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

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

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

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

Aan deze brief wordt nu de laatste hand gelegd. De 
brieven worden vanaf 1 juli verzonden aan de klanten. 
In de beschikking wordt op individueel niveau 
aangegeven wat de huishoudelijke ondersteuning 
inhoudt voor de klant. Inmiddels wordt al op de 
resultaatgerichte manier gewerkt en ervaren de klanten  
wat de verandering inhoudt en kunnen zij beoordelen 
of het resultaat een schoon en leefbaar huis behaald 
wordt.  (zie bijgevoegde memo) 

 

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

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

Over het cameratoezicht in het centrum is een 
raadsmededeling aangeboden. 

AFGEDAAN 

03. B. 28-05-2015 / 10 / 
vragenhalfuur / de heer Van 
Aken 

De heer van Aken informeert naar de 

uitspraak m.b.t. Sunclass. De burgemeester 

zegt toe na bestudering van de stukken de 

raad te informeren.  

De uitspraak is bestudeerd en de raadsmededeling is 

aangeboden. 

 

AFGEDAAN 

04. B. 28-05-2015 / 11 / 
Peuterspeelzaalwerk / Van den 
Berge 

De wethouder koppelt voor het zomerreces 

terug waar het genoemde financiële verschil 

tussen de informatie van de PSZ en de 

gemeente vandaan komt.  

Het raadsvoorstel is voor september aangeboden.  AFGEDAAN 

05. 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.  

  

06. O. 09-06-2015 / 11 / Jaarstukken 
en begroting WVS.  

De wethouder verstrekt cijfers over het aan-

tal arbeidsplaatsen ontstaan in Steenbergen 

doordat deze taken niet meer door mensen 

van de WVS-groep worden uitgevoerd. 

  

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging Antwoord Afgedaan 
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07.  O. 10-06-2015 / 10 / art. 40 
vragen CDA Brabantse Waldag.  

De wethouder zoekt uit hoe de financiële 

onderbouwing van de Brabantse Waldag 

gevormd wordt. 

In de begroting van streekorganisatie Brabantse Wal is 

€ 27.500 opgenomen voor de inrichting en promotie 

van de BW dag. Organisatie is in handen van de 

streekorganisatie in samenwerking met ondernemers 

en de organiserende gemeente. De organisatie van de 

Brabantse Waldag in Steenbergen in 2011 heeft 0.5 FTE 

aan ambtelijke capaciteit van de gemeente gevergd. 

Eventueel benodigd budget zal tzt in de begroting 

worden opgenomen. 

AFGEDAAN 

08. B. 18-06-2015 / 05 / jaarrekening 
2014 

De wethouder zegt een schriftelijk antwoord 

toe met betrekking tot de verklaring van 

overschrijding van het minimabeleid.  

  

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

toe met betrekking tot de verklaring van het 

overschot op de schuldhulpverlening.  

  

10. B. 25-06-2015 / 05 / 
vragenhalfuur / de heer 
Gommeren 

De wethouder geeft in de oordeelvormende 

vergadering van 29 juni een toelichting op het 

overleg dat is geweest met de SPZ 

Een raadsvoorstel is voor de vergadering van september 

aangeboden. 

AFGEDAAN 

11. 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.  

  

12. B. 25-06-2015 / 15A / Motie 
kleine Tour / de heer Knop 

De burgemeester zegt toe de Kleine Tour te 

evalueren en deze evaluatie ter beschikking 

van de raad te stellen.  

De politie heeft toegezegd voor 7 september 2015 een 

evaluatie aan te leveren over het verloop van de kleine 

tour 2015, in bijzonder over de politiebegeleiding van 

dit evenement. 

 

13. O. 29-06-2015 / 03 / Spreekrecht 
/mevrouw Baartmans 

Mevrouw Baartmans vraagt of de wethouder 

kan verifiëren en aantonen dat er inderdaad 

het bedoelde asfalt is aangelegd. 

De betreffende stukken zijn voor de raadsvergadering 

van september aangeboden. 

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.  

14. 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. 

 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging Antwoord Afgedaan 

15. O. 29-06-2015 / 05 / 
vragenhalfuur / mevrouw 
Baartmans 

De aangenomen motie tevens verzenden 

naar: 
1.      Per Mail 

Aan de leden van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke 
Delta, de leden van de adviesgroep, de leden van de 
Adviesgroep-plus 
secretariaat@zwdelta.nl  en stuurgoep@zwdelta.nl   
 

2.      Per post naar 
Ministerie van I en M 
Directeur Gebieden en Projecten 
Dhr. D. Slangen 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

 

De wethouder zegt dit met akkoord van de vergadering 

toe.  

AFGEDAAN 

mailto:secretariaat@zwdelta.nl
mailto:stuurgoep@zwdelta.nl
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