
 
 

Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen maart 2015. 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

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

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

2. Er is op 05-01 overleg geweest met een vertegenwoordiging 
van de bewoners. De knelpunten zijn geïnventariseerd. De 
gemeente heeft toegezegd in overleg te gaan met de 
busmaatschappij (Arriva) en de woningstichting (Stadlander).  
(11-02-2015: toezegging is nog niet afgedaan) 

 

02. O. 11-12-2014 / ingekomen stuk 
31 en 31A / 

Aan het einde van het eerste 
kwartaal 2015 komt er een voorstel 
naar de raad. 

Afgedaan met toezegging 04. AFGEDAAN 

03. O. 11-12-2014 / Verordeningen 
in het kader van de 
participatiewet / Baartmans, 
Suijkerbuijk, Weerdenburg 

Er komt nog een beleidsplan over 
het handhaven van de 
tegenprestatie. 

  

04. O. 12-01-2015 / 
Peuterspeelzaalwerk / raad 
/Prent 

Wethouder Van Geel zegt toe dat op 
11 mei een voorstel in de 
oordeelsvormende vergadering 
wordt besproken betreffende de 
toekomst van het peuterspeel-
zaalwerk en dat hij de brief van de 
stichting schriftelijk gaat 
beantwoorden.  

Aan de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen is een brief 
(Corsanr: UM1500717) gestuurd in antwoord op hun brief van 21 
november 2014.  
Behandeling van de nieuwe planvorming omtrent exploitabele, 
peuteropvang in Steenbergen wordt geagendeerd voor de 
oordeelsvormende vergadering van 11 mei 2015. 

 

05. O. 12-01-2015 / JOP Dinteloord / 
raad 

Wethouder Van Geel zegt toe dat 
begin deze zomer de JOP in 
Dinteloord gebruiksklaar is. 
 

Aanvankelijk was de realisatie van de JOP in Dinteloord in de 
zomer van 2015 voorzien. De planning was gebaseerd op de 
locatie van de JOP in het park van Dinteloord. Op 10 februari 
2015 heeft het college besloten om de JOP te realiseren in de 
Witte de Withstraat. Gezien de benodigde terrein aanpassingen 
op deze locatie en de voorbereiding hiervan, is de aanleg van de 
speelcourt doorgeschoven naar december 2015. Op 17 februari 
2015 hebben wij u raad middels een raadsmededeling 
geïnformeerd over ons besluit.    

AFGEDAAN 

06. O. 14-01-2015 / 
uitvoeringsprogramma 

In het voorjaar komt het college 
met economische visie over de 

Op 11 maart komt het raadsvoorstel m.b.t. de economische visie 
ter behandeling in de oordeelsvormende vergadering. Vervolgens 

AFGEDAAN 



strategische agenda RWB / 
inspelen lokale economische 
kansen / Van Aken; Gommeren 
en Van der Spelt. 
 

keuzes voor Steenbergen. zal het 19 maart ter besluitvorming worden aangeboden. 
Bij vaststelling zal het uitvoeringsprogramma worden opgemaakt.  
 

07. O. 14-01-2015 / 
duurzaamheidsverslag AFC / 
Verbruikgegevens individuele 
bedrijven / Veraart 

Wethouder Van Den Bosch zegt toe 
druk uit te oefenen bij de TOM om 
individuele gebruiksgegevens van 
bedrijven ter beschikking te stellen. 
 

Is gebeurd. Wethouder van den Bosch heeft hier tijdens 
bestuurlijk overleg van 29 januari 2015 gemeld dat buiten het 
college ook de raad   de resultaten te weinig concreet en 
meetbaar vond. Dit moet voor het nu op te stellen 
duurzaamheidsverslag 2014 echt beter. 

AFGEDAAN 

08. O. 14-01-2015 / Heense Hoeve / 
/ Lambers + 11-02-2015 / De 
Neve 

1. De correspondentie over de jaren 
2013 en 2014 worden op verzoek 
ter inzage gelegd. 
 
2. De wethouders Lepolder en 
Zijlmans leggen een verslag ter 
inzage van een gesprek met 
Leefbaarheid De Heen 

Correspondentie is per mail verstrekt. De heer Lambers heeft om 
extra informatie verzocht.  

 

09. B. 29-01-2015 / Motie contact 
met burgers /13A / VVD e.a. 

Wethouder Lepolder verstrekt extra 
informatie over het project ‘beter 
contact’.  

  

10.  O. 09-02-2015 / 05 
vragenhalfuur / eigen bijdrage 
ouders aan GGZ van kinderen / 
Van Es 

Wethouder Van Geel verstrekt een 
notitie omtrent de eigen bijdrage 
van ouders aan de GGZ voor hun 
kinderen.  

De gevraagde informatie is verstrekt (UM1500988)  

11.  O. 09-02-2015 / 05 
vragenhalfuur  / fusie SLOS / 
Maas 

Wethouder Zijlmans gaat na bij de 
SLOS wat de fusieplannen inhouden.  

  

12. O. 09-02-2015 / 07 / 
raadsmededeling bureau 
Jeugdzorg / Lambers 

Wethouder Van Geel zegt toe dat de 
verslagen/informatie die in Bergen 
op Zoom naar de raad zijn/is  
gegaan ook in Steenbergen aan de 
raadsleden verstrekt kan worden. 
Hij draagt hier zorg voor.   

De gevraagde informatie is verstrekt (UM1500988)  

13.  O. 09-02-2015 / 08 / ingekomen 
stukken etc.  nr. 1 en 2 / 

Wethouder Van Geel zegt toe de 
informatie van Tante Louise 

Tante Louise is zich nog aan het oriënteren op de toekomst en 
kan zich op dit moment nog niet uitspreken over haar 

AFGEDAAN 



 
Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen februari 2015. 
 

 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. 

Jaarraportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
 

Lambers  betreffende komende 
ontwikkelingen aan de raad te doen 
toekomen.  

toekomstplannen. 

14. O. 11-02-2015 / 05 
vragenhalfuur / Suwinet / 
Huisman 

Burgemeester Vos gaat na waar de 
antwoorden op de eerder gestelde 
vragen op 13 november 2014 zijn 
gebleven 

In de toezeggingenlijst die op de agenda van de 
oordeelsvormende raad van 11 december 2014 is geplaatst, is het 
antwoord mbt het gebruik van SUWI-net opgenomen. 

AFGEDAAN 

15. O. 11-02-2015 / 08 overdracht 
N259 / onderhoudskosten 
viaduct / Aben 

Wethouder Zijlmans geeft een 
indicatie wat de onderhoudskosten 
zijn van het viaduct ten opzichte van 
het slopen van het viaduct 

Op dit moment is een keuze om het viaduct al of niet te slopen 
nog niet aan de orde. Na overdracht van de weg zal er een 
interactief proces over herinrichting plaatsvinden. In dat proces 
komt ook het al of niet handhaven van het viaduct aan de orde. 
Pas in de 2e helft van 2015 zal de planvorming opgestart worden. 
Uiteraard wordt de gemeenteraad hier tijdig bij betrokken. 

AFGEDAAN 

16. O. 11-02-2015 / 08 overdracht 
N259 / verkeersveiligheid / Van 
Aken 

Wanneer concrete 
verkeersveiligheidsmaatregelen 
genomen moeten worden wil 
wethouder Zijlmans daar op 
terugkomen bij de gemeenteraad 

Pas in de 2e helft van 2015 zal de planvorming opgestart worden. 
Uiteraard wordt de gemeenteraad hier tijdig bij betrokken. 

AFGEDAAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


