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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
april 2017 

 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 om inwoners meer te stimuleren tot 
sport en bewegen via inzet van de sportcoaches is in 
februari 2017 door het college geaccordeerd en aan de 
raad ter kennis gebracht.  

Afgedaan 

02.  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 
parkeermogelijk-heden en verkeers-roulatie tijdelijk 
beïnvloeden. Denk bv aan werkzaamheden haven, 
woningbouw Westdam, straks sloop en herbouw Linden-
burgh en nieuwbouw bij Villa. Zodra deze werken gereed 
zijn is het zinvol om de parkeer- en verkeerssituatie te 
monitoren. 

Aanhouden 

03.  28 jan. 2016 / 16. / 
Peuterspeelzaalwerk / Prent / 
Van Geel  

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

Het overleg in het kader van de overname van het 
peuterspeelzaalwerk in Steenbergen en Bergen op Zoom 
door de Lowys Porquin Stichting (LPS) vordert gestaag.  
Inmiddels in een Sociaal Plan opgesteld en zijn 
overdrachtsdocumenten opgesteld. Het streven is om 
hierover per 1 april 2017 een akkoord van de betrokken 
partijen te ontvangen.  De finale overname is voorzien in 
augustus 2017, bij voorkeur voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar. In de periode juli – september 2017 wordt ook 
het definitieve financiële plaatje dat met overname is 
gemoeid duidelijk.  

Aanhouden 

04. 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 

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

De wethouder kijkt met de 
Zonne-bergschool wanneer hij 
daar is, naar de oversteek-plaats 
en de suggestie voor een 
voetgangers oversteekplaats mee 
te nemen.  
 
 

Bij de uitvoering van het klein onderhoud aan de wegen 
wordt de realisatie van het zebrapad in 2017 
meegenomen. 

Aanhouden 

06.  4 juli 2016 / 6. ISD begroting 
2017; werkplein / Van Geel 

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

Zodra er een businesscase is opgesteld wordt deze direct 
aangeboden aan de Raad. De verwachting is niet dat dit in 
2016 zal zijn. 
 

Aanhouden 

07. 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 benaderd. Op 16 
december 2016 is er een bestuurlijk overleg geweest met 
de verantwoordelijk wethouders van de gemeenten Bergen 
op zoom en Moerdijk over de eventueel te nemen 
vervolgstappen betreffende het aanbestedingsvoordeel 
van het rijk.  
Samen met de gemeente Bergen op Zoom en Moerdijk is er 
een brief naar de minister om extra geluidsschermen aan 
te leggen en knooppunt Zoomland aan te passen. Wij zijn 
in afwachting van de reactie van de provincie. (Zie 
raadsmededeling 21 februari 2017). 
 

Aanhouden 
 
 
 
 
 
 
 

08. 7 november 2016 / 
Najaarsnota / Van Es / Zijlmans  

Toekomstvisie ‘De Heen’ wordt in 
2017 opgepakt (niet specifiek 
eerste kwartaal). 
 
 

Begin 2017 wordt de raad geïnformeerd over de uitwerking 
van de Toekomstvisie De Heen.  

Aanhouden 

09. 9 november 2016 / Havenkom 
Dinteloord / Huisman / 
Zijlmans 

De wethouder kijkt of er een 
tussenrapportage mogelijk is 
m.b.t. de haven in Dinteloord. 
 

B&W hebben op 14 februari 2017 een raadsmededeling 
vastgesteld. Deze is op 6.3.2017 in de raad behandeld.   
 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

10. 06 februari 2017 / 6. 
Herstructurering WVS / 
Zijlmans diiv. raadsleden. 

De raad wordt rond de maand juli 
geinformeerd over de nader te 
be-noemen risico’s van de 
omzetting. 

Juli 2017 wordt de raad geïnformeerd  over de nader te 
benoemen risico’s van de omzetting. 

Aanhouden 

11. Toezegging uit 2016 
raadsvergadering december. 

Stukken onderzoek ondernemers 
Dinteloord i.r.t. tweede 
supermarkt.  
 

De winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord zal een 
actiepuntenrapport opstellen voor het (winkel-)centrum na 
input bij de ondernemers te hebben opgehaald. Die sessie 
heeft eind januari plaats gevonden en het rapport is zo 
goed als klaar. Naar verwachting zal het binnen een maand 
(voor eind maart) vanuit de winkeliersvereniging worden 
aangeboden aan de gemeenteraad ter informatie. 

Aanhouden 

12. 08 februari 2017/ 5. / V. d. 
Spelt /wethouder Lepolder/ 
380 KV 

De wethouder zegt een 
raadsmededeling toe.  

Begin april wordt u nader geïnformeerd met een 
raadsmededeling. 

Aanhouden 

13. 08 februari 2017 / 5. / 
Huijbregts / Zijlmans / 
verkeersveiligheid Buuron 

De wethouder neemt contact op 
met de aannemer om op de 
tijdstippen van het schoolverkeer 
aandacht te besteden aan de 
situatie en zo min mogelijk te 
lossen en te laden. 

In het reguliere overleg tussen gemeente en aannemer is 
dit met regelmaat aan de orde gesteld. Toegezegd is dat 
men hier zoveel als mogelijk is rekening mee zal houden 

Afgedaan 

14. 08 februari 2017 / 6. / 
Baartmans /burgemeester / 
communicatiebeleid 

De burgemeester zegt toe de 
suggestie om raad en burgers te 
betrekken bij het nieuwe 
communicatiebeleidsplan mee te 
nemen.  

Er loopt een proces tot werving van een strategisch 
communicatieadviseur. Bij de start van zijn/haar 
werkzaamheden (vermoedelijk 2

e
 kwartaal 2017) zal  de 

prioriteit komen te liggen bij het opstellen van een nieuw 
communicatiebeleid. Bij het proces hiervan  zullen zowel 
de gemeenteraad als de burgers  worden betrokken. 

Aanhouden 

15. 06 maart 2017/ 6. / Taxatie-
rapport Re-App eigendommen 
/ Knop / Lepolder 

De wethouder zegt toe het 
taxatierapport te overleggen aan 
de gemeenteraad.  

Het taxatierapport wordt bij de stukken voor de 
raadsvergadering d.d. 30 maart 2017 gevoegd. 

Afgedaan 

16. 06 maart 2017/ 7. / Begroting 
WVS / Zijlmans  

De wethouder zegt toe de brief 
aan staatssecretaris Kleinsma te 
verstrekken aan de 
gemeenteraad.  

Brief aan Staatssecretaris Klijnsma inmiddels aangeboden 
aan de griffie (21 maart). 

Afgedaan 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

17.  06 maart 2017 / 11. / 
ingekomen stuk 13 / 
Baartmans / Lepolder 

Over het omgevingsrecht en de RO 
komt een schrjftelijk antwoord.  

Voor wat betreft het toezicht op Omgevingsrecht wordt 
gemeld dat dit een gevolg is van het gegeven dat we de 
bezoekfrequentie van minder zware milieu categorieën niet 
altijd halen. In het handhavingsbeleidsplan wordt dit opgepakt. 
Voor wat betreft het Bestuurlijk Toezicht ten aanzien van 
Ruimtelijke Ordening wordt opgemerkt dat we voor dit 
onderdeel feitelijk voor 99 % voldoen; we hebben echter één 
niet actueel bestemmingsplan  
( Assumburg 1 (Sunclass) (onderdeel a sub 3.))  
Dit bestemmingsplan op dit moment actueel maken is niet 
wenselijk omdat er daardoor allerlei gerechtelijke procedures 
zouden worden doorkruist. Met de provincie is hierover 
overigens volop overleg geweest, maar zij kunnen nu eenmaal 
niet zeggen dat wij voor 100% aan de wet voldoen.  

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.  

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 september 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. De metingen worden in het eerste kwartaal van 
2017 verricht. 

Aanhouden 

03. 3 november 2016 / begroting / 
Baartmans / Van Geel 

De canon van Steenbergen is over twee 
jaar (2018) gerealiseerd.  

De wethouder heeft aangegeven positief tegenover de 
ontwikkeling van een canon te staan en de mogelijkheden te 
onderzoeken. Hieronder de toelichting.  
Het ontwikkelen van een breed gedragen canon vraagt 
echter de nodige tijd. Vanuit de gesprekken met 
ervaringsdeskundigen blijkt dat we rekening moeten houden 
met een ontwikkelingstermijn van plm. 2 jaar en een 
investering die kan oplopen tot ca. €20.000,- De hoogte van 
de investeringen zijn mede afhankelijk van de te maken 
keuzes vwb de ontsluiting van de canon (digitaal via een 
website en/of fysiek via een boek). Gezien de benodigde tijd 
voor de ontwikkeling zal de canon op zijn vroegst eind 2018 
gereed zijn maar waarschijnlijk later. Samen met een aantal 
erfgoedinstellingen wordt nu al wel gewerkt aan een plan 
van aanpak. De benodigde middelen voor de ontwikkeling 
van de canon moeten overigens nog wel door uw raad 
beschikbaar worden gesteld. Uitgangspunt is dat een 
voorstel hieromtrent volgt bij de voorjaarsnota 2017. 

Aanhouden 

04. 09. januari 2017 / wethouder 
Van Geel/  

Aanpak personen met verward gedrag.  Beschikbaar in het vierde kwartaal van 2017. Aanhouden 
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Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen.  
Pnt 3 -> afgehandeld 
 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.  
Jaarlijks wordt bij de planning en controlcyclus een 
samenvatting gegeven van de jaarrapportage inkoopbeleid.  
 

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.  

06. 08 februari 2017 / 05. / vragenhalfuur 
(financiering)Volkerrak / Lepolder 

De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te houden.  

07.  08 februari 2017 / 05. / vragenhalfuur 
(veiligheid) Schelde Rijn kanaal / 
Burgemeester 

De burgemeester zegt toe de raad op de hoogte te houden. 

 


