
 
 

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

 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. 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). 

AFGEDAAN 

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 mogelijkheid 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.  
 

AFGEDAAN 

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

Er komt nadere informatie in januari 
2015 

Zie toezegging 11. AFGEDAAN 

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.  
 

In artikel 2:29, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) 
van Bergen op Zoom staat vermeld dat de nachtvergunning geldt op 
zaterdag en zondag tot uiterlijk 05.30 uur, waarbij het de houder 
verboden is om na 02.30 uur bezoekers tot zijn horecabedrijf toe te 
laten.   
De politie heeft de burgemeester geadviseerd deze bepaling NIET te 

AFGEDAAN 



hanteren heeft daarvoor de volgende motivatie opgegeven: 
 
-           De horecagelegenheden zijn, op een enkele 
uitzondering na, geconcentreerd op de Markt te 
Steenbergen. Dit zorgt ervoor dat het horecaverkeer tussen 
de verschillende ondernemingen zich grotendeels beperkt tot 
de Markt. De aanwezigheid van deze bezoekers op de Markt 
tussen 02.30 uur en 04.00 uur zorgen zeer zelden voor 
situaties die de openbare orde verstoren, te weten: 
baldadigheid, mishandelingen e.d. De lokale situatie in 
Bergen op Zoom laat een verhoogde mate van verspreiding 
van horecagelegenheden zien. Beide situaties zijn dan ook 
zeer beperkt te vergelijken. 

Daarnaast heeft afdeling groot Steenbergen van Koninklijke Horeca 
Nederland aangegeven geen behoefte te hebben aan een ‘draaideur’ 
bepaling. 
Concluderend: de burgemeester zal geen voorstel doen met 
betrekking het invoeren van een draaideurbepaling. 

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

In januari 2015 krijgt de raad een 
evaluatie aangeboden over het 
peuterspeelzalenwerk.  

Zie toezegging 12. AFGEDAAN 

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. AFGEDAAN 

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. 

AFGEDAAN 



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. 

Dit gesprek is gevoerd tussen de wethouder en de adviesraad op 
21 januari. Uitkomst van het gesprek is dat de adviesraad MO zich 
helemaal achter de notitie kan scharen en dat ze graag op de 
hoogte gehouden willen worden over de uitvoering van het 
beleid. Dit is door de wethouder toegezegd aan de adviesraad. 
 

AFGEDAAN 

11. O. 11-12-2014 / ingekomen 
stukken / brief 
rekenkamercommissie 
inkoopbeleid / Baartmans 

Het college geeft een schriftelijke 
reactie hoe omgegaan is met de 
aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie. 

In februari zal de jaarrapportage van het inkoopbureau aan de 
raad ter beschikking worden gesteld en zal tevens aangegeven 
worden hoe met de aanbevelingen van de rekenkamer is 
omgegaan. 

AFGEDAAN 

12. 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.  

  

13. O. 12-01-2015 / JOP Dinteloord / 
raad 

Wethouder Van Geel zegt toe dat 
begin deze zomer de JOP in 
Dinteloord gebruiksklaar is. 
 

  

14. O. 12-01-2015 / WVS / 
ingekomen stuk 4 / Prent 

Hoe is het verschil te verklaren die 
genoemd wordt in de brief van de 
WVS? De wethouder zegt een 
schriftelijk antwoord toe.  

Het verschil tussen de pro forma begroting van juli en de 
aangepaste begroting 2015 opgesteld in het najaar van 2014 
wordt met name veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage Wsw. 
Heel belangrijk daarbij is dat door de uitruil van Wsw-taakstelling 
met de gemeente Enschede het aantal SW-ers waarvoor een 
rijksbijdrage wordt ontvangen hoger is. Het te verwachten tekort 
en derhalve ook de door de deelnemende gemeenten te betalen 
bijdrage komt daardoor ruim lager uit.  
 

AFGEDAAN 

15. O. 14-01-2015 / spreekrecht 
burgers / vuurwerkschade / 
Remery 

College komt met gericht 
programma om overlast rondom 
oud en nieuw 2015/2016 te 
voorkomen. 

Zoals te doen gebruikelijk wordt het draaiboek aanpak overlast 
en vernielingen jaarwisseling vastgesteld begin 4e kwartaal van 
het jaar voorafgaande aan betreffende jaarwisseling. V.w.b. 
2015/2016 zal specifiek aandacht worden besteed aan de 
problematiek in Nieuw-Vossemeer gedurende de laatste 

AFGEDAAN 



jaarwisseling. 

16. O. 14-01-2015 / vragenhalfuur / 
busverbinding 102 Nieuw 
Vossemeer / Van Pelt 

Zodra wethouder Van Geel nieuwe 
informatie heeft over busverbinding 
102 informeert zij de raad. 

De Provincie gaat op onderzoek naar de gegevens van het 
busgebruik in Nieuw Vossemeer. Op basis daarvan wordt een plan 
gemaakt om de bediening te repareren. Daarna komt het gesprek 
wie wat betaalt. Ook de Provincie Zeeland wordt hier bij 
betrokken. De Provincie zal de gemeente op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 

AFGEDAAN 

17. O. 14-01-2015 / 
uitvoeringsprogramma 
strategische agenda RWB / 
inspelen lokale economische 
kansen / Van Aken; Gommeren 
en Van der Spelt. 
 

In het voorjaar komt het college 
met economische visie over de 
keuzes voor Steenbergen. 

  

18. O. 14-01-2015 / 
uitvoeringsprogramma 
strategische agenda RWB / 
achtergrondinformatie 
economische situatie/ Van Aken 

Wethouder Van den Bosch zegt toe 
werkgelegenheidscijfers en 
kwartaalcijfers toe te sturen, zodat 
de PvdA dit mee kan nemen in een 
eventueel  tekstvoorstel voor de 
besluitvormende vergadering . 

De cijfers zijn separaat bijlage 00A op de toezeggingen lijst.  
Mocht interesse zijn voor informatie van andere gemeente kan 
dit gevonden worden via onderstaande link. 
http://wge.west-brabant.eu/resultaten/714 
 

AFGEDAAN 

19. O. 14-01-2015 / 
duurzaamheidsverslag AFC / 
Verbruikgegevens individuele 
bedrijven / Veraart 

Wethouder Van Den Bosch zegt toe 
druk uit te oefenen bij de TOM om 
individuele gebruiksgegevens van 
bedrijven ter beschikking te stellen. 

  

20. O. 14-01-2015 / Heense Hoeve / 
/ Lambers 

De correspondentie over de jaren 
2013 en 2014 worden op verzoek 
ter inzage gelegd. 

Correspondentie is per mail verstrekt. AFGEDAAN 

21. O. 14-01-2015 / ingekomen 
stukken / Waterhoefke / 
Huisman 

Het college reageert schriftelijke  in 
hoeverre het college kan meegaan 
met de voorstellen van de Stadsraad 
Steenbergen over de straat 
Waterhoefke. 

Destijds is het Waterhoefke tijdelijk afgesloten met de bedoeling 
om na openstelling A4 de kwestie opnieuw te bekijken. De 
aangeleverde info van de Stadsraad is een goede evaluatie van de 
afgelopen periode. Deze info dient door het college nog 
betrokken te worden bij besluitvorming over afsluiting 
Waterhoefke in de toekomst. De raad zal hier t.z.t. over worden 
geïnformeerd. 

AFGEDAAN 

22. 0. 11-12-2014 / ingekomen 
stukken / Baartmans 

Graag een reactie van het college op 
de brief van de RKC inzake de 

Zie antwoord punt 11 AFGEDAAN 

http://wge.west-brabant.eu/resultaten/714


 
Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen februari 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opvolging aanbevelingen 
inkoopbeleid.  


