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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. O. 03-07-2014 / 5 / Bushalte 
Molenweg / Knop + 13-11-2014 
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. Wethouder Zijlmans belooft dit op korte termijn.  
Er is op 5-01 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). 
 

 

02. 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.  

In de gemeente Steenbergen liggen 7 jachthavens, 
waarvan er 6 een privaat karakter hebben en 1 een 
openbaar karakter, namelijk de jachthaven 
Steenbergen (exploitatie door gemeente 
Steenbergen). 
In 5 private havens is geen sprake van een situatie 
waarop handhaving moet plaatsvinden. Voor de 
andere private jachthaven (Bosma) in Dinteloord is in 
2013 besloten om niet te handhaven. Inmiddels is de 
provincie Noord-Brabant bevoegd gezag voor deze 
jachthaven.  
De bewoners van pleziervaartuigen in de jachthaven 
van Steenbergen hebben tot 1/1/2017 de mogeli jkheid 
om op hun boot te blijven wonen. Daarna zal 
handhavend opgetreden worden.  
Onbewoonde bootjes die buiten de ligplaatsen 
afgemeerd liggen hebben geen hoge 
handhavingprioriteit. Hierop vindt geen actieve 
handhaving plaats.  
 

 

03. R. 27-11-2014 / Vragenhalfuur / 
5 / Peuterspeelzaal / Neutkens 

Er komt nadere informatie in januari 2015   

04. R. 27-11-2014 / Vragenhalfuur / 
5 / Uitstroom uitgaanspubliek / 
Molhoop 

De burgemeester bespreekt de uitstroom 
van uitgaanspubliek met de politie en 
geeft een schriftelijk antwoord hierover 
aan de raad.  

Een en ander is besproken door de burgemeester in 
het horecaoverleg en er ligt een adviesaanvraag bij de 
politie. Zodra dit binnen is zal het door ons worden 
afgedaan. 

 

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

In januari 2015 krijgt de raad een evaluatie 
aangeboden over het 
peuterspeelzalenwerk.  
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Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen januari 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.  

Financiele evaluatie per kwartaal en 
klanttevredenheidsonderzoek één maal per jaar.  

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

Jaarraportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  

04.   

 
 
 
 
 
 
 

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

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

  

07. 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 

  

08.  O. 11-12-2014 / 
standplaatsenbeleid / 

Het college informeert de raad over het 
standplaatsenbeleid wanneer dit is 
vastgesteld. 

In december is de raadsmededeling verzonden.  

09. O. 11-12-2014 / vragenhalfuur / 
informatiebijeenkomst 
aanbesteden / Korst 

Het organiseren van een 
informatiebijeenkomst voor Steenbergse 
ondernemers over aanbesteden.  

De bijeenkomst zal in het eerste halfjaar van 2015 
worden georganiseerd. 

 

10. O. 11-12-2014 / Samenhang in 
welzijnswerk / Gesprek met 
adviesraad / Lambers 

Wethouder Van Geel gaat in gesprek met 
de adviesraad over het laatste voorstel van 
het college 
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