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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen april 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. 

 

02. 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. 

Er komen nog diverse beleidsplannen: de laatste zal van re-
integratie zijn in april, deze vertragingen hebben te maken met 
validatie van instrumenten door het ministerie. Er is overigens 
geen sprake van handhaven op de tegenprestatie. Deze is 
vrijwillig zoals vastgesteld in de verordening. We proberen 
klanten uiteraard te motiveren tot het leveren van 
tegenprestatie. 

AFGEDAAN 

03. 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. 

AFGEDAAN 

04. 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.  
 
Alle gewenste informatie is verstrekt. 

AFGEDAAN 

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

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

Een raadsmededeling betreffende dit onderwerp is geagendeerd 
voor de oordeelvormende vergadering van 8 april 2015. 

AFGEDAAN 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

06. 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) AFGEDAAN 

07. 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.  

  

08. 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) AFGEDAAN 

09. O. 11-02-2015 / 08 / taxatie 
gronden / Lambers  

Wethouder Lepolder zegt toe in de 
regio na de gaan of dit op regionale 
schaal opgepakt zou kunnen 
worden.  

De situatie in de gemeente Steenbergen wijkt niet af van de 
werkwijze van de omliggende gemeenten. 
Dit wil zeggen taxaties van bijvoorbeeld  woningen en  
bouwgrond vinden meestal plaats door plaatselijke makelaars en 
de kosten cq taxatietarieven zijn vergelijkbaar. Een voordeel door 
samen te werken met een of enkele  makelaars is te 
verwaarlozen. Bij rentmeesterkantoren wordt meestal meer 
gevraagd als een taxatie en is sprake van advisering op diverse 
aanverwante gebieden. Kwaliteit van advisering en inzicht in de 
lokale markt is doorslaggevend in deze.  

AFGEDAAN 

10.  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. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

11.  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.  

  


