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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen
maart 2017
Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
09 juli 2015 / Perspectiefnota /
alg. beschouwingen / Huisman /
Zijlmans

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

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 te stimuleren tot sport en
bewegen via inzet van de sportcoaches wordt in maart 2017, via
een raadsmededeling, aan de raad ter kennis gebracht.

Aanhouden

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 verkeersroulatie 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 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

01.
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05.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
21 april 2016 / 05. /
vragenhalfuur / Maas / Zijlmans

06.

21 april 2016 / 05. /
vragenhalfuur / Prent /Van Geel

07.

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

08.

22 sept. /05. / Somers / Zijlmans

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

De wethouder zegt toe met de
Zonnebergschool wanneer hij daar
is, te kijken naar de oversteekplaats en de suggestie voor een
voetgangers oversteekplaats mee
te nemen.
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.

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

Aanhouden

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.
Januari 2017:
Recent is nieuw beleid vastgesteld betreffende de subsidiering
van de peuteropvang voor 2017. De leeftijd voor deelname van
peuters is van 2 tot 4 jaar. Voor VVE (voor voorschoolse
educatie) geldt de leeftijd van 2 ½ jaar tot 4 jaar.
In de nieuw af te sluiten contracten voor het aanbieden van
peuterspeelzaalwerk wordt standaard als voorwaarde
meegenomen dat een peuter maximaal 3 maanden op een
wachtlijst mag staan. Voor het einde van die periode is plaatsing
van die peuter in de peuteropvang vereist.
Wat betreft de VVE wordt nog opgemerkt dat, ingeval zich een
2-jarige met een VVE indicatie aandient, er gekeken moet
worden hoe maatwerk geleverd kan worden. Dit geldt als
voorwaarde voor alle instellingen die onder het nieuwe b eleid,
subsidie ontvangen.

Afgedaan
19 jan. 2017

De wethouder zorgt dat de raad de
businesscase krijgt zodra deze
beschikbaar is.
De wethouder zegt toe in het
college te bespreken of RWS gevraagd wordt een analyse te geven
van het voordeel van € 17 milj. op
de aanbesteding van de A4.

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

Aanhouden

Aanhouden
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09.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
3 oktober 2016 / 07. / Aben /
Lepolder

10.

3 november 2016 / begroting /
Baartmans / Zijlmans

11.

7 november 2016 / Najaarsnota
/ Van Es / Zijlmans

12.

9 november 2016 / Havenkom
Dinteloord / Huisman / Zijlmans

13.

09 januari 2017 / SWOS / Van
den Berge / Van Geel

14.

06 februari 2017 / 3. Inspraak
burgers + vragenhalfuur/
Havenfeesten/ Zijlmans

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

De wethouder zegt een overzicht
toe m.b.t. de financiële
verplichtingen van de provincie
Noord-Brabant (bijv. ecologische
verbindingszones).
De wethouder zegt toe de raad te
informeren over de acties en
voortgang m.b.t. vroegtijdige
schoolverlaters; kinderen in
uitkeringsgezinnen; achterstandsleerlingen en jongeren met
jeugdhulp en jeugdbescherming
(tabel pag. 36 begroting).
Toekomstvisie ‘De Heen’ wordt in
2017 opgepakt (niet specifiek
eerste kwartaal).
De wethouder kijkt of er een
tussenrapportage mogelijk is m.b.t.
de haven in Dinteloord.
De wethouder zegt toe de
gemeenteraad regelmatig op de
hoogte te houden van de
voortgang.
Zijn de vergunningen al afgegeven?

De totale kosten worden verdeeld tussen gemeente en
waterschap in de verhouding 60%-40%. De bijdrage van de
gemeente komt op dit moment in aanmerking voor een subsidie
vanuit de provincie ten hoogte van 75% . Het is nog niet
duidelijk tot wanneer deze regeling van kracht blijft.
De raad wordt via het jaarverslag over leerplicht en voortijdig
schoolverlaten op de hoogtegehouden.

Afgedaan

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

Aanhouden

De stand van zaken zal via een raadsmededeling gemeld worden
in januari februari 2017.

Aanhouden

De raad is op 6 februari geïnformeerd over de uitkomst van het
gesprek met het bestuur van SWOS. Dit leidt tot een traject om
tot een kwaliteitsimpuls te komen. De raad zal in het tweede
kwartaal 2017 bevraagd worden over de kaders.
De aanvraag voor de vergunning is ontvangen. De vergunning is
nog niet afgegeven.
De organisatie van de Havenfeesten zal verzocht worden de
mogelijkheden hiertoe en behoefte hieraan te onderzoeken.

Afgedaan

Dit punt zal in de communicatie en promotie worden
meegenomen en zal zeker een aandachtspunt zijn.

Afgedaan

Onderzoek naar de mogelijkheid
om een treintje te laten rijden
tussen de evenementen.
Wanneer dit nodig is gaat de
wethouder om tafel met de andere
organisaties om te kijken of er
extra promotie nodig is. Steenbergen live en de Bassrulers worden
uitgenodigd.

Afgedaan

Afgedaan
Afgedaan
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15.

16.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
06 februari 2017 / 6.
Herstructurering WVS / Zijlmans
div. raadsleden

Toezegging uit 2016
raadsvergadering december.

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

De wethouder gaat de raad nader
informeren en overlegt de reactie
van de raden van de Brabantse Wal
gemeenten aan de raad.

De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht gaan geen
zienswijze indienen.

Afgedaan

De vraag hoe het RMC zich
verhoudt t.o.v. het MBO 2 niveau
wordt nader toegelicht.

Het RMC werkt samen met onderwijs en het werkplein via het
SWV Voortgezet onderwijs in een pilot samen over hoe
jongeren met MBO 2 binnen het onderwijs en van daaruit met
ondersteuning richting werk begeleid kunnen worden.

Afgedaan

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

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

Aanhouden

De wethouder gaat na of
doelgroep ‘C’ correct omschreven
is.

Kandidaten van doelgroep C zijn niet bemiddelbaar en hebben
geen arbeidsmarktperspectief. De omschrijving in het
Herstructureringsplan is juist.
In de bestuurlijke samenvatting wordt gesproken over een plan
van aanpak voor mensen in doelgroep C met alleen een
‘taalprobleem’. Het gaat daarbij om analfabeten en
statushouders. Deze groep mensen hebben wel degelijk
perspectief (zijn dus minimaal doelgroep B) en derhalve komt er
een plan van aanpak.

Afgedaan

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
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Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
Toezegging uit 2016
raadsvergadering december.

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

Gespreksverslagen van college met
welzijn instanties betreffende
welzijnsbeleid (subsidie).

Afgedaan

18.

08 februari 2017 / 11. /
wethouder Lepolder / div
raadsleden

19.

08 februari 2017 / 5. / Veraart /
wethouder Zijlmans / aanplant
bomen Kruisland

De wethouder zegt toe op nieuw
het gesprek aan te gaan met Tante
Louise en hiervan verslag te doen
aan de raad (De Lindenburgh).
De wethouder gaat de
mogelijkheden bekijken om over te
gaan tot extra aanplant van bomen
in Kruisland.

De volgende informatie is verstrekt m.b.t. de door de heer Knop
gevraagde gespreksverslagen. Er is met twee verenigingen een
gesprek geweest over de nieuwe subsidiesystematiek te weten
Volharding Steenbergen en Trafo. Van het gesprek met Volhar ding Steenbergen is geen verslag gemaakt. Dit was een informatief gesprek over de subsidie en de toepassing van de metho diek. Beide aanwezige bestuursleden hadden niet de beschikking over de brief die net voor de zomervakantie was verstuurd
en waarschijnlijk bij het secretariaat was aangekomen. Er is ook
een gesprek geweest met Trafo. Hier is geen verslag van.
Gesprek heeft plaatsgevonden op donderdag 16 februari jl . Het
gespreksverslag wordt/is een dezer dagen aangeboden aan de
raad.
In samenspraak met de dorpsraad gaan we op zoek naar
locaties waar het mogelijk is om extra bomen aan te planten.
Helaas is er in de kern van Kruisland nog weinig openbare
ruimte waar dit mogelijk en gewenst is.
Locaties waar nu naar gekeken wordt zijn:
- Plantsoen Meestoof Molenstraat
- Braakliggende terrein Den Darink

Afgedaan

20.

08 februari 2017/ 5. / V. d. Spelt
/wethouder Lepolder/ 380 KV
08 februari 2017 / 5. /
Huijbregts / Zijlmans /
verkeersveiligheid Buuron

17.

21.

22.

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

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

Afgedaan
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Toezeggingenlijst middellange/lange termijn van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen.
Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
09 juli 2015/ Perspectiefnota/
alg. beschouwingen/
Weerdenburg / Zijlmans

Toezegging

Antwoord

Afgedaan

Het sportbeleidsplan wordt
aangeboden in 2016. De suggesties
worden meegenomen.

Aanhouden

02.

09 juli 2015 / Perspectiefnota /
alg. beschouwingen / Zijlmans

De wethouder informeert de raad over
het moment waarop er bij de scouting
wordt gebaggerd.

03.

3 november 2016 / begroting /
Baartmans / Van Geel

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

04.

09. januari 2017 / wethouder
Van Geel/

Aanpak personen met verward gedrag.

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.
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.
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 201 8
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.
Beschikbaar in het vierde kwartaal van 2017.

01.

Aanhouden

Aanhouden

Aanhouden
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Toezeggingenlijst structurele zaken van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen.

01.
02.
03.
04.

Datum / agendapunt /
onderwerp / Indiener
O. 16-10-2014 / Jeugdzorg / 6 /
Suijkerbuijk.
O. 16-10-2014 / Wmo / 7 /
Suijkerbuijk.
B. 30-10-2014 /Papiercontainer /
Remery.
7 april 2016 / 12. / Veraart / Van Geel

Toezegging
Ieder kwartaal een beknopte evaluatie jeugdzorg aan de raad
aanbieden.
Financiële evaluatie per kwartaal en
klanttevredenheidsonderzoek één maal per jaar.
Jaarrapportage inkoopbeleid wordt jaarlijks aan de raad
aangeboden.
Kwartaalrapportages m.b.t. de aanrijtijden van de RAV gaan
naar de raad.

09 mei 2016 / Molhoop

05.
06.
07.

09 mei 2016 / 06. / onderkomen
carnaval bouwclubs
08 februari 2017 / 05. / vragenhalfuur
(financiering)Volkerrak / Lepolder
08 februari 2017 / 05. / vragenhalfuur
(veiligheid) Schelde Rijn kanaal /
Burgemeester

Bij iedere rapportage wordt die van het vorige kwartaal
meegezonden ter vergelijking.
Jaarlijks stand van zaken met betrekking tot onderkomen
bouwclubs naar de raad.
De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te houden.
De burgemeester zegt toe de raad op de hoogte te houden.

