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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
april 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. 
25.02.2016 Getracht zal worden om een voorstel in de raad 
van juli 2016 voor te kunnen leggen. 

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. 

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. 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. 

Dit zal behandeld worden in de eerst volgende vergadering 
van het auditcommittee. 
In het auditcommittee is dit besproken.  

Aanhouden 

06.  5 nov. 2015 / 4b / Baartmans / 
Zijlmans  

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

  

07. 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 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

08. 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 

09. 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. 
 

Het college doet de raad op korte termijn een 
raadsmededeling toekomen waarin op de bewoning van 
pleziervaartuigen in de jachthaven van Steenbergen wordt 
ingegaan. 

Aanhouden 

10. 11 jan. 2016 / 09. / huisvesting 
carnavalsclubs / Zijlmans 

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

01/02/16: Wethouder Van Geel verwacht dat zijn collega kort 
na de carnaval nadere informatie kan verstrekken.  
 
25.02.2016 De gemeente heeft een optie op aankoop van een 
loods aan de Koperslagerij. Met de stichting BCS (Bouwclubs 
Carnaval Steenbergen) en de bouwclubs is overleg gevoerd 
over huisvesting in deze loods. De Stichting BCS gaat met de 
bouwclubs in beeld brengen wie zich in de loods gaan 
huisvesten. Op 25 februari 2016 heeft de stichting een tweede 
overleg met de bouwclubs en wordt de loods bezichtigd.  De 
stichting BCS komt zo snel mogelijk bij wethouder Zijlmans 
terug met de resultaten. 
07.03.2016  Er komt een voorstel naar de oordeelvormende 
vergadering van de raad wanneer het overleg met de 
verenigingen (van dinsdag 8 maart) positief uitpakt. 
 

Aanhouden 

11. 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 

12.  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 

Aanhouden 
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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. 
 

13.  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 

14. 01 feb. 2016 / 07. / 
Raadsmededeling 
gezondheidseconomie / v. 
Agtmaal / Vos 

De wethouder zorgt voor een schema 
met betrekking tot de te voeren 
gesprekken.  

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de 
bijgevoegde notitie. 

Afgedaan 

15. 01 feb. 2016 / 08. / v.d. Berge / 
v. Geel 

De wethouder komt met informatie 
over de fraude bij de ISD wanneer het 
onderzoek is afgerond.  
 

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

Aanhouden 

16. 01 feb. 2016 / 09. / v.d. Berge / 
v. Geel 

De wethouder komt in maart 2016 met 
informatie over beschut werk / 
arbeidsplaatsen.  
 

Er is toegezegd dat de wethouder tijdens de presentatie 
(sociaal domein) voor de gemeenteraad aandacht zal hebben 
voor beschut werk. De presentatie voor de gemeenteraad is 
inmiddels ingepland op 30 mei. 

Afgedaan 

17. 03 feb. 2016 / 06. / Veraart / 
Vos 

De wethouder neemt de suggestie van 
het inleveren van gloeilampen mee. 

Via Communicatie zal het belang van het gebruik van 
energiezuinige lampen en daarbij ook de mogelijkheid van 
het vervangen van nog werkende lampen door spaar- en 
ledlampen worden gepromoot. Kanttekening daarbij is wel, 
dat niet  alle armaturen geschikt zijn voor ledlampen. De in 
onze gemeente actieve energieambassadeurs besteden 
overigens ook nu al volop aandacht aan energiezuinige 
verlichting. Aangezien de suggestie voor de actie van het 
inleveren van de nog werkende gloeilampen bij de 
milieustraat tegen een vergoeding de gemeente veel geld zou 
kosten en via de afvalstoffenheffing zou moeten worden 
verrekend, wordt deze niet overgenomen. 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

18. 03 feb. 2016 / 08. / leden van de 
vergadering / van den Belt 

Gespreksverslag met directie OMWB 
gaat naar de oordeelvormende 
vergadering.  

  

19. 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.  

  

20. 09 maart 2016 / 05. / Huisman / 
Lepolder 

De heer Huisman dringt aan op de 
rapportage over de sociale meetlat en 
arbeidsmigranten. De wethouder zegt 
dit toe.   

  

21. 09 maart 2016 / 05. / Van Es / 
Lepolder 

De wethouder zegt toe de stand van 
zaken m.b.t. de projecten Landschap 
van Allure schriftelijk aan de raad te 
doen toekomen.   

  

22. 09 maart 2016 / 05. / 
Weerdenburg / Zijlmans 

Er komt binnen een maand naar de 
raad een voorstel over de blauwe 
zones 

  

23. 09 maart 2016 / 07. / Lambers / 
Lepolder 

De wethouder komt met een antwoord 
op de vraag over de luchtkwaliteit en 
beïnvloeding daarvan door de plannen 
Heense Hoeve.  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient bij nieuwe 
ontwikkelingen inzichtelijk te worden gemaakt welke 
gevolgen deze nieuwe ontwikkelingen hebben voor de 
luchtkwaliteit. In artikel 5.16, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer staat hoe en onder welke voorwaarden een 
bestemmingsplan mag worden vastgesteld, gelet op het 
aspect luchtkwaliteit. Er wordt alleen gekeken naar het 
plangebied en naar nieuwe ontwikkelingen binnen het 
plangebied. Het bestemmingsplan “Kom De Heen” is een 
conserverend bestemmingplan, dat wil zeggen zonder nieuwe 
ontwikkelingen en om die reden zonder gevolgen voor de 
luchtkwaliteit voor De Heen. Wat De Heense Hoeve betreft: 
deze valt binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan 
“Buitengebied Steenbergen”.  

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 1e 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 
2e kwartaal aan de raad wordt aangeboden.  

Aanhouden 

02. 09 juli 2015/ Perspectiefnota/  
alg. beschouwingen/ 
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.  

  

Volledigheidshalve wordt gemeld dat reeds in 1999 ten 
behoeve van een varkenshouderij een bouwvergunning is 
verstrekt. Door het ontbreken van de overige noodzakelijke 
vergunningen is de varkenshouderij niet operationeel. Wat 
de luchtkwaliteit betreft dient de Heense Hoeve, alsook 
andere bedrijven, te voldoen aan de geurverordening voor 
De Heen en de omgeving, zoals door uw raad is vastgesteld 
op 29 mei 2008. De norm is 0,61 OUE/m3, hetgeen een zeer 
strenge norm is. De door De Heense Hoeve aangevraagde 
milieuvergunning van 12 juli 2007 was om die reden niet 
vergunbaar vanwege een te hoge geurhinder, gelet op de 
geurverordening. Met nieuwe technieken, zoals luchtwassers, 
zijn nieuwe aanvragen ingediend voor de overige 
vergunningen.  
Voor meer gedetailleerde informatie ten aanzien van De 
Heense Hoeve, wordt verwezen naar de recente specifieke 
raadsmededeling over dit onderwerp. 
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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.  

 


