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Toezeggingen voor december 2020:  
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

01. 27 sept. 2018 / 05. / 

vragenhalfuur / Huisman/ 

Baartmans 

Kunnen de parkeerplaatsen aan de 

Westgroeneweg (25039) in plaats van 

haaks op de weg, schuin gemaakt 

worden? 

 

Er is reeds uitgelegd dat dit niet kan. De 

toezegging is op verzoek van indienende 

partij blijven staan. 

Afgehandeld. 

02. 10 okt. 2018 / 6. / 

Baggerplan / Elzakker / 

Baartmans 

De wethouder houdt de raad op de 

hoogte van de voortgang m.b.t. het 

baggeren. 

De samenwerkingsovereenkomst baggeren 

stedelijk water in steenbergen met het 

Waterschap is op 12 oktober ondertekend. 

De baggerwerkzaamheden van een aantal 

waterlopen binnen de kernen Nieuw- 

Vossemeer en Dinteloord in de gemeente 

Steenbergen dienen te worden uitgevoerd. 

Aanbestedingsplanning stedelijk 

baggeren:   Opdrachtverlening staat 

gepland op 21 december 

Afgehandeld 

03. 3 april 2019 / ingekomen 

stukken / Baali / Lepolder 

(Krook) 

Ingekomen stuk 1. De wethouder geeft 

aan dat er een reactie van het college 

komt op het stuk.  

Eind 2020, begin 2021 volgt evaluatie nota 

verbonden partijen. Deze nota is een 

product die regionaal wordt uitgevoerd. 

 

04. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / 

Lambers / Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

mogelijkheden van het aangaan van 

een jumelage met de Nassausteden te 

onderzoeken. 

Is nog in onderzoek.  

Verwachting Q1 2021. 

 

05. 15 jan. 2020 / 05. / 

vragenhalfuur / Hobo / 

Prent 

De wethouder zoekt uit of Steenbergen 

een soortgelijke app kan gebruiken als 

de gemeente Roosendaal m.b.t. het 

ophalen van afval.  

Implementatie van de afval-app is in 

voorbereiding. Met ingang van 1 januari 

2021 willen we deze werkend hebben. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

06. 20 februari 2020 / 10. / 

Hotel A4 / Verbeek / Knop 

De wethouder zegt toe de 

gemeenteraad te zullen informeren op 

het moment dat er nieuwe informatie 

gedeeld kan worden. 

Op dit moment is er geen nieuwe relevante 

informatie. 

 

07. 4 maart 2020 / 05. / 

vragenhalfuur / 

Stoeldraijer / Baartmans 

Betreffende de specifieke Regeling 

Reductie Energiegebruik gaat de 

wethouder na welke gemeenten wel 

een aanvraag hebben ingediend en hoe 

zij dat gedaan hebben.  

Is in behandeling. Raadsmededeling volgt in 

Q4 2020. De aanvraag wordt/ is gedaan. 

 

09. 8 juni 2020 / 07. / 

Jaarrekeningen 2019 en 

begroting 2021 

verbonden partijen / 

Baali / Krook 

De wethouder zegt toe dat 

mogelijkheden om inzicht te krijgen op 

de inhoud van gemeenschappelijke 

regelingen besproken kunnen worden 

in de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing. 

Dit wordt betrokken bij de evaluatie van de 

nota verbonden partijen (zie ook punt 03). 

Zie ook de 

opmerking bij 

nr. 3 

10. 9 juni / 05. / energie en 

ruimte / div sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de uitspraak van 

de Raad van State over windpark 

Karolinapolder door te geleiden naar de 

raad zodra deze binnen is (zo mogelijk 

voor de zomer). 

In afwachting van de Raad van State.  

11. 25 juni / 12 / Verzwaring 

asfaltwegen / Gommeren 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe een volledig 

overzicht van de kosten van de 

werkzaamheden rondom de Boonhil 

toe te sturen. 

Dit is afgehandeld, als technische vraag op 

22 april 2020. 

Afgehandeld 

12. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Gommeren / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op het streefbeeld 

Steenbergen-Stad en Dinteloord. 

Een streefbeeld is een integraal 

samenhangende beschrijving van alle -

bestaande en nieuwe– accommodaties 

waarmee de gemeente Steenbergen haar 

beleidsdoelen en strategische doelen 

ondersteunt.  

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

13. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Weerdenburg / Krook 

De wethouder geeft aan dat bij het 

aanbieden van de doe-agenda de 

gemeenteraad geïnformeerd wordt 

over de werkzaamheden van de 

kerncoördinatoren. 

De doe-agenda (uitvoeringsprogramma) is 

in voorbereiding. De verwachting is dat 

deze aangeleverd wordt eerste kwartaal 

2021. 

 

14. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de voortgang van de 

aanpak fort Henricus. 

Er is opdracht gegeven om een gebiedsvisie 

voor ‘Steenbergen-West’  op te stellen. 

Daarin zit een verdiepingsopgave voor Fort 

Henricus. In dat kader wordt met alle 

betrokken partijen gesproken. Bij 

oplevering van de gebiedsvisie moet er 

daarmee ook zicht zijn op een gedragen 

eindbeeld voor Fort Henricus. Oplevering 

van de gebiedsvisie staat gepland voor 

december 2020.  

Afgehandeld 

15. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe na te gaan 

wanneer het vastgoedbeleid aan de 

raad aangeboden wordt. 

Zoals in de beleidsagenda is opgenomen: 

ons voornemen is om de beleidsnota 

Maatschappelijk Vastgoed in december 

2020 aan te bieden aan de raad. 

Afgehandeld 

16. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug 

te komen op eventuele 

gezondheidsrisico’s van medewerkers 

bij het glasrecylingbedrijf Maltha. 

De gemeente Moerdijk heeft op ons verzoek 

ambtelijk informatie verstrekt rondom het 

proces van vergunningverlening, incl. 

voorschriften voor stofemissies, aan 

glasrecyclingbedrijf Maltha . De 

burgemeester van Moerdijk is constructief 

in gesprek met Maltha en met de 

omliggende bedrijven. De GGD West-

Brabant is bij dit proces betrokken.   

Het college is dan ook van mening dat er 

geen reden is om met het college van 

Moerdijk  in overleg te treden. Er is al een 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

gedegen en constructief overleg gaande. 

Wel is ambtelijk gevraagd om de gemeente 

Steenbergen op de hoogte te houden van 

het verloop van deze gesprekken en het 

proces. 

17. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021  / 

Lambers / Knop 

De wethouder kijk na of dat het 

mogelijk is of dat de centrummanager 

aan kan sluiten op de informatieavond 

op 8 september om een toelichting te 

geven op zijn werkzaamheden. 

Er volgt een presentatie in overleg met de 

griffie in Q4 2020.  

Avond is nog 

steeds 

uitgesteld 

 

18. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag hoe het 

taakstellende bezuiniging van € 

350.000,- wordt ingevuld. 

Dit zit in het proces van de begroting 2021. Afgehandeld  

19. 31 augustus / 5. / 

Vragenhalfuur / Baselier / 

Krook 

De wethouder zegt toe de raad te 

infomeren zodra er meer informatie 

gemeld kan worden over de 

koerswijziging bij de Stichting 

SamenWerken. 

Op dit moment is nog geen informatie te 

melden. 

 

20. 31 augustus / 6. / aanpak 

coronacrisis / Huisman / 

Krook 

De wethouder zegt toe de raad continu 

te informeren over ontwikkelingen die 

voortkomen uit de coronacrisis. 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona  

21. 31 augustus / 6. / aanpak 

coronacrisis / Verbeek / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag of dat 

zwembaden gebruik hebben gemaakt 

van de financiële regeling. 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona  

22. 31 augustus / 6. / aanpak 

coronacrisis / Verbeek / 

Krook 

De wethouder reageert schriftelijk op 

de vraag over de subsidie van projecten 

die na de intelligente lockdown worden 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

ingediend en mogelijk niet uitgevoerd 

kunnen worden (pagina 11). 

23. 31 augustus / 6. / aanpak 

coronacrisis / Huisman / 

Prent 

De wethouder zegt toe in gesprek te 

gaan met instellingen en verenigingen 

als zij behoefte hebben aan 

ondersteuning en zal maatregelen 

corrigeren waar nodig. 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona  

24. 2 september / 5. / 

vragenhalfuur / Kouwen / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe binnen twee 

weken een oplossing gevonden te 

hebben voor de afgelopen containers 

voor de bewoners aan de flats 

Molenweg/Van Gaverenlaan. 

De betreffende containers zijn direct 

afgesloten en enkel toegankelijk gemaakt 

voor de flatbewoners. Hierdoor is er geen 

sprake meer van ‘overloop’. 

Afgehandeld 

25. 2 september / 5 / 

rondvraag / Maas / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de aanpak van de 

beschoeiing aan de Middenwal.  

De werkzaamheden worden 2021 

uitgevoerd. De planning van de uitvoering is 

mede afhankelijk van de natuurlijke 

randvoorwaarden (bv. paaien van vissen). 

Afgehandeld 

26. 24 september / 

Vragenhalfuur / Verbeek / 

Prent 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de wijze waarop de 

financiering van het VVV steunpunt en 

de kosten voor de medewerker 

plaatsvindt. 

Hierover is informatie verstrekt. Afgehandeld, zie 

ook toezegging 

49. 

 

27. 24 september / GRP / 

Huijbregts / Baartmans 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug 

te komen of dat de realisatie van 

WADI’s voorrang krijgen. 

De realisatie van de 2 wadi’s binnen  

het project Langeweg in de Heen en de 

project  Steenbergseweg in Dinteloord 

hebben hoge prioriteit en worden op dit 

moment onderzocht als potentiële 

projecten.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

28. 24 september / GRP / 

Huijbregts / Baartmans 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug 

te komen op de vraag wat er de 

komende jaren gaat gebeuren met de 

begrote € 100.000,-. 

Op dit moment wordt per kern het 

basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Daarin 

worden maatregelen in beeld gebracht.  

 

 

29. 24 september / Motie 

buslijn Dinteloord / 

Huisman en Sluiters / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan tot 

hoe laat de buurtbussen rijden. 

Zie hiervoor ingekomen stuk 3 bij de 

vergadering van 7 oktober. 

Afgehandeld 

 

30. 24 september / Motie 

buslijn Dinteloord / 

Huisman / Baartmans 

De wethouder zegt toe dat informatie 

over het besluit van de provincie 

Zeeland over lijn 102 met de raad 

gedeeld wordt. 

 

Zie hiervoor ingekomen stuk 3 bij de 

vergadering van 7 oktober. 

Afgehandeld 

 

31. 7 oktober / Vragenhalfuur 

/ Baali / Krook 

De wethouder zegt toe voor de 

raadsvergadering terug te komen op de 

vraag of dat het structureel verstrekken 

van mondkapjes en handgel aan de 

minimadoelgroep uitvoerbaar is. 

De mondkapjes zijn op 21 oktober 2020 ter 

beschikking gesteld via diverse 

uitgiftepunten.  

Afgehandeld 

32. 7 oktober / 

Tussenrapportage / Van 

Agtmaal / Krook 

De wethouder gaat na of dat de nieuwe 

dienstauto een elektrische auto kan zijn 

en communiceert met de raad indien 

de kosten hiervoor hoger uitvallen. 

  

33. 7 oktober / 

Tussenrapportage / 

Kouwen / Baartmans 

De wethouder zegt toe voor de 

raadsvergadering na te gaan of het 

groenfonds nog bestaat en of dat de 

financiering van het Levensbos uit 

andere bronnen mogelijk is. 

De financiering van het Levensbos wordt 

uitgewerkt en wordt samen met de planning 

en het ontwerp opgenomen in een plan. Dit 

wordt in het eerste kwartaal voorgelegd aan 

de raad.  

 

34. 7 oktober / 

Tussenrapportage / 

Weerdenburg en Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe voor de 

raadsvergadering de plannen voor het 

Levensbos toe te sturen. 

De financiering van het Levensbos wordt 

uitgewerkt en wordt samen met de planning 

en het ontwerp opgenomen in een plan. Dit 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

wordt in het eerste kwartaal voorgelegd aan 

de raad.  

35. 7 oktober / 

Tussenrapportage / Baali 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat verkeerstellingen door middel van 

een burgerinitiatief mogelijk is. 

Deze gedragsbeïnvloedingsmaatregel zal in 

het uitvoeringsprogramma verder 

onderzocht worden.  

 

36. 29 oktober 2020 / 5. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe om zo spoedig 

mogelijk aan de slag te gaan om in 

overleg met de horecaondernemers om 

meer parkeerruimte vrij te maken op de 

Markt in Kruisland. 

We gaan onderzoeken of het mogelijk is 

parkeerruimte vrij te maken buiten het 

terrassenseizoen.  

 

37. 29 oktober 2020 / 5. / 

Vragenhalfuur / Huisman 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

ontmoedigende voorwaarden omtrent 

oplaten van ballonnen voor 

evenementen mee te nemen in het 

vergunningen overleg.  

Een verbod voor het oplaten van ballonnen 

wordt opgenomen bij de wijziging van de 

APV in 2021. Dan geldt het verbod niet 

alleen voor evenementen, maar in alle 

situaties.  

 

 

38.  29 oktober 2020 / 11. / 

Tussenrapportage 2020 / 

Baali / Baartmans 

De wethouder zegt toe dat het GVVP in 

december aangeboden wordt aan de 

raad, zodat deze in januari 

oordeelvormend en besluitvormende 

behandeld kan worden. 

Conform planning.  

39. 29 oktober 2020 / 11. / 

Tussenrapportage 2020 / 

Van Agtmaal / Baartmans 

De wethouder zegt toe in januari een 

tijdschema aan te bieden over de 

aanleg van de nieuwe bushalte in 

Dinteloord. 

  

40.  29 oktober 2020 / 11A. / 

Motie verbod oplaten 

De wethouder zegt toe een verslag op 

te stellen over hoe het proces rondom 

de inspraak van de twee insprekers 

Hierover is op 18 november een 

raadsmededeling verspreid. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

ballonnen / Lambers / 

Baartmans 

over het oplaten van ballonnen 

verlopen is. 

41. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Remery 

/ Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug 

te komen op het beschikbaar stellen 

van eenvoudige aanvraagformulieren 

van de ISD. 

  

42. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Lambers 

/ Krook 

De wethouder zegt toe in het eerste 

kwartaal een informatieavond te 

organiseren over de 

organisatieontwikkeling. 

  

43. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Verbeek 

/ Krook 

De heer Verbeek vraagt waar in de 

begroting de 9 ton te vinden is. De 

wethouder zegt toe hier schriftelijk op 

te reageren.  

  

44. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe het ingediende 

initiatief rondom de huisvesting van 

arbeidsmigranten vlot te trekken. 

In afwachting van onderzoeksresultaten is 

er enkele weken geen contact geweest 

tussen de gemeente en de initiatiefnemer. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 5 

november zijn deze resultaten ontvangen 

en is er contact geweest tussen de 

initiatiefnemer en de ambtelijke organisatie. 

 

45. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Theuns / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een overzicht op 

te stellen met projecten die uitgevoerd 

of in uitvoering zijn. 

  

46. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder neemt de suggestie over 

om te kijken naar een dekkend aanbod 

aan elektrische laadpalen in de kernen.  

We zijn op dit moment bezig met Vattenfall 

om het laadplan op te stellen. Hierin 

hebben we laadlocaties op strategische 

locaties verspreid over de gehele gemeente 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

aangedragen. De vraag is nu of Vattenfall 

onze locaties overnemen bij de uitrol. Hier 

krijgen we op korte termijn uitsluitsel over. 

47. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Theuns / 

Prent 

De wethouder zegt toe dat Q1 een 

voorstel komt over de 

gebiedsontwikkeling rondom Fort 

Henricus. 

Het raadsvoorstel is ontvangen. Afgehandeld 

48. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Baali / 

Prent 

De wethouder zegt toe dat voor de 

raadsvergadering van december 

informatie wordt aangeleverd voor de 

continuering van de voorleesexpress. 

  

49. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Verbeek 

/ Prent 

De wethouder zegt toe een uitwerking 

te geven van de ambtelijke kosten in 

relatie tot het VVV informatiepunt. 

Dit wordt (nog) uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

Structurele toezeggingen: 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging 

1. 7 mei 2018 / 08. / Jeugdzorg / 

Div. raadsleden / Krook 

De wethouder zegt een jaarverslag toe m.b.t. de jeugdzorg.  

Raadsmededeling met datum 2 juli 2019 is verzonden (BM1902566)  samen met het jaarverslag 2018 

klachtencommissie Jeugd.  

2. 28 februari / 2019 / 11A. / 

Motie Jeugdzorgen / Baali / 

Krook 

De wethouder zegt toe ieder kwartaal de raad te informeren over het cyclisch proces om de eigen 

processen en die van de jeugdzorginstellingen te optimaliseren. 

Raadsmededeling is op 2 juli verzonden (BM1902566). 

Zie ook de beantwoording op toezeggingen 24 en 25.  
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3. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / Veraart / 

Knop / 

De wethouder neemt de mogelijkheid voor openbare toiletten mee met planontwikkelingen.  

Heeft onze doorlopende aandacht. Toezegging wordt geacht hiermee te zijn afgehandeld. 

09/10/19 Op verzoek van de heer Veraart als ‘niet afgehandeld’ beschouwd. Per januari 2020 op de 

structurele toezeggingenlijst geplaatst.  

In de raad is reeds een vraag beantwoord. Welbeschouwd is de vraag beantwoord. Toch zal dit een 

finale keer worden onderzocht.  

4. 3 februari 2020 / 06. / 

kerngericht werken / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe de raad ieder kwartaal te informeren over de stand van zaken met betrekking 

tot kerngericht werken. 

 

Antwoord: 

We geven jaarlijks inzicht in de werkzaamheden van de sportcoaches,  jongerenwerk en gaan dat ook 

voor kerngericht werken doen.  

op 15 september 2020 is er een beeldvormende avond over Leefbaarheid en Kernen. In december 

wordt de beleidsnota Leefbaarheid en Kernen aan de raad aangeboden. De kwartaalmonitor wordt 

opgenomen in de bij het beleid opgestelde doe-agenda / uitvoeringsprogramma.  

5. 4 december 2019 / visie 

ruimte en energie / 

Baartmans 

Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de ontwikkeling van de energievraag en het energieaanbod op grond 

van de energiemix. 

 

Antwoord: De nul-meting is opgenomen in de vastgestelde visie op 9 juli 2020. 

De eerste evaluatie is gepland voor juli 2021. 

 


