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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen november 2015 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. 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.  

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

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

en begroting WVS.  

De wethouder verstrekt cijfers over het 

aantal arbeidsplaatsen ontstaan in 

Steenbergen doordat deze taken niet 

meer door mensen van de WVS-groep 

worden uitgevoerd. 

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet 
sociale werkvoorziening (WSW) samen. Doel hiervan is dat zoveel 
mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan bij 
een gewone werkgever in plaats van bij een sociale werkvoorziening.  
Het werkplein heeft niet in beeld hoeveel personen er in de 
kaartenbak geregistreerd staan als bijstandontvanger, die voorheen 
bij de WVS geplaatst zouden kunnen worden. 
Bij de WVS-groep neemt het SW geïndiceerde bestand, als gevolg 
van oa. uitstroom en natuurlijk verloop, jaarlijks met minimaal 150 
af. Deze plaatsen worden vanuit de werkpleinen aangevuld met 
klanten vanuit de nieuwe bredere doelgroep. De WVS-groep wordt 
het leer-werkbedrijf voor de 9 gemeenten en krijgt net als voorheen 
opdrachten van de gemeenten gegund. Er is geen sprake van een 
afname. Sterker nog de deelnemende gemeenten worden 
gemotiveerd om meer werk te gunnen aan het 
werkvoorzieningschap. Er wordt niet geregistreerd bij welke 
bedrijven personen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst 
zijn. Een bedrijf krijgt plaatst een vacature bij het Werkplein en de 
laatste probeert de beste, Brabantse Wal kandidaat, te plaatsen. De 
beste kandidaat wordt naar voren geschoven, ongeacht uit welke 
Brabantse Wal gemeente, met als doel een tevreden werkgever die  
vacatures blijft gunnen aan ons Werkplein. 
De Werkplein medewerkers registreren alle bedrijven waar zij 
klanten plaatsen. Dit zijn voornamelijk de klanten met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt (<6 maanden). Voor klanten met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt (> 6 maanden) wordt 
geregistreerd op hoofdlijnen, te weten: a) arbeid in dienstbetrekking 
of b) zelfstandig bedrijf of beroep en niet op detailniveau, dus niet 

bij welk bedrijf.    

AFGEDAAN 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

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

2014 

De wethouder zegt een schriftelijk 

antwoord toe met betrekking tot de 

verklaring van overschrijding van het 

minimabeleid.  

Uit de jaarrekening blijkt, een overschrijding op de bijzondere 
bijstand van in totaal € 132.005,58. De overschrijding wordt 
mede veroorzaakt door de hoge bijstandskosten voor 
bewindvoering (€ 63.802) en kosten inrichting/huisraad (€ 
51.085) van voornamelijk statushouders. De laatste groep is 
een verdubbeling t.o.v. het voorgaande jaar. 

AFGEDAAN 

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

antwoord toe met betrekking tot de 

verklaring van het overschot op de 

schuldhulpverlening. 

Schuldhulpverlening sluit af met een positief saldo van € 

32.810. het aantal aanvragen is drastisch afgenomen, 

daarentegen is het aantal huishoudens onder bewindvoering 

sterk gestegen, nml.  (€ 63.802) in totaal.  

AFGEDAAN 

05. 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.  

Het antwoord treft u aan in een aparte bijlage bij deze 

toezeggingenlijst. 

AFGEDAAN 

06. 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.  

 

07. 09 juli 2015 / Perspectiefnota / 

alg. beschouwingen / Lambers/ 

Zijlmans 

In het 1
e
 kwartaal 2016 evaluatie 

exploitatie Cromwiel. 

  

08. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

Weerdenburg / Zijlmans 

In het 4
e
 kwartaal 2016 voorstel 

buitenruimte 

buitensportaccommodaties. 

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

09. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

sportbeleidsplan / Weerdenburg 

/ Zijlmans  

Het sportbeleidsplan wordt 

aangeboden in 2016. De suggesties 

worden meegenomen.  
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

10. 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.  

  

11. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Zijlmans 

De wethouder informeert de raad over 

het moment waarop er bij de scouting 

wordt gebaggerd.   

Het is niet bekend wanneer er gebaggerd gaat worden. 
Initiatief ligt bij de gemeente. Vooralsnog staat deze niet op 
de planning in 2015 en 2016.  Voornemen is om in 2016 
metingen te verrichten naar de hoeveelheid specie en 
kwaliteit 

 

12. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Huisman / 

Zijlmans 

De wethouder onderzoekt de 

mogelijkheden tot het planten van 

olifantengras.  

In de begroting wordt hierop teruggekomen AFGEDAAN 

13. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Gommeren 

/ Zijlmans 

Er komt een beeldvormende 

vergadering betreffende de N259. 

Hierover is op 8 oktober een raadsmededeling toegesturd AFGEDAAN 

14. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / 

weerdenburg / V.d. Bosch 

Illegale stortingen worden bekeken en 

teruggekopppeld aan de raad in relatie 

tot de milieuparkjes. 

Illegale stortingen komen sporadisch voor met name in het 
Westland, 4 á 5 keer per jaar. Bijplaatsingen op milieuparkjes 
komt soms voor door overloop van kunststof verpakkingsafval, 
papier (inmiddels opgelost) en door glas dat niet door de 
openingen van de glasbakken kan, er is dan sprake van geen 
verpakkingsglas. Ander illegaal afval komt weinig voor. Taak 
voor  handhaving. Bijplaatsingen bij appartementencomplexen 
zijn veelal opgelost doordat de bovengrondse containers zijn 
vervangen door ondergrondse exemplaren. Ondergronds zorgt 
voor minder illegale stortingen. 

AFGEDAAN 

15. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Gommeren 

/ V.d.Bosch 

 

 

 

 

Er komt een biobased week voor 

burgers en ondernemers. 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

16. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / v.d.Bosch 

Er komt een raadsmededeling 

betreffende kleinschalig collectief 

vervoer na de zomer.  

  

17. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Remery / 

Vos /  

De burgemeester kijkt naar de 

consequenties van de uitvoering van de 

motie betreffende de jeugddebatten.   

In de begroting 2016 wordt hierop teruggekomen AFGEDAAN 

18. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen /  / Vos / 

De raad wordt geinformeerd met 

betrekking tot het handhavings- 

beleidsplan op de geeigende 

momenten.  

De raad wordt in 2016 op geëigende momenten geïnformeerd 
over de voortgang van het door het college vast te stellen 
handhavingbeleidsplan. 

 

19. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  

alg. beschouwingen / Van den 

Berge  / Zijlmans / 

Er komt een onderzoek naar de 

beeldkwaliteit van de buitenruimte.   

In 2015 vindt een scan van de openbare ruimte plaats op basis 
van de normering van de CROW. De resultaten hiervan 
worden in het laatste kwartaal 2015/ eerste kwartaal 2016 
geanalyseerd.  

 

20. 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. 

 

21. 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.  

  

22. 9 sept. 2015 / 17.2 / zienswijze 
Villa Moors / Volkspartij 

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

Uiterlijk januari 2016.  

23. 9 sept. 2015 / 05./ Theuns 
/Zijlmans 

College onderzoekt wat de 
mogelijkheden zijn m.b.t. de belijning 
bij de oversteekplaats op de 
Westlangeweg.  

  

24. 8 okt. 2015 / 06. /Van den 
Berge/Lepolder 

Dossier op hoofdlijnen betreffende de 
gang van zaken m.b.t. de RO zaak van 
de heer De Korver aan te leveren.  

De gegevens zijn voor de raadsvergadering van oktober 
aangeleverd. 

AFGEDAAN 
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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. 

Jaarrapportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  

 
 
 
 
 
 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

25. 8 okt. 2015 / 05. / Huisman / Van 
den Bosch 

De wethouder zorgt dat de raad in het 
bezit komt van de nota handhaving 
huisvesting arbeirdmigranten . De 

wethouder kan geen termijn noemen.  

  

26. 8 okt. 2015 / 09./ Lambers / 
Zijlmans 

De wethouder zegt een antwoord toe 
m.b.t. de eventuele mogelijkheid om de 
stalen kade te bedekken met een 
kunsstop plaat.  
(voor de raadsvergadering van 22-10-15) 

De vraag is in de raadsvergadering beantwoord AFGEDAAN 

27. 9 okt. 2015 / 13.12/ Suijkerbuijk 
/ Vos 

Er komt een schriftelijk antwoord op de 
vraag naar de waarborging van de 
veiligheid bij de ‘Kleine tour’.  

In november wordt de schriftelijke beantwoording aan de raad 
aangeboden. 

 

28. 9 okt. 2015 / 13.13 / Baartmans / 
Vos 

Verzoek om het verslag over de 
behandeling van dit onderwerp door de 
bezwaarschriftencommissie aan de 
raad te doen toekomen.  

De stukken zijn aan de raad aangeboden. AFGEDAAN 


