
1 
 
 

 

Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
mei 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.  

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.  
 
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 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. 
 

In het auditcommittee is dit besproken.  
 

Aanhouden 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

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

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

 Aanhouden 

07. 5 nov. 2015 / 4b / Huisman / 
Van den Bosch /  

Streven naar meer borden langs de A4. De huidige situatie is dat een bord van de gemeente en Rewin is 
gesitueerd op de ontwikkellocatie Reinierpark (uitbreiding 
Reinierpolder I). Reclame en verwijs borden direct aan de 
snelweg is niet haalbaar. Rijkswaterstaat heeft zeer streng beleid 
aangaand bebordingen direct aan de snelwegen. Voornamelijk 
omdat dergelijke uitingen de passerende bestuurder zijn 
aandacht/focus  op de weg kan verminderen en daardoor de 
verkeerveiligheidin het geding komt (Bron: rijkswaterstaat).   
Als gemeente verwijzen wij u graag naar u ter kennisgeving 
aangeboden 'economische acquisitieplan Steenbergen'. Een 
actiepunt is het opstellen van een basis aan verkoopproducten 
en uitingen. Onderdeel hiervan kan zijn een ontwikkelbord op 
Reinierpolder richting de A4. Suiker unie heeft tevens 
aangegeven samen met de TOM informatie/verkoop uitingen 
aan de A4 bij Dinteloord te willen realiseren. 

Aanhouden 

08. 11 nov. 2015 / 5 / Knop / 
Zijlmans 

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

Het verslag is al aan de raad ter kennis gebracht 
 
 

Afgedaan 

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. 

In de raad van mei komt een voorstel mbt permanente 
bewoning in de haven van Steenbergen.  

Afgedaan 

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. 

In de raad van mei komt een voorstel mbt de huisvesting van 
de carnavalsclubs. 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

11. 13 jan. 2016 / 05. / 
Tentoonstellen bouwplannen / 
Huisman / Lepolder 

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

De informatiezuil is gerealiseerd. Afgedaan 

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.  

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 

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 / 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 

15. 03 feb. 2016 / 08. / leden van de 
vergadering / van den Belt 

Gespreksverslag met directie OMWB 
gaat naar de oordeelvormende 
vergadering.  

 Aanhoudende 

16. 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 

17. 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.   
 

Gemeente Steenbergen is in 2015 niet benaderd voor het 
invullen van de sociale meetlat van de FNV. De resultaten 
hiervan kunnen dus ook niet bekend gemaakt worden. 
Mocht in 2016 een verzoek tot medewerking komen zal 
hieraan zeker gehoor worden gegeven. 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

18. 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.   

De raad ontvangt in mei 2016 een raadsmededeling over dit 
onderwerp. 

Aanhouden 

19. 09 maart 2016 / 05. / 
Weerdenburg / Zijlmans 

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

Dinsdag 5 april heeft het college het verkeersbesluit 
genomen om de parkeertijd binnen de blauwe zone van 1u 
naar 2 uur te verhogen. Dit op verzoek en na overleg met 
RPS en KHN. Het belsuit ligt nu voor 6 weken ter inzage. Na 
deze periode is het belsuit defnitief. Middels een 
raadsmededeling bent u op de hoogte gebracht van het 
besluit. 

Afgedaan 

20. 31 maart 2016 / raad / Van Aken 
/ burgemeester 

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

 Aanhouden 

21. 31 maart 2016 / raad / van der 
Spelt / Zijlmans 

De wethouder bekijkt of er op de 
rotondes klaprozen ingezaaid kunnen 
worden.  

Op 13 april zijn de 3 rotondes die liggen aan de N259 
ingezaaid met klaprozen 

Afgedaan 

22. 4 april 2016 / 07  / Broos / 
Zijlmans  

De wethouder zegt toe op de vraag 
‘hoe heeft de stichting SOM het 
geregeld m.b.t. het vervangings-fonds’ 
bij de SOM neer te leggen en het 
antwoord aan de raad te geven zodra 
dit beschikbaar is. 

De vraag is uitgezet. Zodra het antwoord beschikbaar is zal 
de raad op de hoogte gesteld worden. 

Aanhouden 

23. 6 april 2016 / 05A. / Aben / Vos De wethouder zegt toe te zorgen dat 
de raad de beschikking krijgt over het 
sameringsplan voor Nieuw-Vossemeer. 

Het saneringsplan van de Provincie Noord-Brabant voor 
Nieuw-Vossemeer is op dit moment nog niet 
beschikbaar/definitief, maar als dat wel het geval is, krijgt 
de raad er de beschikking over 

Aanhouden 

     
     
     
     
     
     



5 
 
 

 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

24. 6 april 2016 / 07. / Veraart / Vos De wethouder zegt toe schirftelijk toe 
te lichten wat de mogelijkheden zijn 
m.b.t. het invoeren van een pilot 
m.b.t. de afvalinzameling.  

Omgekeerd Inzamelen is een inzamelsysteem dat de laatste 
jaren in opmars is gekomen. Om dit systeem uit te proberen 
hebben al  veel gemeenten  een  pilot uitgevoerd. Deze 
gemeenten hebben bewezen dat Omgekeerd Inzamelen 
werkt. Een pilot is gezien de bewezen slagingskans bij 
andere gemeenten niet meer nodig. Werkt 
kostenverhogend, verandert al veel aan de infrastructuur, 
vertraagt het proces  en is enkel, indien gewenst,  aan te 
raden in een gemeente die een hoge stedelijkheidsklasse 
heeft  met een eigen flexibele inzameldienst en voldoende 
voorzieningen. 
 

Afgedaan 

25. 6 april 2016 / 05. / Van Es / Van 
den Belt 

In diverse lokale kranten van 
omliggende gemeenten staan 
verslagen van de wijkagent. Dit heeft 
een hoog informatief karakter. De 
burgemeester neemt dit mee naar de 
basisdriehoek. 
 

Anders dan tijdens de raad is aangegeven zal de 
burgemeester dit onderwerp aan de orde stellen tijdens het 
reguliere overleg dat hij eens per twee weken heeft met de 
leiding van het politieteam Bergen op Zoom (en dus niet in 
de basisteamdriehoek). Overigens loopt er vanuit de politie 
zelve al een project om wijkagenten meer bekendheid te 
geven door interviews met enkele van hen, die worden 
gepubliceerd in BN/De Stem.  Of er mogelijkheden zijn om in 
aanvulling daarom meer specifieke ‘verslagen’ van 
wijkagenten over hun dag/dagelijkse werkzaamheden te 
publiceren, wordt – zoals eerder aangegeven – besproken 
maar zal zeker ook afhankelijk zijn van privacyaspecten. Dit 
omdat veel tijd opgaat aan buurtbemiddeling en 
burenproblematiek. 

Afgedaan 

26. 6 april 2016 / 05. / Baartmans / 
Van den Belt 

De burgemeester geeft aan in mei te 
komen met nadere informatie over de 
opgave m.b.t. asielzoekers.  

 Aanhouden 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

27. 6 april 2016 / 05. / van der Spelt 
/ Lepolder 

De wethouder geeft de aantallen 
seniorproof woningen nog door aan de 
raad.  

Uit de oversampling WoOn 2015, marktonderzoek waar de 
gemeente aan heeft deelgenomen, blijkt dat er 1660 
nultredenwoningen zijn in de gemeente. Dit is 15,76% van 
de totale woningvoorraad in de gemeente. Ten opzichte van 
de regio West- Noord-Brabant (de zogenaamde Corop regio) 
in zijn geheel is dit positief. In de gehele regio ligt het 
gemiddeld aantal nultredenwoningen op 9, 59% van de 
totale woningvoorraad. Dit wil niet zeggen dat alle andere 
woningen niet geschikt zijn voor ouderen. Door 
aangebrachte voorzieningen, zoals een traplift, zijn niet 
nultredenwoningen ook vaak geschikt voor ouderen om in te 
wonen. Het is niet inzichtelijk hoeveel woningen zodanig zijn 
aangepast dat zij weliswaar niet alle woonfuncties op de 
begane grondvloer hebben (nultreden) maar wel geschikt 
zijn voor ouderen om in te wonen. Dit komt omdat veel 
voorzieningen kunnen worden aangebracht zonder dat 
hiervoor een vergunning moet worden aangevraagd. 

Afgedaan 

28. 6 april 2016 / 06. /Ooms-De 
Neve / Lepolder 

De wethouder geeft voor de 
besluitvormende vergadering de 
grondprijzen van andere gemeenten 
door aan de gemeenteraad.  

Bedragen zijn per m² excl. Btw: 
Steenbergen  €  90,- /125,-  ,  
Woensdrecht € 90,-  ,  
Tholen € 75,- ,  
Bergen op Zoom € 100,-,/150,- . 
Roosendaal € 110,-/150,-   

Afgedaan 

29. 6 april 2016 / 10. / Lepolder   De wethouder zegt toe de offerte 
m.b.t. de app naar de raad te zenden 
voor de besluitvormende vergadering.  

De info is toegestuurd aan de raad. Afgedaan 

30. 6 april 2016 / 12. / Veraart / Van 
den Belt 

De burgemeester zegt een schriftelijk 
antwoord toe met betrekking tot de 
uitvoering van de motie betreffende 
KC Doel.  

De beantwoording van deze vragen zal voor 11 mei 2016 
plaatsvinden. 

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/ 
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.  

04. 7 april 2016 / 12. / Veraart / Van 
Geel 

Kwartaalrapportages m.b.t. de aanrijtijden van de RAV 
gaan naar de raad.  

 


