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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen oktober 2015 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. O. 11-05-2015 / 03 + 10 / Wmo / 

diverse leden 

De wethouder zegt toe de brief die 

naar de cliënten gaat met 

betrekking tot de nieuwe 

bezwaarmogelijkheid in afschrift 

naar de gemeenteraad te sturen. 

 

Aan deze brief wordt nu de laatste hand gelegd. De brieven 
worden vanaf 1 juli verzonden aan de klanten. In de beschikking 
wordt op individueel niveau aangegeven wat de huishoudelijke 
ondersteuning inhoudt voor de klant. Inmiddels wordt al op de 
resultaatgerichte manier gewerkt en ervaren de klanten  wat de 
verandering inhoudt en kunnen zij beoordelen of het resultaat 
een schoon en leefbaar huis behaald wordt.   

AFGEDAAN 

02. O. 09-06-2015 / 12 / Begroting 

ISD / D. Mees 

De wethouder gaat ervan uit dat 

voor het zomerreces de resultaten 

van de analyse van de cijfers bekend 

zijn en communiceert deze dan met 

de gemeenteraad.  

  

03. O. 09-06-2015 / 11 / Jaarstukken 

en begroting WVS.  

De wethouder verstrekt cijfers over 

het aan-tal arbeidsplaatsen 

ontstaan in Steenbergen doordat 

deze taken niet meer door mensen 

van de WVS-groep worden 

uitgevoerd. 

 

  

04. B. 18-06-2015 / 05 / jaarrekening 

2014 

De wethouder zegt een schriftelijk 

antwoord toe met betrekking tot de 

verklaring van overschrijding van 

het minimabeleid.  

 

  

05. B. 18-06-2015 / 05 / jaarrekening De wethouder zegt een schriftelijk 

antwoord toe met betrekking tot de 

verklaring van het overschot op de 

schuldhulpverlening. 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

06. B. 25-06-2015 / 05 / 

vragenhalfuur /  de heer Van den 

Berge.  

De wethouder komt met algemene, 

schriftelijke informatie betreffende 

de vragen die zijn gesteld over een 

zorgklant.  

  

07. B. 25-06-2015 / 15A / Motie 

kleine Tour / de heer Knop 

De burgemeester zegt toe de Kleine 

Tour te evalueren en deze evaluatie 

ter beschikking van de raad te 

stellen.  

De politie heeft toegezegd voor 7 september 2015 een evaluatie 

aan te leveren over het verloop van de kleine tour 2015, in 

bijzonder over de politiebegeleiding van dit evenement. 

AFGEDAAN 

08. O. 29-06-2015 /05 / 

Vragenhalfuur / mevrouw 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren over de ontwikkelingen 

rondom de verzilting en de 

besteding van het budget (€ 5000,-). 

Er zijn nog geen (nieuwe) uitgaven voorzien voor de besteding 

van dit onderzoeksbudget. Onderzoek naar de 

meerwaardecreatie bleek niet nodig omdat informatie voldoende 

is af te leiden uit bestaande business cases.  

 

09. 09 juli 2015 / Perspectiefnota / 

alg. beschouwingen / Lambers/ 

Zijlmans 

In het 1
e
 kwartaal 2016 evaluatie 

exploitatie Cromwiel. 

  

10. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

Weerdenburg / Zijlmans 

In het 4
e
 kwartaal 2015 voorstel 

kleedkamers 

buitensportaccommodaties. 

Voorstel is voor de raad van oktober aangeboden aan de raad AFGEDAAN 

11. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

Weerdenburg / Zijlmans 

In het 4
e
 kwartaal 2016 voorstel 

buitenruimte 

buitensportaccommodaties. 

  

12. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

sportbeleidsplan / Weerdenburg 

/ Zijlmans  

Het sportbeleidsplan wordt 

aangeboden in 2016. De suggesties 

worden meegenomen.  

  

13. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Huisman / 

Zijlmans 

Het plan van aanpak m.b.t. de 

sportcoaches. Plan van aanpak komt 

naar voor in de planning. De 

wethouder komt hier op terug.  
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

14. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Zijlmans 

De wethouder informeert de raad 

over het moment waarop er bij de 

scouting wordt gebaggerd.   

  

15. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Huisman / 

Zijlmans 

De wethouder onderzoekt de 

mogelijkheden tot het planten van 

olifantengras.  

  

16. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Gommeren 

/ Zijlmans 

Er komt een beeldvormende 

vergadering betreffende de N259. 

  

17. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Lepolder /  

De wethouder verstrekt over een 

aantal maanden de eerste 

resultaten betreffende ‘beter 

contact’. 

 

De eerste resultaten zijn 22 september aan de raad aangeboden.  AFGEDAAN 

18. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Remery / 

Lepolder 

De tekst m.b.t. Volkerak wordt met 

ingang van de begroting 2016 

correct weergegeven.  

In de concept tekst van de begroting is dit opgenomen zoals de 
raad dit heeft voorgesteld bij motie. De opmerking over de 
zoetwatervoorziening is gecorrigeerd. 

AFGEDAAN 

19. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

weerdenburg / V.d. Bosch 

Illegale stortingen worden bekeken 

en teruggekopppeld aan de raad in 

relatie tot de milieuparkjes. 

  

20. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Gommeren 

/ V.d.Bosch 

Er komt een biobased week voor 

burgers en ondernemers.  

  

21. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Huisman / 

V.d.Bosch 

De wethouder onderzoekt de 

mogelijkheden van bijenhotels.  

Nabij woningen is het niet aan te raden om bijenhotels te hebben 
- ook al zijn er locaties aan te wijzen waar voedsel voor de bijen is 
-, omdat inwoners bijen in hun directe woonomgeving minder op 
prijs stellen. Een bijenhotel in een park zou een mogelijkheid 
kunnen zijn.  
 
 
 

AFGEDAAN 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

22. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / v.d.Bosch 

Er komt een raadsmededeling 

betreffende kleinschalig collectief 

vervoer na de zomer.  

  

23. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / v.d.Bosch 

Over de uitvoering van de ijsbaan 

komt in september een 

raadsmededeling.  

De raadsmededeling is inmiddels aan de raad aangeboden AFGEDAAN 

24. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Remery / 

Vos /  

De burgemeester kijkt naar de 

consequenties van de uitvoering van 

de motie betreffende de 

jeugddebatten.   

  

25. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen /  / Vos / 

De raad wordt geinformeerd met 

betrekking tot het 

handhavingsbeleidsplan op de 

geeigende momenten.  

  

26. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Van den 

Berge  / Zijlmans / 

Er komt een onderzoek naar de 

beeldkwaliteit van de buitenruimte.   

  

27. 16 juli 2015 / Raad / 05 / 
ouderen ombudsman / Neutkens 

De wethouder onderzoekt wat het 
precies betekent wanneer 
Steenbergen zich aansluit. Deze 
informatie komt niet meer voor het 
zomerreces.  

In overleg met de Ouderenombudsman wordt op dit moment een 
inventarisatie gemaakt, zodat een goed beeld geschetst kan 
worden van de consequenties als Steenbergen zich aansluit.  

 

28. 16 juli 2015 / Raad / 06 / krediet 
bedrijfsvoering / Van den Berge 

De wethouder zorgt dat de raad een 
stappenplan (spoorboekje) krijgt.  

Op 22 september is een raadsmededeling aangeboden met daarin 
de data voor het verdere traject (ingekomen stuk 21).  

AFGEDAAN 

29. 7 sept. 2015 / 8.12 / jaarverslag 
GGD / Van Geel  

De wethouder zegt een overzicht 
toe met betrekking tot de 
geregistreerde gastouderschappen. 
Het gaat ook om de hoogte van de 
leges; een ‘wie wat waar’ overzicht.  

  

30. 9 sept. 2015 / 17.2 / zienswijze 
Villa Moors / Volkspartij 

De wethouder gaat na wanneer de 
raad het bestemmingsplan ‘Villa 
Moors’ krijgt aangeboden.  

  



5 
 

 
 
 
Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen. 
 

 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.  

Financiële evaluatie per kwartaal en 
klanttevredenheidsonderzoek één maal per jaar.  

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

Jaarrapportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

31. 9 sept. 2015 / 17.7 / Gommeren 
/ Zijlmans 

De heer Gommeren ontvangt graag 
een overzicht van de pilots m.b.t. 
openbaar groen. De wethouder zegt 
dit toe.  

De beantwoording van deze vraag is onderaan toegevoegd (pagina 

6 van de toezeggingenlijst). 
AFGEDAAN 

32. 9 sept. 2015 / 05./ Theuns 
/Zijlmans 

De wethouder zegt toe dat het 
college onderzoekt wat de 
mogelijkheden zijn m.b.t. de 
belijning bij de oversteekplaats op 
de Westlangeweg.  
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Hierbij de beantwoording van de vraag 31; 
 

- Hoeveel pilots worden momenteel uitgevoerd en in welke kernen? 
 

 
intiatiefnemer bp oorsprong aantal personen gebied 

project gemeente particulier klacht pluskwaliteit beheer 
groep 
bewoners individue vereniging/instelling planvorming uitvoering beheer 

Molenlaan, 
Dinteloord   x x     x     x x   
Denneplein, 
Steenbergen   x x     x     x x   
Jeu des 
Boulesbaan 
Westzandberg, 
Kruisland   x   x       x     x 

                        
Blozekriekske, 
Nieuw Vossemeer x x x       x       x 
drievierde paadje, 
Steenbergen x       x x     x   x 
Schootsvelden, 
Steenbergen   x   x x x       x x 
 
 
 
 


