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Toezeggingenlijst commissie R&E januari 2013. 

 Datum en 

agendapunt 

Gesteld door en 

portefeuillehouder 

Onderwerp Antwoord Afgedaan + datum 

1. 13 september 

2012 / 6 

Wethouder Van 

Kesteren / Mevrouw 

Korst 

Regelmatige rapportages met 

betrekking tot de resultaten van de 

RUD. 

De raad zal structureel  twee maal per jaar hierover worden 

geïnformeerd 

 

2. 13 september 

2012 / 5 

Wethouder Heijmans / 

Mevrouw Korst 

Inbestedingstraject 

 Attero op de agenda zodra hier iets 

over te melden is.  

Zodra er aanvullende info is dan zal de raad hierover 

geïnformeerd worden. 

 

3. 13 september  

2012 / 15 

Wethouder Heijmans / 

de heer Ooms 

Verzoek om ‘smileys’ te laten plaatsen 
als snelheidsremmende maatregel. 
Wethouder Heijmans neemt dit mee.  
 

 In de eerstvolgende commissie zal hier een mededeling 

over gedaan worden 

 

4. 13 september  

2012 / 15 

Burgemeester Bolten / 

mevrouw Baartmans 

Hoe gaat het nu verder met de 

speelautomatenhal nu de locatie op de 

markt niet meer beschikbaar is.  

Burgemeester Bolten geeft aan met belanghebbenden te 

overleggen en dit terug te koppelen naar de commissie. 

 

5. 10 oktober 2012 

/ 8 

Wethouder Heijmans / 

mevrouw Baartmans 

Regelmatig informatie naar de raad, 

eerst in november 2012 over de 

betalingen m.b.t. 

vaststellingsovereenkomst Westland.  

De wethouder zegt toe hiernaar te kijken.   

7. 08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Termeer Koppelen van perspectiefnota en 

begroting aan economisch 

beleidsplan. 

Toezegging.  

8.  08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Termeer Pro actieve communicatie richting raad 

over binnenhalen bedrijven voor AFC 

etc.  

Toezegging.   
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9.  08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Van 

Kesteren 

Burgerparticipatie: meer aandacht voor 

planprocedures: betrokkenen 

informeren over procedures. 

Toezegging.  

10. 08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Van 

Kesteren 

Verhogen democratisch gehalte 

dorpsraden. 

Wordt onderzocht.   

11. 08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Van 

Kesteren 

Agenda van Steenbergen agenderen 

voor ½ 2013.  

Toezegging  

12. 3 december 

2012 / 5 

Wethouder Termeer / 

De heer Remery 

Begroting 2013. De wethouder zegt 

een schriftelijke reactie toe over de 

wijzigingen n.a.v. de opmerkingen van 

de provincie. 

Schriftelijk  

13. 3 december 

2012 / 5 

Wethouder Van Geel /  

Mevrouw Lepolder 

De wethouder vraagt de 

woningcorporaties om een opsomming 

van de wachtlijst op kern en type 

woning.  

Schriftelijk  

14. 3 december 

2012 /  

Wethouder Termeer / 

o.a. de heer Van den 

Berge 

Kwijtscheldingsregeling voor 

ondernemers wordt later uitgewerkt.  
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15. 3 december 

2012 / 9  

Wethouder Termeer /  

De heer Van den 

Berge 

Waarom is de daling van de waarde 

van het pand van de suikerunie zo 

groot?   

Tegen de belastingaanslag 2012 heeft De Suiker Unie 
bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is nog niet 
definitief afgehandeld. Hierover is nog contact met 
de Suiker Unie. 
Op een aantal punten zijn wij de Suiker Unie 
tegemoet gekomen. Bij de berekening van de WOZ-
waarde voor 2013 is hier rekening mee gehouden. Dit 
betreft o.a.:   
 

 Gebleken is, dat een gedeelte van de 
installaties onder de werktuigenvrijstelling 
vallen. Deze mogen niet meegenomen 
worden in de WOZ-waarde.  

 De herbouw waarden van diverse gebouwen 
is naar beneden bijgesteld. 

 De waarde van de verharding van de 
bietenopslag is verlaagd.  

 
In 2012 zijn er bij de Suiker Unie geen belangrijke 
gebouwen gereed gemeld. De 
Biovergistingsinstallatie was reeds meegenomen in 
de belastingaanslag 2012. 
 

 

16. 3 december 

2012 / 9 

Wethouder Termeer / 

De heer Van den 

Berge 

Hoe groot is de opbrengst van de OZB 

met betrekking tot bedrijven versus die 

van de particulieren? 

Waarde woningen: € 2.044.800.000,- 

Waarde niet-woningen: € 466.450.000,- 
 

 

 


