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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen
december 2017

01.

02.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
28 jan. 2016 / 15. / Villa Moors
/ Raad / Zijlmans

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

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.

Aanhouden

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

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

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. 15/06/2017 Denk bv aan
de nieuwbouw bij de villa en straks de herbouw van de
Lindenburgh. Zodra deze werken gereed zijn is het zinvol om de
parkeer- en verkeerssituatie te monitoren.
In een overleg op 28 juni 2017 tussen de gemeenten Bergen op
Zoom en Steenbergen en de Lowys Porquin Stichting (LPS) is
door de LPS een Go gegeven voor overname van de
peuterspeelzalen in bovengenoemde gemeenten.
Op 13 juli 2017 is het Go-moment bekrachtigd via
ondertekening van een intentieovereenkomst door de
betrokken partijen.
Uitgegaan wordt van een overname per 1 januari 2018.
De LPS neemt 19 locaties over inclusief personeel en exclusief
directeur, adjunct directeur en administratief medewerker.
Ook Mamaloe Kinderopvang neemt 5 locaties over en het
Peutercollege neemt 1 locatie over.
De komende maanden wordt verder uitwerking gegeven aan
het opstellen van een Sociaal Plan tussen overdragende en
overnemende partij en de vakbonden. Daarna volgt de
financiële vertaling van de overname.
De wethouder heeft de raad hierover mondeling geïnformeerd
op 13 november 2017, waarmee de toezegging is afgehandeld

Afgedaan
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Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
7 november 2016 / Najaarsnota
/ Van Es / Zijlmans

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

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

Aanhouden

04.

03 april 2017 / 06. / Broos /
Zijlmans / Stichting SOM

05.

01 juni 2017 / 04./
Vragenhalfuur / Van der Spelt /
Zijlmans

06.

06 juni 2017 / 05. /
vragenhalfuur
peuterspeelzaalwerk / Prent /
Van Geel

De wethouder zegt toe informatie
van de stichting over het
toekomstperspectief van het
openbaar onderwijs toe te sturen.
De wethouder laat uitzoeken of er
Europese subsidies aangewend
kunnen worden m.b.t. het creëren
van WIFI hotspots.
De wethouder zegt toe de raad te
informeren over de uitkomsten
van de gesprekken met Lowys
Porquin over peuterspeelzaalwerk
en zal de raad tijdig informeren
als de gesprekken ertoe leiden dat
dit gevolgen heeft voor het
aankomend schooljaar.

15/06/2017 Zoals al eerder is aangegeven wil wethouder
Zijlmans eerst overleg hebben met de Stichting Leefbaarheid
De Heen voordat informatie over de aanpak van de
Toekomstvisie voor De Heen aan de raad wordt voorgelegd.
Het plannen van dit overleg verloopt echter nog altijd
moeizaam. Prioriteit ligt thans bij de u bekende intensieve
kwestie rondom De Stelle.
Op 12 juli jl. zijn de voorgestelde wijzigingen van de statuten
van de Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) door de
Stichting SOM aan de raad toegezonden. De raad krijgt nog de
gelegenheid zich over de voorstellen uit te spreken.
De meest actuele stand van zaken kunt u lezen op
https://www.providers.nl/3301/europese-subsidie-gratisopenbare-4g-wifi-hotspots/ We zullen de invoering hiervan
volgen en waar mogelijk gebruik maken van de regeling.
In een overleg op 28 juni 2017 tussen de gemeenten Bergen
op Zoom en Steenbergen en de Lowys Porquin Stichting (LPS)
is door de LPS een Go gegeven voor overname van de
peuterspeelzalen in bovengenoemde gemeenten.
Op 13 juli 2017 is het Go-moment bekrachtigd via
ondertekening van een intentieovereenkomst door de
betrokken partijen. Uitgegaan wordt van een overname per 1
januari 2018. De LPS neemt 19 locaties over inclusief
personeel en exclusief directeur, adjunct directeur en
administratief medewerker. Ook Mamaloe Kinderopvang
neemt 5 locaties over en het Peutercollege neemt 1 locatie
over. De komende maanden wordt verder uitwerking
gegeven aan het opstellen van een Sociaal Plan tussen
overdragende en overnemende partij en de vakbonden.
Daarna volgt de financiële vertaling van de overname.

03.

De wethouder heeft de raad hierover mondeling geïnformeerd
op 13 november 2017, waarmee de toezegging is
afgehandeld.

Aanhouden

Aanhouden

Afgedaan
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Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener

Toezegging

07.

28 juni 2017 / 06. / begroting
RBLW / weerdenburg / Zijlmans

De wethouder zegt een antwoord toe
op het volgend jaar terugkeren van
dezelfde debiteur(en)

08.

6 juli PN / Huisman / Zijlmans

PvA De Heen komt in het najaar 2017.

09.

6 juli PN / Baartmans / Lepolder

Er komt een evaluatie van alle
communicatiekanalen.

10.

6 juli PN / Weerdenburg/Lambers/
Vos

Er komt een evaluatie van de
reclamebelasting.

11.

6 juli PN / Div. leden / Vos

Duidelijkheid over het
weerstandvermogen.

12.

6 juli PN / Huisman / Vos

Duidelijkheid over de koppeling
tussen duurzaamheid en de leges.

13.

6 juli PN / Baartmans / Vos

Bij de begroting worden de PM
posten weggewerkt.

Antwoord

Afgedaan
Aanhouden

Het PvA voor de opwaardering van de havenkom in De Heen
wordt in december 2017 afgerond.
De evaluatie van de communicatiekanalen is gereed voor de
raadsvergadering van november 2017.
De voor november 2017 geplande evaluatie heeft helaas
vertraging opgelopen. Dit heeft uiteraard de aandacht.
Er komt een evaluatie van de reclamebelasting.
Dit is wenselijk om onderstaande redenen:
De huidige afsprakenkaders zijn gebaseerd op de
uitvoering van het project StadHaven. Dat project is
geëindigd.
Voor de financiering van het centrumplan zou
reclamebelasting een middel kunnen zijn. Dit moet
worden uitgezocht.
We onderzoeken of we het proces van reclamebelasting
administratief sneller kunnen inregelen.
Om deze redenen willen we de evaluatie van de
reclamebelasting tegelijk laten lopen met de exploitatie van
het Centrumplan Steenbergen, in plaats van twee
verschillende spoten te volgen.
Bij het begrotingsproces worden de risico’s opnieuw tegen
het licht gehouden. Dat wordt gedaan op basis van een nieuw
beleidskader. Dit nieuwe beleidskader wordt samen met de
begroting 2018 en de nieuwe nota reserves en voorzieningen
voorgelegd aan de raad. Dat biedt duidelijkheid over het
weerstandsvermogen.
Onderzocht gaat worden hoe bij andere gemeenten met
duurzaam bouwen en leges omgegaan wordt.
Waar mogelijk worden de PM posten in de begroting 2018
verder geconcretiseerd. Is dat niet mogelijk, dan wordt de PM
post betrokken bij het opstellen van de risicoparagraaf.

Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden

Afgedaan

Aanhouden
Afgedaan
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Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

14.

6 juli PN / Vos

In het auditcommittee wordt een
na-dere toelichting gegeven op de
verdeling van ambtelijke kosten
op projecten.

Afgedaan

15.

6 juli PN / Vos

Er komt een overzicht met de
bestemmingsreserves.

16.

6 juli PN / Gommeren / Zijlmans

17.

6 juli PN / Lambers / Van Geel

De kosten voor de bus zijn nog niet in totaliteit bekend. Naar
verwachting zijn deze aan het einde van het jaar bekend en u
wordt t.z.t over geïnformeerd.

Aanhouden

18.

6 juli PN / Lambers/ Baartmans /
Van Geel
6 juli PN / Van Geel

Het Jeugdwerk maakt onderdeel uit van de kwaliteitsimpuls
Welzijnswerk en zal als zodanig daarin verwerkt worden.
Voor zover nu inzichtelijk zal deze planning gehaald worden.

Aanhouden

19.
20.

6 juli PN / Vos

De wethouder verstrekt nogmaals
de uitkomsten van het onderzoek
m.b.t. de verkeersafwikkeling in
Dinteloord (rondweg).
Er komt een analyse van de
kosten en het proces m.b.t. de
totstandkoming van het mobiele
punt (bus) voor jongerenwerk.
In 2018 komt een plan m.b.t. het
Jeugdwerk.
In januari 2018 komt de nota
materieel erfgoed naar de raad.
In de tweede helft van 2017
ontvangt de raad de kaders voor
het innovatiefonds.

Op 12-9 staat de eerstvolgende auditcommittee gepland.
Voor de vergadering wordt een notitie opgesteld die inzicht
geeft in de verdeling van de ambtelijke kosten op projecten.
26-10-2017: De bespreking van genoemde notitie vindt plaats
in het komende auditcommittee.
Besproken in audit committee 21 november 2017. Is daarmee
afgehandeld.
Samen met de begroting 2018 en de nieuwe nota
risicomanagement wordt de nota reserves en voorzieningen
voorgelegd aan de raad. Deze geeft een opsomming van alle
huidige bestemmingsreserves.
Met de vaststelling van de begroting en de nieuwe nota’s
risicomanagement en reserves en voorzieningen op 9
november afgewikkeld.
De bedoelde stukken zijn op 16 november 2017 via de griffie
aangeleverd.

Er is reeds overleg geweest met Suiker Unie en Provincie over
mogelijke kaders en hun ervaringen. Dit heeft input gegeven
om te komen tot een richtinggevende nota. Hier wordt aan
gewerkt.

Aanhouden

21.

6 juli PN / Vos

De gemeenteraad zal middels een raadsmededeling in het
vierde kwartaal van 2017 hierover worden geïnformeerd.

Aanhouden

Informatie over de bovenwijkse
voorzieningen AFC komt naar de
raad.

Afgedaan

Afgewerkt

Aanhouden
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22.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
6 juli PN / Zijlmans

23.

4 sept. 2017 / 5. /
vragenhalfuur / Maas / Zijlmans

24.

4 sept. 2017 / 5. /
vragenhalfuur / Maas / Zijlmans

25.

4 sept. 2017/ 5. / vragenhalfuur
/ Prent / Van Geel

26.

6 sept. / 5. / vragenhalfuur /
Molhoop / Vos

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

Bij het centrumplan Dinteloord
wordt de blauwe zone
meegnomen.
Welke zaken zijn opgenomen in
het dorpsontwikkelingsplan en
hoe is de financiering.

Dit wordt meegenomen in het centrumplan wat in 2018 zal
worden opgeleverd.

Aanhouden

Het dorpsontwikkelingsplan Kruisland is te raadplegen op de
gemeentelijke website. Elk dorpsontwikkelingsplan mondt uit
in een zogenaamde Leefbaarheidsagenda. Daarin staan de
actiepunten waaraan uitvoering gegeven wordt. Deze agenda
wordt is onderdeel van het periodiek overleg tussen de
dorpsraad en de kernwethouder. Voor Kruisland is dat
wethouder Zijlmans. Er is destijds gekozen om geen
uitvoeringsbudgetten te koppelen aan deze onderwerpen. De
benodigde bedragen worden opgenomen in de begrotingen
van de jaren waarin uitvoering wordt gegeven aan deze
onderwerpen.
De afspraken over de baten van de verkoop van het Pluspunt
worden opgevraagd en zullen in oktober aan de raad
voorgelegd worden.
De wethouder en beleidsmedewerker gaan in oktober in
gesprek met het onderwijs en zullen de EHBO lessen als
onderwerp daarin meenemen. Terugkoppeling volgt op korte
termijn.
De wethouder heeft de raad hierover mondeling
geïnformeerd op 13 november 2017, waarmee de toezegging
is afgehandeld
Op dit moment wordt geïnventariseerd om welke dijken het
gaat, welke woningen daaraan zijn gelegen en wat de
gevolgen van de uitspraak zijn.
Op dit moment (19-09) wachten wij op de aanlevering van
digitale bestanden van het waterschap waaruit duidelijk moet
worden welke dijken het exact betreft.
Toevoeging 23-11-2017: De inventarisatie is afgerond.
Er zijn pro-actief brieven verzonden naar eigenaren van 47
woningen die in aanmerking komen voor aardevermindering
en teruggave van de WOZ in de periode van 2013-2017.

Afgedaan

Hoe is het gegaan met en wat zijn
de afspraken over de baten van de
verkoop van het Pluspunt.
De wethouder zegt toe op de
scholen het geven van EHBO
lessen aanhangig te maken.

De wethouder zegt de raad voor
oktober informatie toe over de
uitwerking van de jurisprudentie
betreffende de WOZ waarde voor
dijkwoningen.

Aanhouden

Afgedaan

Afgehandeld
Middels
Raadsmededeling
30-10-2017
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Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

Totaalbedrag bedraagt plm. € 31.000. Dit wordt via
ambtshalve vermindering toegepast. Op 2 november 2017 is
over dit onderwerp een raadsmededeling naar de griffie
verzonden. Inmiddels zijn er 32 formulieren (bezwaren) retour
ontvangen en in behandeling genomen. De bezwaren worden
voor 31-12-2017 afgehandeld mits tijdig ingediend.
27.

4 okt. / 5. / vragenhalfuur / Van Es
/ Zijlmans

De wethouder zegt toe de raad op
de hoogte te houden van de
ontwikkelingen rondom dorpshuis
De Stelle.

Het zittende bestuur van Dorpshuis De Stelle heeft haar taken
beëindigd. Nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld. Op
dit moment wordt de overdracht van zittend naar nieuw
bestuur geregeld. Wij informeren u zodra het nieuwe bestuur
van start gaat.

Aanhouden

28.

4 okt. / 8. /
Communicatiebeleidsplan / Broos /
Lepolder

De wethouder zegt toe het
communicatie uitvoeringsplan en
de jaarlijkse herijking en evaluatie
via de ingekomen stukken aan de
raad aan te bieden.

Dit is inderdaad toegezegd maar betreft feitelijk een normale
gang van zaken. Uiteraard wordt de raad hierover
geinformeerd.

afgedaan

29..

28 sept
Pinautomaat Nieuw-Vossemeer /
Van der Spelt / Van Geel

De wethouder zegt toe om de
raad te informeren over het
gesprek met de Rabobank (pinautomaat) op 2 oktober. Binnen
drie weken informeert de wethouder de raad over de
voortgang.

Er zijn gesprekken gevoerd tussen de wethouder en de
directie van de Rabobank, bestuur van de Vossenburcht,
beheerder etc. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een
vrijwel zekere plaatsing van de pinautomaat in de hal van het
gebouw met vaste tijden dat er gepind kan worden en
daarnaast altijd als er activiteiten zijn in het gebouw.

Afgedaan

De wethouder zegt toe dat de
ouders van kinderen op de
peuterspeelzaal op een correcte
en tijdige wijze worden
geïnformeerd over de
ontwikkelingen.

Dit punt wordt opgevolgd.

Afgedaan

26 okt. Maas / Zijlmans

30.

13 november 2017 / 6 /
vragenhalfuur /
Prent / Van Geel
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31.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
13 november 2017 / 7 /
jaarrekening SOM / Van den
Bosch / Zijlmans

32.

13 november 2017 / 7 /
jaarrekening SOM / Broos /
Zijlmans

33.

13 november 2017 / 8
/adviesraad sociaal domein/
Van Es / Van Geel

34.

13 november 2017 / 10 /
najaarsnota 2017 / Prent /
Zijlmans

35.

13 november 2017 / 11 /
ingekomen stukken / Prent /
Zijlmans

36

13 november 2017 / 11 /
ingekomen stukken / Prent /
Van Geel

37.

13 november 2017 / 11 /
ingekomen stukken / Maas / Van
Geel

Toezegging
De wethouder zegt toe bij de
school na te vragen of de uitkomst
van de enquête gedeeld kan
worden.
De wethouder zegt toe dat voor
het komend jaar zorgvuldiger
omgegaan zal worden met de
termijnen voor het aanleveren
van de jaarstukken.
De wethouder zegt een overzicht
toe van de verschillen tussen de
huidige verordening en de ter
vaststelling aangeboden
gewijzigde verordening.
De wethouder zegt toe de
resultaten van de pilot
burgerparticipatie openbaar groen
toe te sturen naar de raad.
De wethouder zegt toe de
rapporten over de ontsluiting kern
Dinteloord nogmaals naar de raad
te sturen (toezegging nr. 19).
De wethouder zegt toe – ongeacht
de uitkomst van het scholenproject met de Petrus en Paulusschool in contact te treden over
de uitvoering van het EHBO
project (toezegging nr. 29)
De wethouder treedt in contact met
Stichting Groenhuysen over de
verkoop van het Pluspunt en op welke
wijze de opbrengsten geïnvesteerd
worden in Kruisland.

Antwoord

Afgedaan

Hiermee wordt in het te volgen proces in 2018 en verder
rekening gehouden

Afgedaan

Via een raadsmededeling zal dit uiterlijk in januari aan de
Raad worden toegezonden.

AaNhouden

Deze documenten zijn op 16-11 opnieuw aangeleverd.

Afgewerkt

Het scholenproject wordt afgewacht. Inmiddels is bekend is
dat de Petrus-school zelf initiatief neemt.

Afgedaan

De wethouder zal contact leggen met Stichting Groenhuysen. Zodra
de gewenste informatie beschikbaar is wordt deze met de raad
gedeeld.

Aanhouden
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Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

38.

15 november 2017 / 5 /
vragenhalfuur / Knop / Lepolder

Dit punt wordt meegenomen in gesprekken met makelaars.

Aanhouden

39.

15 november 2017 / 5/
vragenhalfuur / Van der Spelt / Vos

De wethouder zegt toe in contact te
treden met makelaars om
ongewenste woonsituaties met
arbeidsmigranten tegen te gaan.
De wethouder zegt toe de raad te
informeren over het keurmerk veilig
buitengebied.

Onderzocht wordt wat dit voor ons als gemeente gaat betekenen.
Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zal het college
bepalen om hier al dan niet mee aan de slag te gaan.

Aanhouden

Toezeggingenlijst middellange/lange termijn van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen.
Datum / agendapunt /
Toezegging
Antwoord
onderwerp / Indiener
01. 09 juli 2015/ Perspectiefnota/
Het sportbeleidsplan wordt
Het gevolg van diverse ongeplande werkzaamheden, die met
alg. beschouwingen/
aangeboden in 2016. De suggesties
prioriteit behandeld dienden te worden is dat het niet
Weerdenburg / Zijlmans
worden meegenomen.
haalbaar is om een nieuw Sportbeleidsplan in 2016 aan te
bieden. Dit wordt verschoven (26-10-2017: naar december
2017). Dit is zo ook opgenomen in de beleidsagenda.
In verband met het plotseling uitvallen van een medewerker
is de planning van december 2017 niet haalbaar. Het
sportbeleidsplan zal naar februari 2018 verschoven worden.
Dit zal ook in de beleidagenda opgenomen worden.
02. 09 juli 2015 / Perspectiefnota /
De wethouder informeert de raad over
Het is niet bekend wanneer er gebaggerd gaat worden. In
alg. beschouwingen / Zijlmans
het moment waarop er bij de scouting
overleg met het Waterschap wordt een planning opgesteld
wordt gebaggerd.
van alle baggerwerkzaamheden voor de komende jaren.
04. 09. januari 2017/wethouder
Aanpak personen met verward gedrag.
Beschikbaar in het vierde kwartaal van 2017.
Geel/

Afgedaan
Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden
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Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen. (gelet op raadsmededeling ‘update toezeggingenlijst’
kunnen deze structurele zaken als afgedaan worden beschouwd

01.

02.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
13 november 2017 / 8 / adviesraad
sociaal domein/ Prent / Van Geel

Toezegging
De wethouder zegt toe dat in raadsvoorstellen verwijzingen
worden opgenomen naar het advies van de adviesraad
sociaal domein.

Is een
continue
process

13 november 2017 / 9 / najaarsnota /
Prent

Bij het aanbieden van de planning en controldocumenten
wordt een overzicht toegevoegd welke onderwerpen in welke
vergadering besproken worden.

Afgedaan
Hiervan is
acte
genomen
Afgedaan

