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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
november 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. 
Het programma van Waterpoort zal per november van dit jaar 
worden uitgevoerd tot ongeveer november 2017. Onder andere 
zullen open dagen bij Suiker Unie worden georganiseerd voor 
burgers, lesprogramma’s bij basisscholen worden gegeven, 
netwerkbijeenkomsten worden gehouden, 
onderwijsprogramma’s worden geïnitieerd en met  theater en 
cultuur verbinding worden gezocht. Dit alles gericht op het 
vergroten van kennis en bewustwording over het verleden, 
heden en toekomstwaarde van de Suikerbiet (en Biobased) in de 
Waterpoort regio. Kortom vanaf november 2016 zullen diverse 
acties worden uitgevoerd waarbij we mee helpen en faciliteren, 
ondernemers en inwoners van Steenbergen kennis maken met de 
suikerbiet en biobased op de kaart zet in de regio. 
 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

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. 
Met de behandeling en vaststelling van het groenbeheerplan in 
oktober is deze toezegging afgehandeld.  

Afgedaan 

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. Het aanpassen van de belijning heeft geen 
meerwaarde en wordt daarom niet uitgevoerd. 

Afgedaan 

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 

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. 
Wat betreft de fusiegesprekken tussen Onderwijsorganisatie LPS 
en de Stichting Jeugd en Welzijn wordt na 15 oktober 2016 een 
uitwerking van de businesscase verwacht. Hierin wordt duidelijk 
of fusie haalbaar is en tegen welke (financiële) consequenties . 
 

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 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

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. 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 

11. 21 april 2016 / 05. /  
vragenhalfuur / Maas / Zijlmans  

De wethouder zegt toe met de 
Zonnebergschool wanneer hij daar 
is, te kijken naar de over-
steekplaats 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 

12. 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 

13. 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 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

14. 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. 
Er heeft in oktober vervolgoverleg plaatsgevonden met een 
vertegenwoordiging van de bewoners. Het verkeer is 
toegenomen conform de verwachting na opening A4. Incidenteel 
wordt er hard gereden. De bewoners hebben advies gevraagd 
aan VVN (veilig verkeer Nederland) Afhankelijk van dit advies 
zullen eventuele maatregelen bepaald worden. T.z.t. zullen we 
uw raad hier over informeren. Onafhankelijk hiervan zullen we 
plaatselijk reflectorpalen plaatsen om  het verkeer te remmen. 

Afgedaan 

15. 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. 
Gemeente Bergen op Zoom heeft geen lobbyplan vastgesteld. 
Omdat het lobbyplan een gedeeld document zou worden, welke 
gemeente  Bergen op Zoom zou opstellen, en deze niet is 
vastgesteld, kunnen wij u geen lobbyplan aanbieden. 
 

Afgedaan 

16. 6 juni 2015 / 5. Vragenhalfuur / 
Van Es / Van Geel 

De wethouder zorgt dat de raad 
het inburgeringsplan krijgt. 
 

  

17. 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 

18. 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 

19.  4 juli 2016 / 6. ISD begroting 
2017; werkplein / Van Geel 

De wethouder zorgt dat de raad de 
businesscase krijgt zodra deze 
beschikbaar is.  
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

20. 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. 

De burgemeester heeft hierover met de leiding van het team 
Bergen op Zoom gesproken. De politie kan niet tegemoet komen 
aan de wens om meer informatie te verstrekken vanwege 
privacy-aspecten. Dit neemt niet weg dat de politie zoveel 
mogelijk via persberichten informatie verstrekt over bijvoorbeeld 
opgepakte woninginbrekers en over aangetroffen 
hennepplantages. Wijkagenten hebben naast dit soort strafbare 
feiten ook te maken met burenconflicten e.d.. Daarover kan en 
zal dus niet worden gepubliceerd. 

Afgedaan 

21. 5 sept. 2016 / vragenhalfuur / 
Baselier / Huisman 

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

Is er in Steenbergen ook een stijging instroom/aanvraag 
bijstandsuitkering(en) waar te nemen.? Zo ja, met hoeveel 
personen en % tov laatste kwartaal 2015.  
Uit de periodieke stroomoverzichten en kwartaalrapportage 2e 
kwartaal 2016 blijkt het volgende: 
Aantal uitkeringsgerechtigden Steenbergen per 31-12-2015 352 
Aantal uitkeringsgerechtigden Steenbergen per 30-4-2016 362 
Aantal uitkeringsgerechtigden Steenbergen per 30-6-2016  362 ( 
volgens kwartaalrapportage 2e kwartaal 2016) 
 
Conclusie is dus: Ook in Steenbergen is er dus een stijging van 
het aantal uitkeringsgerechtigden waar te nemen. Ten opzichte 
van ultimo december 2015 bedraagt deze stijging dus 10 
personen wat neer komt op 2,8% 
 

Afgedaan 

22. 7 sept. 2016 / 08. / Baartmans / 
Vos 

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

In de ruimtelijke structuurvisie is opgenomen dat een ruimtelijke 
ontwikkeling gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering van 
het landschap. Voor de realisatie van windenergie is hiervoor 
een compensatie van €15.000 per Megawatt opgenomen. De 
compensatie van €15.000 per Megawatt is een verplichting 
vanuit de structuurvisie. De sociale randvoorwaarden gaan 
verder dan de verplichting vanuit structuurvisie. Voor een 
windenergieproject is het dan ook niet voldoende om enkel de 
€15.000 per Megawatt te compenseren. 
 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

23. 22 sept. /05. / Van Aken / Van 
Geel 

De wethouder zegt toe de raad te 
informeren, indien dit hun be-
voegdheid is, wanneer de beleids-
wijzigingen m.b.t. de WMO  op 
basis van de uitspraak van de 
rechter doorgevoerd zijn. 

Op dit moment wordt in samenwerking met de Brabantse Wal 
gemeenten een aanpassing van de beleidsregels voorbereid. De 
definitie van schoon en leefbaar huis wordt verder gedefinieerd. 
Het zorgplan (de taken die de aanbieder uitvoert) dat nu na 
verzending van de beschikking wordt opgesteld, dient eerder in 
het proces opgesteld te worden, waardoor het onderdeel 
uitmaakt van de beschikking. Hierin dient met name de 
frequentie van de uitvoering van de taken aangegeven te zijn. 
Deze aanpassingen worden binnenkort besproken met de 
aanbieders van huishoudelijke ondersteuning waarna een en 
ander richting besluitvormingstraject geleid zal worden. 
Het vaststellen van beleidsregels is geen bevoegdheid van de 
raad maar van het college.  

Afgedaan 

24. 22 sept. /05. / Somers / Zijlmans De wethouder zegt toe in het 
college te bespreken of RWS ge-
vraagd wordt een analyse te geven 
van het voordeel van € 17 milj. op 
de aanbesteding van de A4. 
 

Samen met de gemeente Bergen op Zoom zal Rijkswaterstaat 
hierover worden benanderd. 

Aanhouden 

25. 22 sept. 2016 /10. / Baartmans / 
Vos 

De wethouder zegt toe de 
uitkomsten van het 
consumentenonderzoek 
(Dinteloord) te delen met de raad.  
 

De raadsmededeling mbt dit onderwerp is aan u ter beschikking 
gesteld. 

Afgedaan 

26. 22 sept. 2016 / 11A. / Molhoop 
/ Burgemeester 

De heer Molhoop vraagt of de brief 
van de burgemeester aan Nsarin 
Dchar openbaar gemaakt kan 
worden.   
 

Brief is op 12 oktober ter beschikking gesteld aan de griffie. Deze 
zal de brief verspreiden 

Afgedaan 

27. 3 oktober 2016 / 05. / Molhoop 
/ Vos 

Heeft de gemeente Steenbergen 
een normering voor stank-
(overlast).  

Er is de verordening geurhinder en veehouderij gemeente 
Steenbergen 2008, waarin een lagere geurnorm is opgenomen 
dan in de Wet Geurhinder en veehouderij voor de bebouwde kom 
van de kern de Heen. 
 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

28. 3 oktober 2016 / 05. / Aken / 
Zijlmans 

De wethouder zegt toe de 
resultaten van de 
effectenrapportage m.b.t. de 
verkeersmaatregelen aan Oude 
Heijndijk aan de raad te doen 
toekomen.  

We hebben wel een indicatie (zie antwoord 14) maar wachten 
het advies van VVN af. 

Afgedaan 

29. 3 oktober 2016 / 06. / Aken / 
Lepolder 

De wethouder zegt een overzicht 
toe over de financiële stand van 
zaken.  

Het antwoord is middels een bijlage bijgevoegd. Afgedaan 

30. 3 oktober 2016 / 07. / Aben / 
Lepolder 

De wethouder zegt een overzicht 
toe m.b.t. de financiële 
verplichtingen van de provincie 
Noord-Brabant (bijv. ecologische 
verbindingszones).  

  

31. 3 oktober 2016 /  08. / 
Baartmans / Zijlmans 

De wethouder zegt toe inzichtelijk 
te maken wat de interne kosten 
zijn.  

De raad heeft inmiddels antwoord gekregen op de vragen die 
gesteld zijn over het groenbeheerplan tijdens de 
oordeelsvormende vergadering van 3 Oktober. De antwoorden 
met een bijlage vanuit de begroting zijn op het RIS geplaatst.  

Afgedaan 

32. 3 oktober 2016 / 13. / 
Baartmans / Zijlmans 

De wethouder zegt toe direct 
betrokken instanties te informeren 
over de beleidsregels met 
betrekking tot de bijstand.  

De afspraak met communicatie is gemaakt om de komende 
maanden periodiek aandacht te besteden aan de verschillende 
regelingen middels krant website en social media. Folder van St. 
leergeld is af en zal naar alle scholen worden verzonden.  

Afgedaan 
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Toezeggingenlijst middellange/lange termijn van de vergaderingen van de gemeenteraad van S teenbergen. 
 

 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.  

Het gevolg van diverse ongeplande werkzaamheden, die met 
prioriteit behandeld dienden te worden is dat het niet 
haalbaar is om een nieuw Sportbeleidsplan in 2016 aan te 
bieden. Dit wordt verschoven naar 2017. Dit is zo ook 
opgenomen in de beleidsagenda. 

Aanhouden 

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.  

Begin 2016 is de raad door middel van een presentatie en 
bijbehorende stukken geïnformeerd over het verloop van 
2015 en de wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2016. 
Er zal volgend jaar een nieuw beleidsplan jeugd worden 
opgeleverd, waar een evaluatie moment aan vast zal zitten. 
Er komt echter geen uitgebreide evaluatie over de zorg.  

Afgedaan 

 
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.  

 


