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

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. 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.  
 

Wensdag 27 mei wordt voor ondernemers een inkoop/ 
aanbesteding informatieavond gehouden. 
Na de ervaring van vorig jaar (5 aanwezigen) hebben we 
wel aangegeven dat er voldoende animo moet zijn 
(circa 25 ondernemers). 

AFGEDAAN 

02. 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.  

Het verzoek van de circusexploitant is nog niet 
afgehandeld. De brief die naar de circusexploitant 
wordt verstuurd zal ook aan uw raad ter kennisname 
worden gesteld. 

 

03. O. 11-05-2015 / 03 + 10 / Wmo / 
diverse leden 

De wethouder zegt toe de brief die naar de 
staatssecretaris is gegaan tevens naar de raad 
te sturen.  

Het betreft een brief die door de gemeente Bergen op 
Zoom namens de Brabantse Wal is verstuurd. De brief is 
bijgevoegd. 

AFGEDAAN 

04. O. 11-05-2015 / 03 + 10 / Wmo / 
diverse leden 

De wethouder zegt toe de brief die naar de 
clienten gaat met betrekking tot de nieuwe 
bezwaarmogelijkheid in afschrift naar de 
gemeenteraad te sturen. 
  

Deze brief wordt nu opgesteld en wordt in de week 
voor 15 juni verzonden, zodat de klanten eerst kunnen 
ervaren wat de verandering inhoudt en het resultaat 
kunnen beoordelen. Zodra de brief is verzonden, wordt 
deze naar de raad gestuurd.  

 

05. O. 11-05-2015 / 05 / ingekomen 
stuk 04 / de heer Van den Berge 

De wethouder zegt toe deze brief nog te 
bekijken en terug te komen met het 
antwoord. Concrete vraag is: worden de 
deelnemers als client of werknemer gezien? 
En wendt het college zich hiermee nog tot de 
VNG. 
  

Het betreft werknemers van de sociale 
werkvoorziening, deze doelgroep zijn werknemers van 
de WVS-groep.  Verder laten de gezamenlijke (9) WVS 
zich op dit gebied informeren door de VNG en sluiten 
zich aan bij de standpunten die de VNG hierover 
inneemt. 
De brief die naar de FNV is verstuurd is bijgevoegd. 

AFGEDAAN 

06. O. 11-05-2015 / 05 / 
vragenhalfuur / de heer Lambers 

De heer Lambers verzoekt de wethouder de 
gemeenteraad de bestemmingsplan-
voorschriften van de loods aan de 
Oostgroeneweg te doen toekomen. 
 
 
 

De bestemmingsplanvoorschriften zijn bijgevoegd. AFGEDAAN 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

07. O. 13-05-2015 / 05 / 
vragenhalfuur / de heer Huisman 

De burgemeester vraagt de politie om advies 
betreffende cameratoezicht in het centrum 
van Steenbergen.  

Burgemeester heeft dit onderwerp ter sprake gebracht  
tijdens zijn tweewekelijks overleg met één van de 
operationeel chefs van het team Bergen op Zoom. 
Politie zal formeel advies uitbrengen over nut en 
noodzaak van cameratoezicht in het centrum van 
Steenbergen 

 

08.  O. 13-05-2015 / 10 / Heense 
Hoeve / de heer Lambers 

De wethouder zegt toe dat de technische 

interpretatie van artikel 2.4 in heldere 

bewoording aan de raad aangeleverd wordt 

met daarbij de uitleg waarom de AMvB van 

toepassing is op dit onderwerp en waarom 

niet de gemeente het bevoegd gezag zou 

kunnen zijn.  

Één project, één bevoegd gezag (artikel 2.4 lid 5 Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

hanteert het uitgangspunt dat er per project één 

bevoegd gezag is dat verantwoordelijk is voor de 

verlening en de (bestuursrechtelijke) handhaving van de 

omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag besteedt 

hierbij aandacht aan alle aspecten van de fysieke 

leefomgeving die bij een project aan de orde komen. 

Dit bevoegd gezag beslist ook op alle aanvragen om een 

omgevingsvergunning die nadien worden ingediend. Als 

hoofdregel kent de Wabo het bevoegd gezag toe aan 

burgemeester en wethouders van de gemeente waar 

het project (in hoofdzaak) zal worden uitgevoerd. Als 

uitzondering op deze hoofdregel is het mogelijk dat een 

ander bestuursorgaan wordt aangewezen als bevoegd 

gezag. Dit kunnen gedeputeerde staten (GS) van de 

provincie zijn, indien het projecten van provinciaal 

belang betreft, of een minister voor projecten van 

nationaal belang.  

 

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd 

GS zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit 

artikel 2.4 lid 2 van de Wabo in samenhang met artikel 

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.  

 

3.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting 

bezit een IPPC-installatie. De IPPC is een Europese 

richtlijn dat grenswaarden aangeeft die gelden voor een 

installatie voor industriële activiteiten.  

 


