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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen mei 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).  In maart zijn de 
gesprekken gepland. 
Er is inmiddels overleg geweest met Stadlander en 
Arriva. De resultaten ervan zijn teruggekoppeld naar 
bewoners.  Arriva gaat in overleg met de coördinator 
buurtbussen ivm benodigde gedragsverandering ten 
aanzien van het lange wachten. Op termijn wil Arriva de 
dienstregeling zodanig wijzigen dat de buurtbussen 
wachttijden hebben op het busstation. Arriva wenst 
tevens dat de bestaande 2 haltes aan de Molenweg 
verlengd worden. Alles overziende wordt nu door 
gemeente overwogen om de halte aan de flatzijde te 
verplaatsen ter hoogte van de school en tevens te 
verlengen. Technisch wordt dit uitgewerkt en eventuele 
subsidiemogelijkheden worden onderzocht.  

AFGEDAAN 

02. O. 09-02-2015 / 05 
vragenhalfuur  / fusie SLOS / 
Maas 
o. 09-03-2015 / gesprek SLOS / 
Huisman 

Wethouder Zijlmans gaat na bij de SLOS wat 
de fusieplannen inhouden.  
 
De wethouder verzoekt de vergadering voor 
16 april gesprekspunten aan te leveren voor 
een gesprek met de SLOS. En neemt deze mee 
in het gesprek.  

Op 20 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen 
wethouder Lepolder en een delegatie van het bestuur 
van de Slos. 
Er is op dit moment geen sprake van een fusie. Er wordt 
onderzocht of er voordeel te behalen valt door een 
intensieve samenwerking tussen de verschillende lokale 
omroepen.Hierbij moet met name gedacht worden aan 
het delen van hardware, mensen en beeldmateriaal met 
een bovenlokaal karakter. 
Op dit moment wordt via de analoge kabel en via het 
 digitale kanaal van  Ziggo uitgezonden. Daarnaast is het 
altijd mogelijk om via een internetverbinding op 
 www.slos.nl/live de uitzendingen te volgen. 

AFGEDAAN 

http://www.slos.nl/live


2 
 

 
 
 
 

De Slos wil in overweging nemen via internet ook de 
oordeelsvormende vergaderingen uit te zenden.  
Er volgt nog een uitgebreide raadsmededeling over dit 
onderwerp. 

03.  O. 11-02-2015 / 05 / controle op 
foutparkeren / De Neve 

De burgemeester zegt toe de vraag over het 
foutparkeren (vooral in de Sint 
Ontcommerstraat) mee te nemen. 
 

Het foutparkeren vindt voornamelijk plaats door auto’s 
met buitenlandse kentekens (Oostbloklanden), die op 
de stoep voor hun garage parkeren. Bekeuren op 
kenteken helpt niet, want deze bekeuringen kunnen 
niet geïnd worden. Er vindt wel regelmatig toezicht 
plaats en wanneer een foutparkeerder bij de auto 
wordt aangetroffen, kan er wel bekeurd worden en 
dient gelijk betaald te worden. Een andere mogelijkheid 
is het toepassen van een wielklem. Dit kan niet 
zondermeer toegepast worden, maar deze mogelijkheid 
zal wel nader uitgezocht worden. Een andere inrichting 
van de straat is geen mogelijkheid. Het is een smalle 
eenrichtingsstraat met enkele parkeerplaatsen. Er is 
geen ruimte voor meer parkeerplaatsen. 

AFGEDAAN 

04.  O. 11-02-2015 / 07 / 
economische visie / Van Es / div. 
leden van de vergadering 

Er komt een toelichting op ‘De promotie van 
Steenbergen’. De wethouder geeft daarnaast 
schriftelijk antwoord op een aantal gestelde 
vragen.  

In de commissie vergadering van 8 april 2015 is 
uitgebreid ingegaan op de gestelde vragen mbt de 
economische visie. 

AFGEDAAN 

05. O. 07-04-2015  / 06 / Informatie 
avond / Suijkerbuijk     

Wethouder Zijlmans neemt met zijn collega 
op of er een informatie avond gehouden kan 
worden betreffende aanbestedingen.  

  

06. O. 07-04-2015  /  07 / ingekomen 
stuk 3 / Neutkens   

Vragen betreffende de samenwerking tussen 
sociale zaken en leerplicht en de 
startkwalificatie.  

Antwoord is onder de tabel gegeven. AFGEDAAN 

07. O. 07-04-2015  / 07 / ingekomen 
stuk 4 / Van Es e.a.  

De vraag is of het door het circus geschetse 
probleem opgelost kan worden door het 
college. De wethouder gaat dit na.  
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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. 

Jaarraportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  

 
 
06. Neutkens Vragen betreffende de samenwerking tussen sociale zaken en leerplicht en de startkwalificatie:  
Algemene informatie: 
Binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is er het hele jaar door speciale aandacht voor jongeren en hier wordt ook specifiek op ingezet.  
Zo is er per 1 januari 2014 een “jongerencoach/klantmanager jongeren” van start gegaan. De jongerencoach spreekt alle jongeren door onder andere 
individuele gesprekken of het houden van een wekelijkse workshop. 
 
Er zijn een tweetal situaties m.b.t. jongeren (18-27 jaar) mogelijk: 

1. Een jongere zonder startkwalificatie in een uitkeringssituatie:  
a. Jongeren 18-21: Worden overgedragen aan de trajectbegeleidster van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC);  
b. Jongeren 21-23: Worden overgedragen aan het Leerwerkloket UWV; 
c. Jongeren 23-27: Worden op grond van de scholingsplicht verplicht om een startkwalificatie te behalen.  

 
2. Een jongere met startkwalificatie in een uitkeringssituatie: Hier wordt door middel van het opstellen van een persoonlijk trajectplan, gezamenlijke workshops en 

individuele gesprekken met een klantmanager de jongere zo snel mogelijk begeleid naar betaald werk.  
 
In bijzondere gevallen kan er natuurlijk altijd worden afgeweken van bovengenoemde processen  = Maatwerk.  
Er vindt dus een nauwe samenwerking plaats tussen ISD – RMC en UWV als het gaat om scholingsverplichting dan wel (het voorkomen van) jeugdwerkloosheid.  
 
 
 
 
 


