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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
februari 2016 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  
alg. beschouwingen / Huisman / 
Zijlmans 

Het plan van aanpak m.b.t. de 
sportcoaches. Plan van aanpak komt 
voor in de planning. De wethouder 
komt hier op terug.  

Bezien zal worden in hoeverre het haalbaar kan zijn om het 
Plan van Aanpak om inwoners meer tot sport en bewegen te 
stimuleren via inzet van de sportcoaches naar voren te halen. 

Aanhouden 

02. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  
alg. beschouwingen / Gommeren 
/ V.d.Bosch 

Er komt een biobased week voor 
burgers en ondernemers. 
  

In navolging van het vaststelllen van het 
uitvoeringsprogramma economie zal met 
samenwerkingspartners (zoals bijv. BoZ, Suiker Unie, Rewin) 
worden gekeken naar een juiste vorm van een 
bijeenkomst/evenement om Biobased bij de burger en 
ondernemer te brengen. Een plan van uitwerking zal voor het 
einde van het tweede kwartaal 2016 worden voorgelegd. 

Aanhouden 

03. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  
alg. beschouwingen / Van den 
Berge  / Zijlmans / 

Er komt een onderzoek naar de 
beeldkwaliteit van de buitenruimte.   

In 2015 vindt een scan van de openbare ruimte plaats op basis 
van de normering van de CROW. De resultaten hiervan 
worden in het tweede kwartaal 2016 geanalyseerd.  

Aanhouden 

04. 16 juli 2015 / Raad / 05 / 
ouderen ombudsman / Neutkens 

De wethouder onderzoekt wat het 
precies betekent wanneer Steenbergen 
zich aansluit. Deze informatie komt 
niet meer voor het zomerreces.  

In overleg met de Ouderenombudsman wordt op dit moment 
een inventarisatie gemaakt, zodat een goed beeld geschetst 
kan worden van de consequenties als Steenbergen zich 
aansluit. 
Een notitie mbt dit onderwerp is bijgevoegd. 

Afgedaan 

05. 9 sept. 2015 / 05./ Theuns 
/Zijlmans 

College onderzoekt wat de 
mogelijkheden zijn m.b.t. de belijning 
bij de oversteekplaats op de 
Westlangeweg.  

Het aanbrengen van belijning in deze situatie is niet verplicht. 
Samen met een verkeerkundige zal deze situatie nog nader 
bekeken worden. 

Aanhouden 

06. 8 okt. 2015 / 05. / Huisman / Van 
den Bosch 

De wethouder zorgt dat de raad in het 
bezit komt van de nota handhaving 
huisvesting arbeidsmigranten. De 
wethouder kan geen termijn noemen. 
 

Voor uw vergadering van januari 2016 wordt een 
raadsvoorstel over de toeristenbelasting aangeboden. Hierin 
zijn in het kort de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 
aangegeven. Over de aanpak van de desbetreffende locaties 
moet nog besluitvorming plaatsvinden. 

Afgedaan 

07. 22 okt. 2015 / 5 / Maas / 
Zijlmans 

De wethouder kijkt naar een 
alternatieve locatie voor de opslag van 
bouwmaterialen in Kruisland.  
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

08.  5 nov. 2015 / 4b / Huisman / Van 
den Bosch 

De wethouder zegt toe te kijken naar 
een betere lay-out voor de begroting. 
 

Dit zal behandeld worden in de eerst volgende vergadering 
van het auditcommittee. 

 

09.  5 nov. 2015 / 4b / Baartmans / 
Zijlmans  

Bij de perspectiefnota komt een 
verbeterplan m.b.t. de 
informatieavonden.  

  

10. 5 nov. 2015 / 4b / Huisman / Van 
den Bosch /  

Streven naar meer borden langs de A4. Reeds is een bord aan de A4 geplaatst om Reinierpolder in het 
oog te laten vallen. Het mogelijk maken van het streven naar 
meer borden worden bekeken voor het einde van het eerste 
kwartaal 2016. 

Aanhouden 

11. 11 nov. 2015 / 5 / Lambers / 
Zijlmans 

Verkeerssituatie Sasdijk Dinteloord. De 
wethouder komt binnenkort met een 
antwoord.  
 

Er is onlangs een constructief overleg geweest met de heer 
Van Engelen, één van de bewoners van de Sasdijk. In overleg 
met hem zullen binnen enkele weken tijdelijke markeringen 
geplaatst worden met de bedoeling de snelheid van de 
weggebruikers af te remmen. We zien dit als een pilot en we 
zullen nauwgezet volgen  wat het effect is  van deze 
maatregelen. 

Afgedaan 

12. 11 nov. 2015 / 5 / Knop / 
Zijlmans 

De wethouder deelt de bevindingen 
van de gesprekken van de beheerder 
van het Cromwiel met de KBO.  

Zodra het verslag klaar is zal dit ter kennis gebracht worden 
aan de raad. 

Aanhouden 

13. 11 nov. 2015 / 05. / Lambers / 
burgemeester 

De raad krijgt informatie over het 
beleid m.b.t. terrassen. 

Ons college heeft ter uitvoering van de APV nadere regels 
vastgesteld m.b.t. uitstallingen op de weg, waaronder voor 
terrassen. Dit uitvoeringsbesluit is gepubliceerd op de 
gemeentelijke website Verwezen worden naar artikel 2.2.2 
van het Algemeen uitvoeringsbesluit van de APV . 

Afgedaan 

14. 02 dec. 2015 / 13. (05.) 
Baartmans / Van den Berge  / 
burgemeester  

De burgemeester zegt toe dat er een 
actuele stand van zaken komt 
gekoppeld aan de eisen die gesteld 
worden aan een permanente ligplaats.  
Termijn: eerste kwartaal 2016. 

  

15. 02 dec. 2015 / 05. / Huisman / 
burgemeester 

De wethouder komt nog terug op de 
totstandkoming van de mededeling in 
de pers dat er in Steenbergen vuurwerk 
vrije zones zijn.  
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

16. 02 dec. 2015 / 05. / Huisman / 
burgemeester 

Wanneer komt de evaluatie of de 
herijking van de reclamebelasting?   

Bij de invoering van de reclamebelasting is niet afgesproken 
dat er een evaluatie gehouden zou worden. Indien de 
meerderheid van de raad dit wenst, zal dit bij de 
perspectiefnota 2016-2020 ingepland worden. 

Afgedaan 

17. 11 jan. 2016 / 02. / 
raadsmededeling 
gezondheidseconomie / Remery 
/ griffie 

De bespreking van raadsmededeling 
wordt verdaagd naar een volgende 
vergadering.  

 Afgedaan 

18. 11 jan. 2016 / 05. / Kerncentrale 
Doel/ Suijkerbuijk / 
burgemeester (griffie) 

In overleg met de agendacommissie 
wordt de directeur van de 
Veiligheidsregio uitgenodigd om 
nadere toelichting te geven. 

In overleg met de griffier wordt een datum gepland. Aanhouden 

19. 11 jan. 2016 / 05. / 
legesvordering 
kerstboomverbranding / 
Weerdenburg / burgemeester 

De burgemeester zegt toe met de 
invorderingsambtenaar te overleggen 
over de in rekening gebrachte 
legeskosten bij de kerstboom-
verbranding in o.a. Nieuw-Vossemeer. 

De invorderingsambtenaar heeft de beslissing ambtelijk 
herzien en de opgelegde leges voor de verleende 
stookvergunning voor de verbranding van kerstbomen alsnog 
kwijtgescholden. 

Afgedaan 

20. 11 jan. 2016 / 09. / huisvesting 
carnavalsclubs / Zijlmans 

Naar aanleiding van de ingebrachte 
opmerkingen over structurele huis-
vesting en financiering komt het 
college met een voorstel voor de 
oordeelvormende vergadering van 
april. 

Op dit moment vind een oriëntatie plaats waarbij bekeken 
wordt op welke wijze dit vraagstuk wordt opgepakt.  

Aanhouden 

21. 11 jan. 2016 / 10. / Knop / ’t 
Cromwiel /  Zijlmans 

De wethouder zegt toe de staat de 
vloer te laten controleren.  

In januari zal de vloer geïnspecteerd worden en indien nodig 
zal de exploitant er op gewezen worden om de vloer adequaat 
te onderhouden. 

Afgedaan 

22.  11 jan. 2016 / 10. / ’t Cromwiel /  
Zijlmans 

De wethouder zegt toe op basis van de 
ingebrachte kritiekpunten het gesprek 
aan te gaan met de exploitant en het 
alle mogelijke te doen om 
verbeteringen door te voeren. 

Er wordt een enquête uitgezet onder de (ex)gebruikers van 
het ’t Cromwiel m.b.t. de exploitatie van de accommodatie en 
de daarmee samenhangende zaken. De uitkomsten van de 
enquête zullen gebruikt worden om in overleg met de 
exploitant en de gebruikers te kijken op welke wijze 
knelpunten aangepakt kunnen worden.   
 
 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

23. 11 jan. 2016 / 11. / 
accountantscontrole SWOS / Van 
Aken / griffie 

De accountantscontrole  van de SWOS 
en het toepassen van art. 36 van de 
subsidieverordening worden 
geagendeerd voor het auditcommittee. 

Deze toezegging is geplaatst op de agenda van het 
auditcommittee van 2 februari 2016. 

Afgedaan 

24.  11 jan. 2016/ 11./ Bestuurs-
akkoord opvang sielzoekers/ 
Weerdenburg/ Van Geel 

De ingediende zienswijze op het 
bestuursakkoord wordt naar de 
gemeenteraad toegestuurd. 

Middels email is op 13 januari 2016 is het reactieformulier 
bestuursakkoord aan de raadsleden toegezonden. 

Afgedaan 

25. 11 jan. 2016 / 11. / 
Bestuursakkoord opvang 
asielzoekers / Weerdenburg / 
Van Geel (griffie) 

De leden adviseren de 
agendacommissie het raadsvoorstel te 
agenderen voor de besluitvormende 
vergadering van 28 januari 2016.  

 Afgedaan 

26. 11 jan. 2016 / 11. / 
Bestuursakkoord opvang 
asielzoekers / Knop / Van Geel 
(griffie) 

Het bestuursakkoord wordt voor 
bespreking geagendeerd voor de 
oordeelvormende vergadering van 1 
februari 2016. 

  

27. 11 jan. 2016 / 11. / 
Bestuursakkoord opvang 
asielzoekers / Baseliers / Van 
Geel 

De wethouder zegt toe in overleg te 
gaan met communicatie over het 
rectificeren van de berichtgeving over 
de opvang van statushouders. 

Op dinsdag 12 januari is een persbericht uitgegaan. Afgedaan 

28. 13 jan. 2016 / 05. / Duurzame 
verstedelijking / Aben / Lepolder 
(griffie) 

De wethouder biedt aan een 
presentatie te geven over de ladder 
van duurzame verstedelijking. In 
overleg met het presidium wordt 
hiervoor een datum afgesproken. 

  

29. 13 jan. 2016 / 05. / 
Tentoonstellen bouwplannen / 
Huisman / Lepolder 

Er wordt in de hal van het 
gemeentehuis ruimte gecreëerd voor 
informatie over bouwplannen.  

Ambtelijke voorbereidingen zijn gestart voor het realiseren 
van een professionele en  aantrekkelijke presentatie.  

Aanhouden 

30. 13. jan. 2016 / 05. / Vlagprotocol 
/ Veraart / Zijlmans 

De wethouder zegt toe het 
vastgestelde vlagprotocol naar de raad 
toe te sturen.  

Het vlaggenprotocol is reeds aan de raadsleden beschikbaar 
gesteld. 

Afgedaan 

31. 13 jan. 2016 / 06. / Invordering 
toeristenbelasting / Aben / 
Lepolder 

De wethouder zegt toe de 
bezoekersaantallen van Stella Maris na 
te laten rekenen. 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

32.  13 jan. 2016 / 09. / Verordening 
restschuldlening / De Neve / 
Lepolder 

De wethouder zegt toe schriftelijk 
antwoord te geven op de vragen van de 
fractie van De Volkspartij inzake de 
leeftijdsbepaling en de afbakening van 
het tijdsbestek. 

De antwoorden op deze vragen zijn reeds aangeleverd aan de 
raad. 

Afgedaan 

33. 13 jan. 2016 / 10. / Motie Losser 
rekenkamerfunctie / Baartmans 
/ burgemeester (griffie) 

De motie wordt door de leden 
ondersteund en wordt als motie 
geagendeerd voor de besluitvormende 
vergadering. Op verzoek van de 
oordeelvormende vergadering wordt 
de motie en de rekenkamerfunctie als 
bespreekstuk geagendeerd voor een 
oordeelvormende vergadering. 

  

34. 13 jan. 2016 / 10. / 
Uitvoeringsprogramma 
handhaving / Lambers en 
Molhoop / Zijlmans 

Het uitvoeringsprogramma wordt 
geagendeerd voor de volgende 
oordeelvormende vergadering. 

Uitvoeringsprogramma handhaving 2016 staat geagendeerd 
voor de oordeelsvormende vergadering van 3 februari 2016 

Afgedaan 

35. 13 jan. 2016 / 10. / 
raadsmededeling OMWB / 
Baartmans / Van den Belt 

De raadsmededeling wordt 
geagendeerd voor een volgende 
oordeelvormende vergadering. 

 Afgedaan 
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Toezeggingenlijst middellange/lange termijn van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen.  
 
 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. 09 juli 2015 / Perspectiefnota / 
alg. beschouwingen / Lambers/ 
Zijlmans 

In het 1
e
 kwartaal 2016 evaluatie 

exploitatie Cromwiel. 
Volgt wanneer de jaarcijfers door Hydrasportbeheer zijn 
aangeleverd. Deze dienen uiterlijk 1 april 2016 ingediend te 
worden. Dit betekent dat de evaluatie op zijn vroegst in het 2

e
 

kwartaal aan de raad wordt aangeboden.  

Aanhouden 

02. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  
alg. beschouwingen / 
sportbeleidsplan / Weerdenburg 
/ Zijlmans  

Het sportbeleidsplan wordt 
aangeboden in 2016. De suggesties 
worden meegenomen.  

  

03. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /  
alg. beschouwingen / Zijlmans 

De wethouder informeert de raad over 
het moment waarop er bij de scouting 
wordt gebaggerd.   

Het is niet bekend wanneer er gebaggerd gaat worden. 
Initiatief ligt bij de gemeente. Vooralsnog staat deze niet op 
de planning in 2015 en 2016.  Voornemen is om in 2016 
metingen te verrichten naar de hoeveelheid specie en 
kwaliteit. 

Aanhouden 

04. 5 nov. 2015 / 4b / Van Geel    Na een jaar komt er een uitgebreide 
evaluatie over de zorg.  

  

 
 
 
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.  

 


