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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
februari 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 wordt in februari 2017 aan de raad 
voorgelegd. 

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 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.  

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 

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 

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

De wethouder zegt toe met de 
Zonnebergschool wanneer hij daar 
is, te kijken 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 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

06. 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. 
 
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 beleid, 
subsidie ontvangen. 
 

Aanhouden 

07. 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.  
Het communicatiebeleidsplan is ter kennisname voor de raad 
van februari aangeboden. 

Afgehandeld 

08. 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.  

De raadsmededeling zal in de maand december 2016 worden 
aangeleverd in overleg met REWIN N.V.Op 20 december 2016 is 
door het college een  raadsmededeling vastgesteld en aan de 
gemeenteraad toegestuurd. Hiermee is aan de toezegging 
voldaan en is het afgerond. 

 

Afgehandeld 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

09.  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 

10. 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.  

Aanhouden 

11. 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).  
 

  

12. 3 november 2016 / begroting /  
Baartmans / Zijlmans 

De wethouder zegt toe de raad te 
informeren over de acties en 
voortgang m.b.t. vroegtijdige 
schoolverlaters; kinderen in 
uitkeringsgezinnen;  achter-
standsleerlingen en jongeren met 
jeugdhulp en jeugdbescherming 
(tabel pag. 36 begroting). 
 

  

13. 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 

14. 9 november 2016 / Havenkom 
Dinteloord / Huisman / Zijlmans 

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

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

Aanhouden 
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 Datum / agendapunt / 
onderwerp / Indiener 

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

15. 28 november 2016 /  Verdeling 
budget BUIG en vangnetuitke-
ring / Van den Berge / Zijlmans 

Hoe gaan wij om met de mensen 
met een hele kleine kans op 
arbeid. Er wordt nadere informatie 
toegezegd over de aanpak van en 
werkwijze met betrekkingt tot  
deze doelgroep.  

Dit is afhankelijk van de reden hiervan, bijv. leeftijd (tegen de AOW). 
Zij worden geactiveerd - al of niet in het kader van een 
tegenprestatie - maatschappelijk nuttige activiteiten te ontplooien, 
zoals vrijwilligerswerk. 
De ISD kan ook belanghebbenden met een kleine kans op 
inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering 
gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden 
laten verrichten (artikel 10a Participatiewet). Dergelijke additionele 
werkzaamheden worden participatieplaatsen genoemd. Onder 
'additionele werkzaamheden' wordt verstaan: primair op de 
arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden die onder verantwoor-
delijkheid van het college in het kader van deze wet worden verricht 
naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die niet leiden tot 
verdringing op de arbeidsmarkt. Participatieplaatsen onderscheiden 
zich van andere reïntegratie-instrumenten door de grote afstand van 
de belanghebbende tot de arbeidsmarkt, het tijdsbeslag van de 
activiteiten en de duur van het traject. 

Afgedaan 

16. 09 januari 2017 / SWOS / Van 
den Berge / Van Geel 

De wethouder zegt toe de 
gemeenteraad regelmatig op de 
hoogte te houden van de 
voortgang.  
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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 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.  

 Aanhouden 

04. 09. januari 2017 / wethouder 
Van Geel/  

Aanpak personen met verward gedrag.  Beschikbaar in het vierde kwartaal van 2017 Aanhouden 

 
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.  

 


