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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
oktober 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.  

Het Plan van aanpak wordt in februari 2017 aan de raad 
voorgelegd. 

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 vaststellen 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. 
Een biobased week lijkt een te grote opzet. Enkele dagen of een 
gehele gevulde dag is een realistischere grote. 
In 2016 is vanuit Waterpoort het onderwerp Sugar als een 
thema voor het jaar 2016 bestempeld. De verbinding zal met 
Waterpoort worden gezocht om invulling te geven aan het 
kennismaken en informeren van burgers en ondernemers over 
Biobased. 
 

Aanhouden 

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

Er komt een onderzoek naar de 
beeldkwaliteit van de 
buitenruimte.   

In oktober wordt het voorstel m.b.t. het groenplan voorgelegd 
aan de raad. 
 
 

Aanhouden 

04. 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 

05.  5 nov. 2015 / 4b / Huisman / 
Van den Bosch 

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

In het auditcommittee is dit besproken.  
 
 
 

Aanhouden 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

06.  28 jan. 2016 / 15. / Villa Moors / 
Raad / Zijlmans 

De wethouder zegt toe met een 
verkeerskundige te kijken naar de 
locatie van Villa Moors en naar de 
raad terug te komen met de 
bevindingen.  

In 2011 is er in verband met Stadhaven een parkeer en 
verkeersonderzoek uitgevoerd. De conclusie was dat er 
voldoende parkeermogelijkheden waren en dat de 
verkeerscirculatie voldeed. Op dit moment is er qua parkeren en 
verkeer geen sprake van een stabiele situatie.  
Er zijn diverse werken in uitvoering die de 
parkeermogelijkheden en verkeersroulatie tijdelijk beïnvloeden. 
Denk bv aan werkzaamheden haven, woningbouw Westdam, 
straks sloop en herbouw Lindenburgh en nieuwbouw bij Villa. 
Zodra deze werken gereed zijn is het zinvol om de parkeer- en 
verkeerssituatie te monitoren. 

Aanhouden 

07.  28 jan. 2016 / 16. / 
Peuterspeelzaalwerk / Prent / 
Van Geel  

De wethouder zegt toe te laten 
weten wanneer de plannen komen.  

Wanneer er duidelijkheid bestaat over de resultaten van de 
fusiegesprekken kan aangegeven worden wanneer de plannen 
aan de raad voorgelegd kunnen worden. 

Aanhouden 

08. 01 feb. 2016 / 08. / v.d. Berge / 
v. Geel 

De wethouder komt met informa-
tie over de fraude bij de ISD wan-
neer het onderzoek is afgerond.  

Zodra het onderzoek is afgerond zal de ISD de gemeente 
Steenbergen informeren. 

Aanhouden 

09. 07 maart 2016 / 10. / Prent / 
Van Geel 

De wethouder maakt een 
inventarisatie te maken van het 
aantal vrijwilligers en 
mantelzorgers in de gemeente 
Steenbergen. De cijfers worden in 
de loop van dit jaar bekend 
gemaakt.  

In de prestatieafspraken met het VIP is dit vastgelegd. 
Onderzoek wordt uitgevoerd en de resultaten worden aan de 
raad aangeboden 

Aanhouden 

10. 31 maart 2016 / raad / Van Aken 
/ burgemeester 

Er komt een nader antwoord op de 
vraag betreffende gelijke beloning 
van mannen en vrouwen in 
aanbestedingstrajecten.  

Op dit moment is over gelijke beloning bij gelijk werk niets 
opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 
gemeente Steenbergen en worden leveranciers hier ook niet 
over benaderd. Sociale voorwaarden mogen ook niet gebruikt 
worden als selectie of gunningcriteria; met andere woorden 
leveranciers mogen niet uitgesloten worden van deelname aan 
een aanbesteding op basis van sociale voorwaarden. De sociale 
voorwaarden zijn uitvoeringsvoorwaarden, pas na gunning van 
een opdracht ga je hierover met een leverancier in overleg (valt 
dus onder contractmanagement). 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

11. 6 april 2016 / 05A. / Aben / Vos De wethouder zegt toe te zorgen 
dat de raad de beschikking krijgt 
over het saneringsplan voor 
Nieuw-Vossemeer. 

In de aan de raad aangeboden brief van de projectleider van de 
provincie van 1 juli 2016 is opgenomen, dat de raad de 
beschikking over het saneringsplan krijgt zodra deze door de 
Omgevingsdienst in het kader van de te voeren procedure Wet 
Bodembescherming m.b.t. het plan, ter inzage wordt gelegd. Via 
de griffier wordt de raad daarvan op de hoogte gesteld.  

Aanhouden 

12. 21 april 2016 / 05. /  
vragenhalfuur / Maas / Zijlmans  

De wethouder zegt toe met de 
Zonnebergschool wanneer hij daar 
is, te kijken naar de 
oversteekplaats en de suggestie 
voor een voetgangers 
oversteekplaats mee te nemen.  

Op dit moment is gestart met de voorbereidingen m.b.t. de 
aanleg van een zebrapad aan de Molenstraat. 

Aanhouden 

13. 21 april 2016 / 05. /  
vragenhalfuur / Prent /Van Geel  

De wethouder zegt toe met de 
Stichting peuterspeelzalen 
Steenbergen te bespreken dat er 
een garantie moet zijn voor het 
plaatsen van kinderen van 2 jaar. 

Aanvulling n.a.v. vraag mevrouw Prent op 6 juni 2016: 
De verwachting is niet dat alles met betrekking tot de PSZ rond 
is met de vakantie, maar dat dit 1 januari 2017 wordt.  

Aanhouden 

14. 21 april 2016 / 11. / 
afvalstoffenbeleid / Raad / Vos 

De raad krijgt de beschikking over 
het communicatieplan in het kader 
van het nieuwe afvalstoffenbeleid. 

Er zal een communicatieplan worden ontwikkeld voor de 
veranderde inzamelmethode ‘omgekeerd Inzamelen’.  
De komende periode wordt er gestart met de voorbereiding tbv 
de implementatie. Zodra het daarbij horende communicatieplan 
gereed is wordt het ter kennisname aan de raad aangeboden. 
 

Aanhouden 

15. 21 april 2016 / 12A. / Motie 
PvdA verkeersveiligheid / 
Zijlmans 

Het college geeft aan in juni/juli te 
komen met de uitkomsten en 
eventuele maatregelen betref-
fende de Oude Heijdijk.  
 

In september 2016 staat er een vervolgafspraak. Aanhouden 

16. 11 mei 2016 / actieplan lobby 
KC Doel / Veraart / Van den Belt  

De burgemeester verstrekt het 
actieplan aan de gemeenteraad 
zodra dit beschikbaar is.  
 

Het plan is momenteel in ontwikkeling en zal samen met Bergen 
op Zoom opgesteld worden. 

Aanhouden 

17. 6 juni 2015 / 5. Vragenhalfuur / 
Van Es / Van Geel 

De wethouder zorgt dat de raad 
het inburgeringsplan krijgt.  
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

18. 6 juni 2015 / 6.  begroting WVS / 
Molhoop / Zijlmans 

Wat wordt de nieuwe locatie van 
de Stichting Samen werken? De 
wethouder geeft hier een nader 
antwoord op.  
 

Op dit moment worden verschillende opties onderzocht, op 
korte termijn wordt u hier nader over geïnformeerd.  

Aanhouden 

19. 8 juni 2016 / 7. Begroting RWB / 
allen / Vos 

De wethouder zegt een 
raadsmededeling toe betreffende 
de effecten van de inzet van extra 
financiële middelen ten behoeve 
van het REWIN.  
 

 Aanhouden 

20.  4 juli 2016 / 6. ISD begroting 
2017; werkplein / Van Geel 

De wethouder zorgt dat de raad de 
businesscase krijgt zodra deze 
beschikbaar is.  
 

  

21. 14 juli 2016 / Perspectiefnota / 
alg. beschouwingen  / Huisman / 
Van den Belt 

De burgemeester zegt toe in 
gesprek te gaan met de politie over 
het publiceren van informatie door 
de wijkagent. 
 

  

22. 5 sept. 2016 / vragenhalfuur / 
Baselier / Huisman 

De wethoouder zegt toe de cijfers 
m.b.t. de bijstand te verstrekken.  

  

23. 7 sept. 2016 / 08. / Baartmans / 
Vos 

De wethouder zegt toe een nadere 
onderbouwing te geven van het 
bedrag van € 15.000,-. 

  

24. 7 sept. 2016 / 05. / Baartmans / 
v.d. Belt 

DOEL: De burgemeester zegt een 
schriftelijk antwoord toe op de 
vraag over de reactie van de 
veililgheidsregio in het kader van 
het door de gemeenten ingenomen 
standpunt.  

De Veiligheidsregio heeft geen statement afgegeven aan BN de 
Stem/media. De VR is uberhaupt niet benaderd door de krant. 
Verder maakt de redactie/de journalist nogal een behoorlijke 
fout om te spreken over het feit Breda dat die de voorzitter van 
de VR zou zijn. 
De VR MWB zal geen kwalificerende uitspraken doen over 
gemeentelijke standpunten in deze kwestie. Dat zou niet 
behoorlijk zijn. 
 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

25. 7 sept. 2016 / Baartmans / Vos Welke invloed heeft de vestiging 
van een supermarkt in Dinteloord 
op de supermarkten in 
Steenbergen en welke invloed 
heeft uitbreiding van de 
supermarkten in Steenbergen op 
de supermarkt(en) in Dinteloord. 

Uit de ons beschikbare informatie kunnen wij het effect van een 
eventuele uitbreiding van een supermarkt in stad Steenbergen 
op de eventuele nieuwvestiging van een tweede supermarkt in 
Dinteloord niet afleiden. De gemeente heeft de ontwikkelaar 
van de locatie in Dinteloord tijdens de start van de procedure 
ten aanzien van de uitbreiding in de stad Steenbergen 
geadviseerd om zijn concrete behoefte kenbaar te maken en de 
eerste stap van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te 
zetten. Daarvoor is nodig dat de feitelijke (toekomstige) 
exploitant aantoont dat er marktruimte voor zijn initiatief is. 
Ondanks meerdere signalen vanuit de gemeente heeft de 
ontwikkelaar aan deze oproep geen gehoor (laten) geven. Voor 
Dinteloord gelden in het licht van de Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking geen andere vereisten dan voor de stad 
Steenbergen. Dat betekent dat de onderbouwing van de 
benodigde marktruimte  moet worden geschieden door de 
feitelijke (toekomstige) exploitant van de supermarkt. De 
gemeente laat deze onderbouwing toetsen en komt tot de 
conclusie dat er wel of geen marktruimte voor het initiatief 
bestaat. Na aanlevering van een onderbouwing van de 
benodigde marktruimte door de (toekomstige) exploitant van 
een nieuw te vestigen supermarkt in Dinteloord en de toetsing 
daarvan kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele 
effecten van een eventuele uitbreiding van supermarkten in de 
stad Steenbergen op de nieuwvestiging van een tweede 
supermarkt in Dinteloord. 

Afgedaan 

26. 7 sept. / 09. / Baartmans / 
Lepolder  

De wethouder geeft schriftelijk aan 
welke duurzaamheidsaspecten 
meegenomen worden bij Bp 
Binnenhof.   

Naast dat de woningen gebouwd gaan worden volgens de meest 
recente bouwbesluiteisen (een EPC < 0,4!), worden deze ook 
voorzien van 3-4 PV panelen per woning. (zonnepanelen). 
Het ventilatiesysteem wat daarnaast wordt toegepast wordt 
automatisch geregeld op basis van CO2 meting zodat niet meer 
wordt geventileerd dan noodzakelijk en er dus ook geen 
verwarmde lucht overbodig wordt afgezogen. 
Daarnaast wordt het hemelwater “afgekoppeld”, wat betekent  
Zie pagina -6- 

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/ 
Weerdenburg / Zijlmans  

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

  

02. 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 

03. 5 nov. 2015 / 4b / Van Geel    Na een jaar komt er een uitgebreide 
evaluatie over de zorg.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg van pagina -5- 

dat er in het nieuwe plan een gescheiden stelsel komt voor vuil 
–en schoonwater. Momenteel is de Wethouder 
Swagemakersstraat nog met een gemengd stelsel uitgevoerd, 
maar wanneer dit in de toekomst wordt veranderd kan dit plan 
daar zonder meer zo op aangesloten worden. 

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.  

04. 7 april 2016 / 12. / Veraart / Van Geel 
 
09 mei 2016 / Molhoop 

Kwartaalrapportages m.b.t. de aanrijtijden van de RAV gaan 
naar de raad.  
 
Bij iedere rapportage wordt die van het vorige kwartaal 
meegezonden ter vergelijking.  

05. 09 mei 2016 / 06. / onderkomen 
carnaval bouwclubs 

Jaarlijks stand van zaken met betrekking tot onderkomen 
bouwclubs naar de raad.  

 


