
Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen november  2014.  

 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.  
 

  

02. 
+ 
07.  

R. 26-06-2014 / 3 / Stoofdijk / 
Weerdenburg. 

Er zal een gespreksnotitie over de 
Stoofdijk verschijnen. 
 

In het presidium is afgesproken dat er 
een mediationtraject wordt gestart. 

AFGEDAAN 
11-2014 

03. 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. 
 

  

04. O. 03-07-2014 / 5 / 
/ Bushalte Molenweg / Knop. 

Wethouder Van Geel zegt toe weer contact 
op te nemen met bewoners. 
 

  

05. B. 10-07-2014 / 11C. / 
kernwethouder. 

De burgemeester zegt toe een notitie aan 
te leveren over de ‘kernwethouder’.  
 

Stukken zijn opgenomen als 
ingekomen stukken voor de 
oordeelsvormende vergadering van 
13 november. 

AFGEDAAN 
11-2014 

06. O. 28-08-2014 / 3 / spreekrecht 
burgers / Lambers. 

Standplaatsen beleid op de agenda 
plaatsen om van gedachten te wisselen 
met de portefeuillehouder economische 
zaken.  
 

Stukken zijn opgenomen als 
ingekomen stukken voor de 
oordeelsvormende vergadering van 
13 november. 

AFGEDAAN 
11-2014 

07. 
+ 
02.  

O. 28-08-2014 / 3 / spreekrecht 
burgers / div. fracties. 

Stoofdijk over een maand bespreken in de 
oordeelsvormende vergadering. Met uitleg 
van het technische rapport m.b.t. trillingen 
en een stand van zaken m.b.t. de 
verkenning.  
 

Onderwerp komt op 13 november op 
de raadsagenda. De deskundige is 
gevraagd om dan een toelichting te 
geven 

AFGEDAAN 
11-2014 

08. O. 28-08-2014 / 5 / 
vragenhalfuur / Veraart. 

Snelheidsmaatregelen ‘De Linie’ worden 
bekeken door de wethouder.  

Er zullen sobere doch doelmatige 
aanvullende maatregelen getroffen 

AFGEDAAN 
11-2014 



 

 
 

 worden. Dit wordt in 2015 gelijktijdig 
met het asfaltbestek meegenomen. 

09.  O. 28-08-2014 / 14 / ingekomen 
stukken / Lambers. 

Beantwoording van brieven gericht aan de 
raad.  

01/09 De burgemeester heeft 
inmiddels met de griffier afgesproken 
dat hiernaar gekeken wordt en t.z.t. in 
het presidium wordt besproken.  

AFGEDAAN 

10. O. 28-08-2014 / 5 /  
vragenhalfuur / Veraart.  

De wethouder zegt toe te zien op een zo 
snel mogelijke aanleg van de geleiding bij 
fietsbrug Klutsdorp.  

Op 25  juni hebben we u 
medegedeeld dat er een geleiderail 
wordt aangebracht mits de ligging van 
kabels en leidingen dit toestaat. Vlak 
voor de ingebruikstelling van de A4 
zal dit verder onderzocht worden. 

AFGEDAAN 

11. O. 28-08-2014 / 5 + 7 / 
spreekrecht burgers / Theuns.  

Kan er een hekje geplaatst worden op het 
trottoir van de Boutershemstraat i.v.m. de 
overlastveroorzakende fietsers.  

Bij de afronding het werk zal er een 
fietshekje geplaatst worden. 

AFGEDAAN 

12. O. 28-08-2014 / ingekomen stuk 
23 / Huisman. 

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? Burgemeester: deze 
vragen worden schriftelijk afgedaan.    
 

  

13.  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.  

   

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

Wethouder Van den Bosch geeft voor de 
raadsvergadering terug te komen op de 
status van de ‘brievenbusbewoners’ 

Vraag schriftelijk beantwoord voor de 
besluitvormende raad van 9 oktober. 

AFGEDAAN 

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

Ieder kwartaal een beknopte evaluatie 
Jeugdzorg aan de raad aanbieden.  

  

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

Mag een persoon met een uitkering 
mantelzorger zijn? 

  

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

De vragen van D66 worden nog schriftelijk 
beantwoord.  

  

18.  O. 16-10-2014 / WMO / 7 / 
Suijkerbuijk 

Financiële evaluatie per kwartaal en 
klanttevredenheidsonderzoek één maal 
per jaar.  

  

19. O. 16-10-2014 / regiozaken / 
Remery 

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

  


