveel geld heb je over voor zo’n groot en belangrijk onderwerp?
Wanneer je kijkt wat het college over heeft voor verbindend bestuur, dan blijven wij
vraagtekens zetten. Zo’n groot onderwerp verdient wat ons betreft ook een groot
budget. Hierin zal je ook gul moeten zijn wat ons betreft. Bij de behandeling van de
Perspectiefnota hebben we de suggestie gedaan om de uitgangspunten voor de
begroting nog eens onder de loep te nemen. We hebben voorgesteld om de
begroting op te stellen met uitgangspunten samenleving, participatie, kwaliteit van de
stad en efficiënt en dan ook in die volgorde. Dan, voorzitter, nog even terugkomen op
de ontwikkelingen om ons heen. Met een beetje googelen of een korte facebook
studie kom je er al snel achter dat veel steden al veel verder zijn dan wij. Waarom
zien we dat niet terug in de nota? Zo heeft de gemeente Vlaardingen en die ken ik
heel goed, inmiddels een project, De Burger Meester, waarin samen met de
bevolking een agenda voor de toekomst is opgesteld. Is er in Schiedam een project
Schiedam Doet, waarbij de wethouder echt als boegbeeld optreedt van dat project.
Op 7 juli is in het Rotterdams Zomerhofkwartier een vriendelijke overname gepleegd
door bewoners en gebruikers en gaan zij zelf aan het roer staan om dat gebied te
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ontwikkelen. Dan de opmerking over sociale veerkracht. Vorige week nog is er een
bijeenkomst geweest onder leiding van de SP gedeputeerde waarin hij opriep tot het
aandragen van projecten die bijdragen aan sociale veerkracht. Opvallend was dat
hier slechts twee Houtenaren bij waren en er geen ambtenaren of bestuurders uit
Oosterhout waren. Tijdens die bijeenkomst is een interessante folder verstrekt waarin
de Fontys Hogeschool een mooi boekwerkje presenteerde, namelijk een kompas
voor burgerinitiatief tezamen met een kompas voor de gemeente. Dat is wat ons
betreft een prima voorbeeld hoe je verbindend bestuur tekst, beeld en geluid geeft.
Voorzitter, ook hier weer een voorbeeld van initiatieven die er al zijn en die bruikbaar
zijn voor de nota. We hebben de nota gelezen en geconcludeerd dat de nota in deze
vorm vooral gaat over de organisatie en de organisatorisch kant van verbindend
bestuur. Het eerste actiepunt is al veelzeggend en gaat over het in heldere woorden
opschrijven hoe de bevolking verbindend bestuur moet zien. Een ander actiepunt
gaat over het duidelijk maken wat wel en wat niet kan. Wij haakten af toen we een
aangepaste participatieladder zagen waarbij het hoogste niveau van participatie
neerkomt op, u neemt initiatief, wij beslissen, u voert vervolgens uit wat wij hebben
beslist’. Dat kan toch niet waar zijn? Wat ons betreft is de hoogste vorm van
participatie dat de gemeente helpt uitvoeren wat stadsmakers hebben beslist. De
vraag die dan rest is de vraag voor welke onderwerpen dit dan zou kunnen gelden.
Voorzitter, het zou onze voorkeur hebben om deze nota terug te nemen naar de
tekentafel en terug te komen met een nota die recht doet aan de statements zoals
eerder door ons genoemd. We nemen de uitdaging graag aan om hierover mee te
denken. Sterker nog, mocht er draagvlak zijn bij andere partijen dan overwegen we
om met een initiatiefvoorstel te komen in het voorjaar 2017. Tot zover, voorzitter.”
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van Opzeeland. Wie wenst, de spreker, een
vraag te stellen? Mijnheer Piena, Gemeentebelangen, gaat uw gang.”
De heer Piena: “Voorzitter, eigenlijk ben ik een beetje teleurgesteld in de bijdrage van
mijnheer Van Opzeeland. Dat zit hem vooral in het feit dat ik denk dat wij in
Oosterhout best hele mooie dingen doen op het gebied van burgerparticipatie en
verbindend bestuur. Ik hoor mijnheer Van Opzeeland praten over Vlaardingen en wat
er in andere steden allemaal gebeurt. Volgens mij heeft mijnheer Vissers onlangs
nog een hele lijst genoemd van wat er hier wel goed gaat. Ik vraag mij af, van waar
de zuurheid over dit onderwerp, waarin het college duidelijk aangeeft dat ze er iets
mee willen, dat ze er ook iets mee gaan doen. En dan toch komen met de opmerking
van ja, daar is het beter en daar is het beter. Maar wij zitten niet daar, wij zitten hier.
Hier gaan dingen gewoon goed. Waarom kan dat niet eens benoemd worden?
Waarom moet het altijd zo zuur richting wat er allemaal anders en beter zou moeten,
terwijl wij het hier al goed hebben?”
De heer Van Opzeeland: “Ja, kijk, dat is precies de spijker op z’n kop. Met deze nota
gaan wij bij wijze van spreken van een vier of een vijf, naar misschien een zes. Mijn
verwachting, onze verwachting is, dat wij hier een grotere sprong vooruit maken. Dat
wij leren van a. wat wij hierin Oosterhout hebben gedaan de afgelopen jaren. Dat
mag u gerust heel zuur vinden hoor. Ik vind het verder prima. Maar het zijn gewoon
successen. Helaas staan die successen en ook dat lijstje wat u nu nog even
terughaalt en wat hier gepresenteerd is, niet centraal in dit stuk. Dat had al een hele
stap vooruit geweest. Dus als wij van een vier of een vijf naar een acht of een negen
willen, zullen wij meer moeten doen dan wat hierin staat. Dat mag u zuur blijven
vinden, ja, prima. U mag mij blijven plagen daarmee, dat moet u ook vooral doen.
Maar het gaat erom dat wij hier uit die spruitjeslucht moeten. Van een klein beetje
veranderen en een klein beetje beter maken, naar echt stappen zetten. Stappen
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zoals in het land gewoon al gezet worden. Om ons heen verandert de wereld. Ik ben
verbaasd dat een SP gedeputeerde verder is in zijn denken dan de wethouder hier.
Daar ben ik verbaasd over. Dat mag ik volgens mij gewoon zijn. Het ligt er. Wij
kunnen het zo pakken. Even googelen op de websites van de gemeenten die ik net
noem. Daar spat het verbindend bestuur en de participatie, die spat er gewoon vanaf.
Kijk hier eens op de website. Je ziet er nauwelijks iets over. Kijk eens op de tribune,
hoeveel mensen zouden hier echt geïnteresseerd zijn in dit onderwerp? Ik hoop dat
het er vijf zijn, maar misschien zijn het er een of twee.”
De voorzitter: “Mijnheer Piena.”
De heer Piena: “Mijnheer Van Opzeeland slaat ook zelf de spijker op z’n kop met zijn
laatste opmerking. Namelijk een bestuur kan heel veel moeite doen om verbindend
bestuur van de grond te krijgen. Op het moment dat er vervolgens op alle mogelijke
manier kennis gegeven wordt van een bijeenkomst over verbindend bestuur, dan
blijkt de betrokkenheid van de burger op dit moment, voor initiatieven die u benoemt,
blijkbaar in Oosterhout nog niet zo groot. U noemde het een vier, laat ik het een
zesenhalf noemen. Want ik durf niet over cijfers te beginnen met een wiskundeleraar
in de zaal. Maar ik vind echt dat u onze stad tekort doet, door een onvoldoende te
geven op verbindend bestuur, als u ziet wat er bijvoorbeeld bij De Bussel, bij de
Markt allemaal gebeurd is op verbindend bestuur. Ook wat er bij de Bromtol gebeurd
is. Daar is wel degelijk inspraak geweest. Daar is wel degelijk betrokkenheid van
burgers geweest. Ze hebben alle mogelijkheden gehad om aan te geven wat ze zelf
willen. Er zijn namelijk ook partijen die heel blij zijn met het proces wat daar gelopen
is. Ik vraag me af of de partijen die nu niet tevreden zijn over het proces, ook niet
tevreden zouden zijn geweest als de uitkomst anders was geweest. U doet deze stad
tekort door een onvoldoende te geven, terwijl er zoveel goede resultaten worden
behaald.”
De heer Van Opzeeland: “Dat is een mooi statement. Dan zijn wij het hartstikke eens
dat wij het hier niet over eens zijn. Volgens mij heeft u het zelf al gezegd. Want in uw
bijdrage zei u eigenlijk dat het u helemaal niet uitmaakt of de burger blij wordt van
deze nota. Dat was volgens mij een van uw eerste zinnen die u ook zei. Nu, ik denk
daar echt anders over. Wij denken van de Partij van de Arbeid dat hier echt gewoon
een grotere stap gezet kan worden. Met alle respect, deze tevredenheid van nu, is
niet genoeg om echt stappen te zetten in het verbindend bestuur, wat ons betreft.”
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers? Niet? Dan dank ik u voor uw
bijdrage, mijnheer Van Opzeeland. Geef ik graag het woord aan de heer Van der
Zanden van de fractie GroenLinks. Gaat uw gang, mijnheer Van der Zanden.”
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, bij de opiniërende behandeling van de Nota
verbind bestuur in mei 2015 is GroenLinks ingegaan op een drietal punten. Diezelfde
drie punten zijn de structuur voor mijn bijdrage. Het eerste is, hoe om te gaan met
zelfstandige initiatieven van inwoners/organisaties? Wij zien, voorzitter, inwoners
nemen steeds meer zelf het initiatief. En daarbij hebben ze de gemeente vaak niet
meer nodig, sterker nog de aanwezigheid van de gemeente wordt soms eerder
gezien als een sta in de weg, dan als een hulpmiddel. Het is met name van belang
dat we als overheid initiatieven de ruimte geven en deze als gemeente niet in de weg
zitten. De buurtcoördinatoren, ze zijn al benoemd, spelen daarbij een belangrijke rol.
Deze ambtenaren doen veel werk. Maar nog belangrijk is, is dat de gehele ambtelijke
organisatie doordrongen gaat worden van het feit dat de huidige tijd een andere rol
van de gemeentelijke overheid vraagt. Vertrouwen en loslaten hebben we het in mei
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2015 genoemd. Stel bijvoorbeeld dat de inwoners van Den Hout aangeven zelf het
groenonderhoud uit te willen voeren in hun dorp. Waarom kan er dan niet een
afspraak gemaakt worden om de budgetten die hiervoor staan over te hevelen naar
de Leefbaarheidswerkgroep? Er worden bepaalde kwaliteitsafspraken gemaakt met
de Leefbaarheidswerkgroep om een goede kwaliteit te blijven garanderen van het
openbaar groen. Dat is een kwestie van durven. Zo zijn er veel meer voorbeelden te
noemen. En natuurlijk zal er wel eens wat mis gaan, maar dat hoort erbij. Op deze
manier ontstaat er een stukje eigenaarschap van inwoners. Verder moeten we als
gemeente vooral de inwoners die dit soort initiatieven ontwikkelen de credits geven.
GroenLinks heeft geen behoefte aan het voorlezen van lijstjes door de gemeente
waarin aangegeven wordt, hoe goed we het als gemeente toch wel doen op het
gebied van burgerparticipatie omdat er zoveel initiatieven in Oosterhout zijn waar wij
als gemeente aan bijgedragen hebben. Bij dit soort initiatieven past ons
bescheidenheid. De inwoners, die ze ontwikkelen zijn de belangrijkste personen. Aan
hen komt alle eer toe. Zo is het in het verleden bijvoorbeeld regelmatig gebeurd dat
de grote instanties met bepaalde burgerinitiatieven aan de haal gingen en het
initiatief niet meer bij de burgers zelf lag. Dan, hoe gaan wij inwoners betrekken bij
plannen van de gemeente? Het uiteindelijke doel, als wij inwoners bij het plan gaan
betrekken, is dat de politiek dan een goede afweging kan maken van de
verschillende belangen, die er spelen. Dat betekent dat er in een vroeg stadium bij
een interactief proces opgezet moet worden. Op deze manier kunnen kennis en
ervaring over een bepaald onderwerp uit de samenleving gehaald worden. Van
belang is daarbij vooral dat dit op een open manier gebeurt. Als gemeente nemen we
zelf nog geen standpunt in. Want anders ontstaat onmiddellijk de situatie van voors
en tegens, er gaat gereageerd worden. De gemeente schiet in een verdedigende rol.
Dat is slecht voor een proces. Voorzitter, uiteindelijk zal bij bepaalde onderwerpen de
politiek een besluit moeten nemen. Er is immers maar een beperkte hoeveelheid geld
en niet alles kan. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat de onmogelijkheden
zijn. Nu is verbindend bestuur een heel ruim begrip. Iedereen heeft er zijn eigen
beeld bij en die beelden verschillen nogal van elkaar. Op dit gebied zal er een
behoorlijke slag gemaakt worden. Als dit niet gebeurt, dan zal dit onvermijdelijk leiden
tot teleurstellingen, neem bijvoorbeeld de Bruisende Binnenstad. De gemeente heeft
de verwachting dat de ondernemers het initiatief nemen en als participerende
inwoners aan de slag gaan. De ondernemers verwachten dat de gemeente het
voortouw neemt. De verwachtingen zijn niet op elkaar afgestemd en het gevolg is
een impasse. Voorzitter, het is daarbij ook van belang dat duidelijker wordt
aangegeven wat verbindend bestuur nu eigenlijk is. Dat staat niet in deze nota. Een
van de actiepunten is echter dat op basis van deze beleidsnota, een publieksversie
wordt gemaakt, waarin de spelregels op een toegankelijke wijze voor inwoners,
organisaties, verenigingen en ondernemers in onze gemeente zullen worden
gepresenteerd en toegelicht. De manier waarop dit actiepunt geformuleerd is, laat
meteen zien dat verbindend bestuur nog niet bestuurlijk tussen de oren zit. De
gemeente maakt ouderwets een boekje waarin ze aangeeft aan welke regels de
burgers zich moeten houden. Voorzitter, dan ten derde.
Verbindend bestuur houdt ook in hoe de verschillende spelers in het politieke veld
binnen de gemeente samenwerken. Ook als gemeenteraad zullen wij aan de slag
moeten van wat dit nu betekent voor ons functioneren. Naar de mening van
GroenLinks is een belangrijke voorwaarde hiervoor dat het politieke debat weer
vooral in de raadszaal moet plaats vinden en dat de eigenlijke beslissingen niet van
te voren al tijdens een coalitieoverleg in een achterkamertje genomen zijn. Een
coalitieakkoord van 43 pagina's en veelvuldige coalitie overleggen staan naar de
mening van GroenLinks haaks op de principes van verbindend bestuur. We zijn als
gemeenteraad op dit moment aan het nadenken over ons vergadermodel. Naast het
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nadenken over de structuur, zou ook het nadenken over een politieke cultuur, die
passend is bij de principes van verbindend bestuur een onderdeel van dit proces
moeten uitmaken. Een van de manieren om als gemeenteraad meer invloed te
krijgen is het opstellen van een raadsprogramma aan het begin van een nieuwe
raadsperiode. Wat zijn de belangrijke thema's waar we ons als raad mee bezig
moeten gaan houden. Een dergelijk raadsprogramma kan dan dienen als input voor
een Perspectiefnota en begroting. Op deze manier creëer je betrokkenheid bij de
gehele gemeenteraad. Voorzitter, de Nota verbindend bestuur gaat vooral over
structuren en is nog zeer algemeen. Nadat er in mei 2015 een opiniërende versie in
de raad is besproken, beschouwt GroenLinks dit als een tweede opiniërende versie.
De nota is nog absoluut niet klaar. En, eerlijk is eerlijk, wij hadden na twee jaar meer
verwacht. Naar de mening van GroenLinks zijn er dus nog grote stappen te zetten.
Wij willen daar als partij graag over meedenken. Naar onze mening zou het dan ook
verstandig zijn om in het voorjaar van 2017 met een definitieve nota te komen. Waar
nader ingegaan wordt, op de zaken die vanavond niet alleen door ons, maar ook
door andere partijen genoemd zijn. Daarbij is er wat GroenLinks betreft een
belangrijke rol voor de raad weggelegd. Wij willen die rol graag oppakken en zullen,
als er draagvlak is bij andere partijen, graag komen met een initiatiefvoorstel op dit
gebied in het voorjaar van 2017. Voorzitter, tot zover de bijdrage van GroenLinks.”
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer van der Zanden. Wenst iemand, de spreker, een
vraag te stellen? Niet? Dan dank ik u voor uw bijdrage. Ik had u aangekeken, maar
dat maakt niet uit. Gaat uw gang.”
De heer Piena: “Ik had niet terug gekeken. Ik heb dat thuis ook wel eens dat
misverstand.”
De voorzitter: “Dan ben ik niet de enige.”
De heer Piena: “Ik wil eigenlijk een opmerking maken en een vraag stellen. Ten
eerste, mijnheer Van der Zanden, geeft aan dat bij het lijstje, wat de heer Vissers
vorige keer zo mooi heeft opgenoemd, dat daarbij de burgers de belangrijkste
schakel zijn die het initiatief nemen. Dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. Het
lijstje is echter, volgens mij, vooral ter sprake gekomen omdat er werd vermeld dat er
niets goed gaat in Oosterhout. Daar was, volgens mij, het lijstje een voorbeeld van
om aan te geven dat er wel degelijk dingen goed gaan. Maar wij zijn het met u eens
dat de burgers daarbij de belangrijkste schakel zijn. Laat dat gezegd zijn. U heeft het
over een initiatiefvoorstel, terwijl deze gewoon ter besluitvorming ligt. Ik heb zo’n
donkerbruin vermoeden dat deze het ook gewoon gaat halen. Maar dat neemt niet
weg dat wij best met u en andere partijen willen meedenken over wat er vanuit de
raad nog meer en beter zou kunnen. Dus wij stellen ons graag beschikbaar om met u
en andere partijen mee te denken in dat kader. Neemt u die uitnodiging aan, om met
een vraag af te sluiten?”
De heer Van der Zanden: “Natuurlijk. Ik denk dat een goede eerste stap daar
inderdaad in gezet wordt als er een bijeenkomst gaat komen waarin wij inderdaad
gaan praten over wat voor raad wil je zijn om dan dat ook inderdaad te benoemen.
Dan denk ik dat daar zeker iets moois uit kan komen. Het college heeft terecht
opgemerkt, het is natuurlijk een stuk van het college, daar zijn geen dingen over de
raad in vermeld. Dat is logisch. Ik denk dat wij als raad, even los van wat je
inhoudelijk van de nota van het college vindt, daarover verschillen wij van mening,
ook een eigen opdracht hebt. Dan kan zo’n initiatiefvoorstel over beide zaken gaan.”
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De heer Piena: “Dan gaan wij dat samen pakken.”
De voorzitter: “Dank u wel. Mijnheer Alkema nog, CDA.”
De heer Alkema: “Heel kort. Het is logisch dat, gezien onze bijdrage, over waar wij
ook de raadsleden eigenlijk als participerende volksvertegenwoordigers zagen, dat
wij ons daar graag bij aansluiten.”
De voorzitter: “Dank u wel. Andere vragenstellers nog? Niet? Dan dank ik u voor uw
bijdrage, mijnheer Van der Zanden. Morgen zal het college antwoorden in de
uitloopvergadering van 19.30 uur. Wij gaan nu over tot het afscheid nemen van ons
raadslid mijnheer Velds. Dank u wel, wethouder Vissers.”
Afscheid heer Velds
De voorzitter: “Geachte heer Velds, familie, ik heb in elk geval je echtgenote op de
tribune zien zitten. Ja, 2016 en wij gaan terug naar 1990 toen je voor het eerst in de
raad kwam. Daar heb je heel lang ingezeten tot 2010. Bij de verkiezingen in 2010
stond er iemand op de lijst die met voorkeurstemmen jou als het ware inhaalde. We
hebben jou een paar jaar niet in ons midden gehad. Totdat er tussentijds een
vacature kwam, mijnheer Van Neutegem vertrok, toen ben je weer teruggekeerd in
oktober 2012 en wederom fractievoorzitter van D66 geworden. Je was en bent, dat
geldt zeker voor nu ook, inzetbaar op alle dossiers. Dat mag je natuurlijk ook wel een
beetje verwachten van iemand die zolang in de raad zit. Maar het zegt ook heel veel
over je brede interesse. Je bent op veel onderwerpen thuis. Je bent in veel
onderwerpen geïnteresseerd. Je kent de kneepjes van het politieke vak door en door.
Ja, serieuze debater, maar ook in staat om wel eens een keer een beetje de spot met
jezelf te drijven. Dat zagen wij bij de verhoging, het bekende dubbeltje, van de
parkeertarieven. Waar wethouder Willemsen aan u vroeg, noem mij een locatie in
Den Haag waar je zo dichtbij het centrum gratis kunt parkeren? Toen zei u, dat kan ik
overal. U zei er ook bij dat het een flauw grapje was. Maar daarmee zei u ook iets
van uzelf. Zo heeft u wel vaker dat soort dingen dat u zegt van, de politiek is serieus,
maar er mag ook wel eens wat relativering bij zitten of eens een wat andere
benadering. Wat erg mooi was, was een initiatiefvoorstel in 2006, samen met
GroenLinks. U heeft een periode samen gezeten. Mijnheer Van der Zanden zal ook
nog spreken. Dat voorstel betrof de instelling van een onderscheiding voor jonge
helden. Dames en heren, toen ik hier in 2009 kwam vond ik dat prachtig. Ik heb dat
met heel veel plezier uitgereikt. Het was ontzettend jammer dat wij op een gegeven
moment, gewoon bij gebrek aan kandidaten, daar niet mee doorgegaan zijn. Maar
aan de gemeente lag het niet. Ik vond het een leuk initiatief. Wat een aantal jaren
heel succesvol heeft gedraaid voor kinderen onder de 18 jaar die langdurig
hulpvaardig zijn geweest. Ja, een van de punten waar je heel trouw in was, ik spreek
over de laatste zeven jaar, maar het zal daarvoor, vanuit eigen ervaring dan, dames
en heren, maar ik begrijp van de bestuurders die langer meelopen dat dat ook
daarvoor geldt, was het aangaan van gemeenschappelijke regelingen. Je was er niet
per definitie op tegen. Maar waar je keer op keer op terug kwam, was de
democratische controle die daarin zit. Want dat is natuurlijk iets. Waar een raad een
gemeentelijke begroting vaststelt, kan een raad zijn zienswijzen indienen op een
gemeenschappelijke begroting. Voor de rest is het verlengd bestuur, verlengd lokaal
bestuur om precies te zijn. Ja, juist die democratische legitimiteit, dat is ook een
vooraanstaand punt natuurlijk van D66, daar heb je je altijd heel trouw op ingezet
zonder je fractiegenoten tekort te doen. Maar die nemen nu geen afscheid, dus ik
focus nu op jou uiteraard eventjes in. Ja, het is ook de partij D66, wij hadden het er
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laatst nog over, waar je in 1967 lid van werd. Jouw lidmaatschap nummer is
ongetwijfeld nummer 123 of iets dergelijks. Je bent er in elk geval al heel erg lang lid
van. Jouw raadslidmaatschap, ik heb een aantal dingen opgeschreven, grote inzet en
betrokkenheid, vasthoudendheid ook, kennis van veel zaken, humor. Sommigen heb
ik al genoemd, maar ik zou in dat verband ook willen zeggen, D66 is natuurlijk een
bestuurderspartij. Jullie stemmen vaker voor dan tegen. Ik kijk alleen maar even
terug. Ik wil niet anticiperen op de toekomst, maar ik wil het toch even noemen. Maar
tegelijkertijd vindt u het toch wel leuk, vond en vindt u het leuk om zaken ook redelijk
dwars te benaderen, nog eens wat tegenargumenten te geven. U moet het er echt
wel heel erg mee eens zijn wilt u er direct mee instemmen. Dat mag ook, dat is goed.
Wij hebben niets aan alleen maar ja en nee procedures. Er mag best wel even
kritisch op gezeten worden. U geeft zich niet snel gewonnen wat dat betreft. Ik wil u
heel veel danken voor bijna 25 jaar raadslidmaatschap. De diverse gemeentelijke
onderscheidingen, die heeft u al gehad. Als u de kans krijgt dan herinnert u ons er
graag aan dat u een overtuigd republikein bent. Dus ik heb zijne majesteit niet lastig
gevallen. Blijft over een kerkelijke onderscheiding, maar daar ga ik niet over. Ik vraag
mij af of u daar op zit te wachten. Dus geen edelmetaal vanavond. Ik heb wel een
grote bos bloemen en een flesje wijn voor u. Ik zou willen afsluiten en dat zeg ik ook
tevens tegen Tineke, als ik je vanaf deze plek bij de voornaam mag noemen, ik wens
jullie heel veel geluk in de nieuwe levensfase die jullie tegemoet gaan. Ik zou zeggen,
neem alstublieft van tijd tot tijd weer eens de boot naar Oosterhout. Want jullie blijven
hier natuurlijk van harte welkom. Dank je wel.”
Applaus.
De voorzitter: “Dan geef ik graag het woord aan de fractievoorzitter van D66,
mevrouw Hemmer.”
Mevrouw Hemmer: “Maarten, na 25 jaar afscheid nemen is niet niks. De afgelopen
25 jaar heb je je ingezet voor de gemeenteraad van Oosterhout. Een betrokken
raadslid kun je jou wel noemen. Goed ingelezen, overal van op de hoogte en veel in
contact met burgers. Soms kon je erg scherp zijn en mensen flink tegen de haren
instrijken. Een troublemaker zou je jou best kunnen noemen. Toch had je met alles
het beste voor de burger voor en knokte je voor een beter Oosterhout. Namens
Oosterhout willen wij jou daar heel hartelijk voor bedanken. Wij wensen jou en Tineke
heel erg veel geluk op Terschelling. Naast een presentje willen wij jou deze laatste
raadsagenda aanbieden, waar wij voor de gelegenheid even een leuke tekening op
gemaakt hebben zodat jij hem kan inlijsten.”
Applaus.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Hemmer. Dan geef ik graag het woord aan de
voormalige duocollega van de heer Velds, namelijk de heer Van der Zanden.
Tegenwoordig weer zelfstandig GroenLinkser.”
De heer Van der Zanden: “Voorzitter, beste Maarten en alle andere aanwezigen,
Na 26 jaar onderdeel uitgemaakt te hebben van het politieke leven in Oosterhout,
komt daar per 1 september a.s. definitief een einde aan. Je gaat dan samen met je
vrouw Tineke verhuizen naar het mooie eiland Terschelling. Daarmee komt er toch
echt een einde aan een politiek tijdperk in Oosterhout. Jij bent één van de politici die
in Oosterhout inmiddels tot het meubilair behoort. Als zo iemand, dan besluit te
vertrekken, is dat toch wel even wennen. Dat bedoel ik dan in positieve zin. Maarten,
jij bent een D66'er uit de school van Hans van Mierlo. Een echte sociaalliberaal. Ik
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heb me wel eens laten vertellen, dat jij in de jaren '90 door sommige mensen werd
gezien als het meest linkse gemeenteraadslid in Oosterhout. Naast het liberale
speelde en speelt nog steeds, het sociale bij jou een hele grote rol. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006, toen zowel GroenLinks als D66 één zetel
behaalde, kwam langzaamaan het idee op om met elkaar samen te gaan werken. Na
een aantal verkennende gesprekken werd in juni 2007 de samenwerking definitief.
Vanaf dat moment hebben GroenLinks en D66 tot de gemeenteraadsverkiezingen
van 2010 geopereerd als een gezamenlijke fractie in de Oosterhoutse gemeenteraad.
Ik heb aan deze samenwerking hele prettige herinneringen over gehouden. In deze
samenwerking heb jij je toen vooral bezig gehouden met zaken op het gebied van
verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Het was een goede en mooie
samenwerking, waarbij we elkaar inhoudelijk goed aanvulden en ook onze
standpunten goed overeenkwamen. Ook qua karakters vulden we elkaar goed aan.
Waar ik er nogal eens stevig in wilde vliegen, bleef jij vooral de rust zelve. Op deze
manier ontstaat er een mooi evenwicht en dat is voor mij een erg leerzame ervaring
geweest. Maarten, in 2010 ben je tijdelijk uit de raad verdwenen om in 2012 weer
terug te komen. Ook vanaf toen hebben we, op bepaalde onderwerpen nog steeds
goed samengewerkt. Als D66'er gaat het onderwerp duurzaamheid jou erg aan het
hart. In de gemeenteraad heb je je daar samen met GroenLinks steeds hard voor
gemaakt. Maarten, eigenlijk zou je na zoveel jaar raadslidmaatschap recht hebben op
een lintje. Maar daar ben jij niet zo van. Dat heeft de burgemeester ook zo juist
gezegd. Maar als GroenLinks willen we jouw inzet voor duurzaamheid niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Daarom wil ik je bij deze dan ook het Groene Lintje overhandigen,
dat GroenLinks met enige regelmaat uitreikt aan personen die zich inzetten voor
natuur en milieu in Oosterhout. Want zoveel jaar actief in de politiek verdient een
lintje. Als het van een partij is die net zoals D66 voor de republiek is, gaan we er
vanuit, dat je daar meer van bent, dan van lintjes van de koning.”
Applaus.
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Van der Zanden. Dan geef ik graag het woord
aan de vicevoorzitter van de raad, de heer Hoosemans.”
De heer Hoosemans: Beste Maarten, maar ook Tineke, die noemen wij er natuurlijk
ook bij. Jouw afscheid betekent een afscheid van een markant en een gewaardeerd
raadslid. Een fijne collega in de gemeenteraad. Je bent jarenlang zeer betrokken
geweest bij heel veel onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Oosterhout.
Je bent altijd vol overgave met je politieke werkzaamheden bezig geweest en hebt
daar bij gefungeerd als een van de geprofileerde gezichten van de oppositie. Je hebt
je sporen in Oosterhout in de politiek nagelaten, in talrijke debatten, interrupties,
verklaringen en voorstellen. Je hebt in de raad altijd een duidelijke mening gehad.
Maar wij kennen je ook als iemand die open staat voor andere argumenten. Een
krachtige stem was er vooral ook in dossiers waar je nadrukkelijk je eigen principes
voorop zetten. Om enkele voorbeelden te noemen, de koopzondagen, DIFTAR, de
parkeertarieven, de bruisende binnenstad en zeer recentelijk en dat zal nog veel
mensen heugen, de zogenaamde tiny houses in het kader van de woonvisie. Ook
van jouw hand komt een notitie over inspraak en bestuur. Wij hebben het er
uitgebreid over gehad. Hierin spreek je de hoop uit, Maarten, dat met je plannen een
bijdrage wordt geleverd aan een betere communicatie tussen burgers en raadsleden.
Met een aantal zaken uit je notitie is de raad inmiddels aan de slag gegaan.
Binnenkort hebben wij videoverslaglegging. Dan moet je vanaf je nieuwe stek, daar in
het hoge noorden, nog maar eens terug kijken op hetgeen wat hier gezegd wordt.
Misschien dat je ons nog weer eens met een kritische noot wil verblijden. Wij blijven
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in elk geval graag op de hoogte van hoe het met je gaat. Maarten, veel dank voor je
jarenlange inzet voor de gemeenteraad. Je lidmaatschap van de
Werkgeverscommissie en je collegialiteit. Wij hoorden dat jullie verhuizen naar het
mooie Terschelling, ik kijk ook even naar Tineke, naar het mooie Terschelling, naar
een kleinere woning. Wat nog wel eens een uitdaging zou kunnen worden. Ik ga nu
niet afsluiten met een flauw grapje over jouw kijk op de woonvisie, maar wel met een
spreekwoordelijke, de pijp aan Maarten geven. Dat konden wij even toch niet laten.
Al is het maar omdat je verder allang alle spelden van verdiensten, het is vanavond al
meer gezegd, dat je die allemaal al een keer hebt ontvangen of wat je zelf zegt, daar
geen prijs op stelt. Maarten en Tineke, het ga jullie goed.”
Applaus.
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Hoosemans. Dames en heren, wij treffen elkaar
nog informeel, geschaard om het vertrekkend raadslid en zijn echtgenote. Zou u nog
het woord willen vieren, mijnheer Velds?”
De heer Velds: “Heel kort. Want als ik op zo’n manier afscheid neem dan krijg ik altijd
last van tranen achter m’n ogen. Dus ik hou het kort. Dat doe ik ook omdat dit
moment, meestal lange toespraken ook het ene oor in en het andere oor uit gaan.
Bovendien goed bedoelde tips zijn aardig, maar als je afscheid neemt moet je niet
over je graf proberen te regeren. Dat past in mijn ogen ook totaal niet bij mij en ook
niet bij D66. Iedereen moet zijn eigen invulling geven aan het raadslidmaatschap. Dat
is naar mijn idee de essentie. Het enige wat vereist is, is een kritische opstelling. Dat
betekent niet dat je alles moet wantrouwen, maar je moet wel kritisch zijn. Daar wordt
je voor gekozen en daar wordt je voor betaald. Niemand zit hier om ja en amen te
zeggen, dan moet je echt iets anders gaan doen. Daar wil ik het eigenlijk verder bij
laten. Alleen wil ik nog iedereen bedanken voor de medewerking, steun en sympathie
die ik in al die jaren heb mogen ontvangen. Ik wil daarbij eigenlijk ook geen namen
noemen, want dan wordt de lijst te lang of ik doe mensen tekort. Dat wil ik niet. Toch
een uitzondering. Dat is Riet Verschuren. De hele periode, ook al voor mijn
raadslidmaatschap overigens en daarna vanaf de oude Commissie AZ tot vandaag
aan toe, kon ik altijd bij haar terecht. Nogmaals bedankt daarvoor. Ik wens iedereen
het allerbeste en hoop dat het in Oosterhout voor de wind blijft gaan. Dank u,
voorzitter.”
Applaus.
De voorzitter: “Dank u wel, mijnheer Velds. De vergadering is geschorst. Morgen om
19.30 uur gaan wij weer verder.”
SCHORSING
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Amendement D2A1 op raadsnota BI.0160205
van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Groen Brabant
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 en 16 juni en op
19 juli 2016, behandelend de raadsnota ‘Saldobestemming jaarrekening 2015’,
Overwegende dat:
 er in 2015 een overschot van € 5.241.000 is geweest op de transities
(Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet);
 voorgesteld wordt om van dit overschot € 500.000 te storten in een nieuw te
creëren Bestemmingsreserve Jeugdzorg;
 voorgesteld wordt om van dit overschot € 1.226.000 toe te voegen aan de
Bestemmingsreserve Sociaal Domein;
 dit betekent dat een bedrag van € 3.515.000 dus niet gereserveerd wordt voor
het Sociaal Domein;
 op pagina 11 van het coalitieakkoord staat: “Uitgangspunt is dat van iedere
euro die we van het rijk ontvangen zo veel mogelijk aan directe zorg en
ondersteuning wordt uitgegeven.”
 de bezuinigingen vanuit het Rijk betreffende het Sociaal Domein t.o.v. 2015
op zullen lopen;
 het beleid met betrekking tot de Hulp bij het Huishouden naar aanleiding van
de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep aangepast zal moeten worden
en dit extra geld zal gaan kosten;
 op dit moment niet bekend is hoe en in welke vorm verder gegaan wordt met
de Sociale Wijkteams en wat hiervan de financiële gevolgen zijn;
 de transformatie in het Sociale Domein nog niet is ingezet en de transities
volgens de wetgever moeten leiden tot kwaliteitsverbetering;
 er op dit moment geen kwalitatieve onderbouwing gegeven kan worden van
het begrip "adequaat niveau" als het gaat om de reserve in het Sociale
Domein;
 er niet bekend is bij de raad welke financiën er nodig zijn om innovatie in het
Sociale Domein te stimuleren;
 wanneer er minder geld wordt uitgegeven binnen het Sociale Domein dan
ontvangen is door het Rijk, dit geld gereserveerd dient te worden in een
bestemmingsreserve om tegenvallers in toekomstige jaren op te vangen;
 dat het bedrag van € 3.515.000 dus toegevoegd dient te worden aan de
“Bestemmingsreserve Sociaal Domein” waarin op dit moment al gelden zitten
die voor het ingaan van de transities apart gezet zijn om mogelijke
toekomstige tegenvallers op te vangen;
 de Bestemmingsreserve Sociaal Domein dan bestaat uit de gelden die voor
het ingaan van de transities apart gezet zijn plus het overschot van de
transities uit 2015.
Besluit:
ten opzichte van het collegevoorstel € 3.515.000 extra toe te voegen aan de
“bestemmingsreserve Sociaal Domein” en de extra storting in de vrije reserve
navenant te verlagen.
En gaan over tot de orde van de dag.
w.g.
W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks)
A. van Opzeeland (PvdA)
C.J. Noltee (Groen Brabant)
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Amendement D2A2 op raadsnota BI. 010205
van CDA VVD, SP en Gemeentebelangen
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 en 16 juni 2016,
en op 19 juli 2016, behandelend de raadsnota ‘Saldobestemming jaarrekening 2015’,
Overwegende dat:







de activiteitencentra voor iedereen toegankelijk moeten zijn;
de activiteitencentra een goede plek zouden zijn voor WMO-voorzieningen
zonder indicatie;
wij graag een nadere onderbouwing zien van hoe de activiteitencentra een
boost krijgen van een opgewaardeerde inrichting;
€ 410.000,00 een groot en specifiek bedrag is dat een aparte behandeling
met een onderbouwing in een aparte raadsnota verdient;
wij ook graag zien hoe de (toekomstige) gebruikers deel hebben genomen
aan de totstandkoming van dit plan.

Besluit:

1. raadsnota BI.0160205 Saldobestemming jaarrekening 2015 vast te stellen
met dien verstande dat het bedrag voor het restylen van de activiteitencentra
uit de saldobestemming jaarrekening 2015 wordt gehaald en aan de vrije
reserve wordt toegevoegd;
2. het college op te dragen aan de raad een raadsnota voor te leggen met een
passende onderbouwing voor het restylen van de activiteitencentra en de
lasten hiervan uit de vrije reserve te halen.
En gaan over tot de orde van de dag.
w.g.
T.P.M. Roovers-Huijben (CDA)
D.F.J. Melsen (VVD)
A. Beekers (SP)
W.P.J.M. Hoosemans (Gemeentebelangen)
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Motie D6M1 op raadsnota BI. 0160235
van Gezond Burger Verstand
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 en 16 juni 2016
en 19 juli 2016 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot
Raadsnota 0160235, Perspectiefnota 2017;
Overwegende dat,






succes in verbindend bestuur van groot belang is;
verbindend bestuur zich moet ontwikkelen binnen een gemeente als
Oosterhout;
er enkele dossiers zijn, zoals de Bromtol waarin breed wordt ervaren dat dit
niet goed van de grond is gekomen;
dat ook onderdeel van verbindend bestuur is dat goed met kritiek wordt
omgegaan.

Verzoekt het college,

1. met betrokkenen een traject te organiseren om lessen te leren op het gebied
van Verbindend Bestuur. Deze lessen mee te nemen bij komende dossiers;

2. de raad op de hoogte te stellen van de bevindingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
w.g.
Ad Strack van Schijndel (Gezond Burger Verstand)
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Motie D8M1 Fiets in de versnelling
van Partij van de Arbeid GroenLinks, Gemeentebelangen, CDA, D66 en SP
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 19 en 20 juli 2016,
constaterende dat:
 het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Fiets in de versnelling 2016-2020’ is
voorbereid waarin onder andere de aanleg van snelfietsroutes is voorzien;
 er in de provinciale begroting veel geld (minimaal 72 miljoen euro voor fietspaden
uit infrafonds + BDU-middelen) beschikbaar is voor fietspaden,
overwegende dat:
 in West-Brabant al enige tijd door gemeenten wordt gewerkt aan de ontwikkeling
van een snelfietspadnetwerk;
 de gemeente Oosterhout de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd in het
verbeteren en upgraden van het fietsnetwerk;
 Oosterhout gebaat is bij snelle en veilige fietsverbindingen waarbij de gemeente
de komende periode fors inzet op verbetering van de verbindingen naar o.a. de
kerkdorpen (fietsverbinding Dorst en Oosteind);
 het nieuwe provinciale fietsbeleid kansen biedt voor de ambities van de gemeente
Oosterhout als ook de provincie voor het realiseren van provinciale
snelfietsroutes;
 hier een kans ligt om, met steun van de provincie, de aanleg of verbetering te
versnellen.
Verzoekt het college:




in beeld te brengen welke kansen er liggen om met steun van de provincie het
fietsnetwerk in Oosterhout te verbeteren;
in gesprek te gaan met de provincie over de kansen die er binnen het nieuwe
provinciale fietsbeleid ‘Fiets in de versnelling 2016-2020’ liggen voor Oosterhout;
de gemeenteraad in september 2016 te informeren over de kansen op het gebied
van fietsbeleid en het gesprek met de Provincie.

En gaan over tot de orde van de dag.
w.g.
A. van Opzeeland (PvdA)
W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks)
W. Hoosemans (Gemeentebelangen)
T. Roovers-Huijben (CDA)
M. Hemmer (D66)
A. Beekers (SP)
D. Melsen (VVD)
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Motie D9M1 ORTS
van CDA
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 19 en 20 juli 2016,
constaterende dat:
 de aan de leden van de raad gerichte brief van 20 juni jl. van de voorzitter van
het bestuur van de stichting ORTS vooral over financiën gaat,
overwegende dat:
 een goed functionerende lokale omroep een belangrijke bijdrage kan leveren
aan programma’s als ‘de bruisende binnenstad’ en ‘verbindend bestuur’ en
aan het culturele klimaat van onze stad in het algemeen;
 de technische maar ook de inhoudelijke kwaliteiten van de producties van de
ORTS al enige tijd vragen oproepen;
 bijvoorbeeld, recente contacten van de gemeente met de ORTS over
verbeteringen van de verslaglegging van de raadsvergaderingen
teleurstellend verlopen zijn;
 aan het zinnig verwerven van financiële middelen de opbouw van een goede
en effectieve organisatie vooraf zal dienen te gaan.
Roept het bestuur van de ORTS op:
maatregelen te nemen om zo snel mogelijk te komen tot een inhoudelijk gefundeerde
en uitgeschreven nota voor een lokale Oosterhoutse omroep, die goed functioneert,
zowel qua media-inhoud als qua bedrijfsvoering, al dan niet in een breder regionaal
verband.
En gaat over tot de orde van de dag.
w.g.
Anton Kamps (CDA)
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Motie D10M1 hulp bij het huishouden
van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Groen Brabant en Gezond Burger
Verstand
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 19 en 20 juli 2016,
overwegende dat:
-

-

op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016
moet worden geconcludeerd dat het Oosterhoutse beleid met betrekking tot
huishoudelijke hulp niet in overeenstemming is met de WMO 2015;
het college besloten heeft een compensatieregeling te treffen voor alleen die
cliënten die (hoger) beroep hebben ingesteld;
door de gemeente Oosterhout bij het ingaan van het nieuwe beleid is
aangegeven dat bezwaar indienen tegen het stopzetten van huishoudelijke
hulp mogelijk is, maar dat de kans dat het bezwaar tot een andere uitkomst
leidt zeer klein is omdat het gaat over een verandering van wet- en regelgeving;
diverse belanghebbenden hierdoor op het verkeerde been zijn gezet;
compensatie niet dient af te hangen van het wel of niet ingediend hebben van
bezwaar en beroep.

Verzoekt het college:
de op 5 juli vastgestelde compensatieregeling te laten gelden voor alle personen die
op basis van de oude WMO eind 2014 recht hadden op Hulp bij het Huishouden en
de kosten indien deze niet opgevangen kunnen worden binnen de bestaande
budgetten ten laste te brengen van de Vrije Reserve,
En gaan over tot de orde van de dag.
w.g.
W.J.W.A. v.d. Zanden
(GroenLinks)
A. v. Opzeeland (PvdA)
C. Noltee (Groen Brabant)
H. van Ginneken (Gezond Burger Verstand)
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Motie Coulance D10M2 Compensatieregeling HBH
Van Gemeentebelangen en SP
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 19 en 20 juli 2016,
Overwegende dat:








pas op 18 mei 2016 de Centrale Raad van Beroep helderheid heeft gebracht over
een deel van hulp in de huishouding.
dat daarbij moest worden geconcludeerd dat het Oosterhoutse beleid met
betrekking tot huishoudelijke hulp (deels ) dient te worden herzien;
het college besloten heeft om middels een schikking te komen tot een
compensatie voor cliënten die (hoger) beroep hebben ingesteld;
door de gemeente Oosterhout bij het ingaan van het nieuwe beleid is
aangegeven dat bezwaar indienen tegen het stopzetten van huishoudelijke hulp
mogelijk is, maar dat de kans dat het bezwaar tot een andere uitkomst leidt zeer
klein is omdat het gaat over een verandering van wet- en regelgeving;
dat individueel genomen besluiten wel waren voorzien van een mogelijkheid tot
bezwaar en beroep, maar dat het desondanks voor diverse belanghebbenden tot
onduidelijkheid en het niet indienen van bezwaar en beroep kan hebben geleid;
de gemeenteraad een reserve Sociaal Domein heeft benoemd;

Verzoekt het college:
A. Om bij het aanbieden van nieuw beleid hulp in huishouding aan de gemeenteraad
in het najaar, een uitgewerkt voorstel op te nemen waarmee:
1. Middels verschillende onderbouwde scenario’s alsnog Coulance halve
invulling wordt gegeven aan een mogelijke compensatie voor personen die
conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei jl., recht
zou hebben gehad op het ontvangen van hulp in de huishouding, maar geen
bezwaar en beroep hebben aangetekend.
2. Daarbij op te nemen dat compensatie slechts mogelijk is voor die situaties
waarbij de gemaakte kosten voor hulp in de huishouding aantoonbaar zijn.
B. Hierbij de financiële consequenties in beeld te brengen voor het totale WMO
beleid, en de daarbij behorende dekking binnen het bredere gemeentelijk financiële
kader waaronder de reserve sociaal domein.
En gaat over tot de orde van de dag.
w.g.
Clèmens Piena (Gemeentebelangen)
Alexandra Beekers (SP)
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Motie D10M3 Coulance Compensatieregeling HBH
van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Groen Brabant, Gezond Burger Verstand,
Gemeentebelangen en SP
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 19 en 20 juli 2016,
overwegende dat:
 pas op 18 mei 2016 de Centrale Raad van Beroep helderheid heeft gebracht
over een deel van hulp in de huishouding.
 dat daarbij moest worden geconcludeerd dat het Oosterhoutse beleid met
betrekking tot huishoudelijke hulp (deels ) dient te worden herzien;
 het college besloten heeft om middels een schikking te komen tot een
compensatie voor cliënten die (hoger) beroep hebben ingesteld;
 door de gemeente Oosterhout bij het ingaan van het nieuwe beleid is
aangegeven dat bezwaar indienen tegen het stopzetten van huishoudelijke
hulp mogelijk is, maar dat de kans dat het bezwaar tot een andere uitkomst
leidt zeer klein is omdat het gaat over een verandering van wet- en
regelgeving;
 dat individueel genomen besluiten wel waren voorzien van een mogelijkheid
tot bezwaar en beroep, maar dat het desondanks voor diverse
belanghebbenden tot onduidelijkheid en het niet indienen van bezwaar en
beroep kan hebben geleid;
 de gemeenteraad een reserve Sociaal Domein heeft benoemd.
Verzoekt het college:
A.
Om bij het aanbieden van nieuw beleid hulp in huishouding aan de
gemeenteraad in het najaar, een uitgewerkt voorstel op te nemen waarmee:
1. middels verschillende onderbouwde scenario’s alsnog coulancehalve invulling
wordt gegeven aan een mogelijke compensatie voor personen die conform de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei jl., recht zouden
hebben gehad op het ontvangen van hulp in de huishouding, maar geen
bezwaar en beroep hebben aangetekend;
2. deze groep een gelijke regeling aan te bieden als de groep die onder de
compensatieregeling valt;
3. daarbij op te nemen dat compensatie slechts mogelijk is voor die situaties
waarbij de gemaakte kosten voor hulp in de huishouding aantoonbaar zijn;
B.
Hierbij de financiële consequenties in beeld te brengen voor het totale WMO
beleid, en de daarbij behorende dekking binnen het bredere gemeentelijk
financiële kader waaronder de reserve sociaal domein.
En gaan over tot de orde van de dag.
w.g.
W.J.W.A. v.d. Zanden (GroenLinks)
A. v. Opzeeland (PvdA)
C. Noltee (Groen Brabant)
H. van Ginneken (Gezond Burger Verstand)
C. Piena (Gemeentebelangen)
A. Beekers (SP)
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