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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. R. 26-06-2014 / 4 / Lambers / 
arseenvervuiling 

De heer Lambers vraagt de raad te 
informeren wanneer er gestart wordt met 
het opruimen van de vervuiling. 

De provincie is bevoegd gezag. Uit informatie van de 
provincie blijkt, dat het onderzoek inmiddels  in een 
afrondende fase is. Alleen voor wat betreft de  
oliespots wordt zeer binnenkort nog nader onderzoek 
gedaan.  
De volgende globale stappen worden dan verder 
gezet: 

- Het rapport definitief opstellen; 
- Intern afstemmen mogelijkheden aanpak 

bodemverontreiniging; 
- Opstarten planfase aanpak verontreiniging. 
- Saneringswerkzaamheden (innovatief) 

aanbesteden en opdracht verlenen. 
Zoals bij de beantwoording van de vragen voor de 
perspectiefnota al is meegedeeld, wordt de 
daadwerkelijke start van de sanering op zijn vroegst in 
de eerste helft van 2015 verwacht. 
Wanneer een exactere tijdsbepaling van de start van 
de sanering bekend is, zal deze worden meegedeeld 
aan de raad. 

AFGEDAAN 
Dec. 2014 

02. O. 03-07-2014 / 13A / Sunclass / 
Van Aken. 

Burgemeester Vos zegt toe dat er aan het 
eind van het jaar een notitie zal 
verschijnen over Sunclass. De 
raadsmededeling over Sunclass wordt op 
28 augustus besproken in de 
oordeelsvormende vergadering.  

De raadsmededeling over het handhavingstraject is 
besproken in de oordeelsvormende raadsvergadering. 
Ook is er een raadsmededeling aangeboden over het 
uit te voeren eerste onderzoek naar de 
toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark. Dit 
traject is in uitvoering. 

AFGEDAAN 
Dec. 2014 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

03. O. 03-07-2014 / 5 / Bushalte 
Molenweg / Knop + 13-11-2014 
2014.  

1. Wethouder Van Geel zegt toe weer contact op te 
nemen met bewoners.  
2. De heer Knop vraagt wanneer de toezegging wordt 
uitgevoerd.  
 

2. Wethouder Zijlmans belooft dit op korte 
termijn.  

 

04. O. 28-08-2014 / Ingekomen stuk 
23 / Huisman + 13-11-2014. 

Wat is de uitslag van de zelftest? Wat zijn de 
verbeterpunten? Wordt er ook gezocht naar informatie 
over bekende Nederlanders door mededwerkers van 
het gemeentehuis? Burgemeester: deze vragen worden 
schriftelijk afgedaan.  

Zie antwoord onder deze tabel. AFGEDAAN 
Dec. 2014 

05.  O. 2-10-2014 / 
Toerismebelasting / 8 / Lambers. 

De burgemeester geeft aan uit te zoeken of in de 
komende twee jaar handhaving gepleegd kan worden 
op ligplaatsen.  

  

06. O. 16-10-2014 / Jeugdzorg /6 / 
Prent. 

Mag een persoon met een uitkering mantelzorger zijn? Een persoon met een uitkering mag 
mantelzorger zijn. Mantelzorg verlenen is 
echter geen reden voor ontheffing van de 
sollicitatieplicht. 

AFGEDAAN 
Dec. 2014 

07.  O. 16-10-2014 / Jeugdzorg / 6 / 
Neutkens. 

De vragen van D66 worden nog schriftelijk beantwoord.  Deze vragen zijn beantwoord. AFGEDAAN 
Dec. 2014 

08.  O. 16-10-2014 / Regiozaken / 
Remery. 

Visie op Samenwerken komt voor de zomer (mei/juni) 
2015.  

In januari 2015 komt een raadsmededeling 
over het proces om te komen tot de Visie 
op samenwerken.  

AFGEDAAN 
Dec. 2014 

09.  O. 13-11-2014 / Najaarsnota / 9 
/Van den Berge.  

Nadere informatie met betrekking tot het 
peuterspeelzaalwerk in relatie tot de bezuinigingen.  

In januari 2015 wordt een advies aan de 
raad voorgelegd 

AFGEDAAN 
Dec. 2014 

10.  O. 13-11-2014 / Beeldregieplan 
AFC / 10 / D. Mees. 

Graag uitleg over de bebouwing van de kassen tot aan 
de rooilijn.  

Deze vraag zal gelijk met de andere 
vragen van de PvdA beantwoord worden. 
 

AFGEDAAN 
Dec. 2014 

11.  O. 13-11-2014 / Ingekomen stuk 
15 / Suijkerbuijk.  

Wanneer is er zicht op een alternatief voor de 
woonvoorziening chronisch drugsverslaafden.  

Vanuit de centrumgemeente Bergen op 
Zoom wordt met de regiogemeenten en 
met het ministerie VWS overlegd om te 
bezien wat de mogelijkheden zijn. Dit 
wordt meegenomen in het nieuwe 
regionaal kompas. Vanwege het ontbreken 
van de financiële middelen is het 
onduidelijk wanneer er wel een oplossing 
voor handen zal zijn. 

AFGEDAAN 
Dec. 2014 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 
Toezegging  

Toezegging Antwoord Afgedaan 

12. R. 27-11-2014 / Vragenhalfuur / 
5 / Peuterspeelzaal / Neutkens 

Er komt nadere informatie in januari 2015   

13.  R. 27-11-2014 / Vragenhalfuur / 
5 / Uitstroom uitgaanspubliek / 
Molhoop 

De burgemeester bespreekt de uitstroom van uitgaanspubliek 
met de politie en geeft een schriftelijk antwoord hierover aan 
de raad.  

  

 
Beantwoording vraag raadslid Huisman n.a.v. ingekomen stuk 23 O. 28-08-2014 
 
 
Vraagstelling: 
Wat is de uitslag van de zelftest? Wat zijn de verbeterpunten? Wordt er ook gezocht naar informatie over bekende Nederlanders  door medewerkers 
van het gemeentehuis? 
 
 
Antwoord: 
SUWI-net wordt gebruikt door medewerk(st)ers van de gemeente en van de ISD Brabantse Wal.  
 
Gebruik door gemeente 
Suwi-Net wordt alleen door enkele medewerksters van het taakveld Burgerzaken gebruikt. De autorisaties g aan niet verder dan de landelijke norm 
voor Burgerzaken. Concreet betekent dit dat van de 5 beschikbare niveaus slechts de 2 laagste niveaus beschikbaar zijn gestel d. De autorisaties 
worden uitsluitend gebruikt voor adresonderzoek. Verder kan er alleen aan  de hand van een bekend BSN-nummer of niet publieke (bij de gemeente 
bekende) gegevens gezocht worden. 
Uit de rapportages van het gebruik zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.   
 
Gebruik door ISD 
De zelftest waarvan in de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprake is, is voor de drie aangesloten gemeenten 
uitgevoerd door de ISD Brabantse Wal. De resultaten zijn als volgt:  

- Beveiligingsplan; score voldaan 
- Uitdragen informatiebeveiliging: score niet voldaan. Tekortkoming: het beleid wordt niet 2x per jaar uitgedragen richting het personeel.  
- Actualiseren: score niet voldaan. Het beveiligingsplan is niet jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld door het management en/of  directie en/of 

college van B&W 
- Functiescheiding: score voldaan 
- Security officer: score niet voldaan. Betreft het niet rapporteren aan en periodiek adviseren van het management/directie/colle ge 
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- Controle: score niet voldaan. Aan 2 van de 5 deelnormen wordt niet voldaan, namelijk het schriftelijk verslag doen van de rap portage van het 
Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) en het vastleggen van opgevraagde specifieke rapportages.  

Inmiddels is een verbeterplan opgesteld en tevens is het informatiebeveiligingsplan ISD Brabantse Wal geactualiseerd. Eind ok tober zijn deze 
stukken aan ons college ter instemming voorgelegd. In het verbeterplan zijn voor alle normen waaraan in de zelftest niet vold aan werd, adequate 
maatregelen opgenomen.  

 
 
Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen december 2014. 
 
 Datum / agendapunt / 

onderwerp / Indiener 
Toezegging  

01. O. 16-10-2014 / Jeugdzorg / 6 / 
Suijkerbuijk. 

Ieder kwartaal een beknopte evaluatie jeugdzorg aan 
de raad aanbieden. 

02.  O. 16-10-2014 / Wmo / 7 / 
Suijkerbuijk.  

Financiele evaluatie per kwartaal en 
klanttevredenheidsonderzoek één maal per jaar.  

03. B. 30-10-2014 /Papiercontainer / 
Remery. 

Jaarraportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  

04.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


