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Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen  
januari 2017 

 Datum /  agendapunt  /  

onderwerp / Indiener  

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. 09 juli  2015 / Pers pecti efnota /  
alg. beschouwingen / Huisman / 
Zijlmans 

Het plan van aanpak m.b.t. de 
sportc oaches . 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 
voorgel egd. 

Aanhoude n 

02.  5 nov. 2015 / 4b / Huisman / 

Van den Bosch  

De wethouder zegt toe te kijken 

naar een betere lay-out voor de 
begroting. 

Van de begroting 2017 is opdracht gegeven om een infogra phic 

op te stellen. Deze zal middels een raadsmededeling op 22  
november aan de raad worden aangeboden.  

Afge daan 

 
 

03.  28 jan. 2016 / 15 . / Vil la  Moors / 
Raad / Zijlmans 

De wethouder zegt toe met een 
verkeerskundi ge 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 ui tgevoerd. De c onclusie was dat er 

voldoende parkeermogelijkheden waren en da t de 
verkeerscirculatie voldeed. Op dit moment is er  qua  parkeren en 
verkeer  geen sprake va n een sta biel e situa tie. Er zijn divers e 
werken in uitvoering die de parkeermogelijk-heden en verkeers-

roulati e tijdelijk beïnvloeden. Denk bv aan werkzaa mheden 
haven, woningbouw Wes tda m, s traks sloop en herbouw Linden-
burgh en nieuwbouw bij Vil la. Zodra deze werken gereed zijn is 
het zinvol om de parkeer- en verkeerssitua ti e te moni toren.  

Aanhoude n 

04.  28 jan. 2016 / 16 . / 

Peuterspeelzaalwerk / Prent / 
Van Geel  

De wethouder zegt toe te laten 

weten wanneer  de plannen komen.  

Wanneer er duidelijkheid bestaa t over  de res ultaten van de 

fusiegesprekken kan aangegeven worden wanneer de plannen 
aan de raad voorgelegd kunnen worden. 
Wat betreft de fusiegesprekken tuss en Onderwijsorganisati e LPS 
en de Stichting Jeugd en Welzijn wordt na 15 oktober 2016 een 

uitwerking van de businesscase verwacht. Hi erin wordt duidelijk 
of fusie haalbaar is en tegen welke (financi ël e) consequenti es. 

Aanhoude n 

05. 01 feb. 2016 / 08 . / v.d. Berge / 
v. Geel  

De wethouder komt met informa-
tie over de fraude bij de I SD wan-

neer het onderzoek is afgerond. 

Zodra het onderzoek is afgerond zal de I SD de gemeente 
Steenbergen informeren. 

Aanhoude n 

06. 6 april  2016 / 05A. / Aben / Vos  De wethouder zegt toe te zorgen 

dat de raad de beschikking krijgt 
over het saneringsplan voor 
Ni euw-Vossemeer . 

Saneringsplan Kortendijk Nieuw-Vossemeer  en daarop 

betrekking hebbende stukken zijn als ingekomen stuk naar de 
raad gegaan en zijn gea gendeerd als ingekomen s tukken voor  de 
oordeelvormende verga dering van 30 november  2016.  

Afge daan 
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 Datum /  agendapunt  /  
onderwerp / Indiener  

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

07. 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 sugges tie voor  een 
voetga ngers overs teekplaats mee 

te nemen.  

Bij de ui tvoering van het klein  onderhoud aan de wegen wordt 

de realisatie van het zebrapad in 2017 meegenomen.  

Aanhoude n 

08. 21 april  2016 / 05. /  
vragenhalfuur  / Prent /Va n Geel  

De wethouder zegt toe met de 
Stichting peuterspeelzalen 
Steenbergen te bespreken dat er 

een garanti e 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 vaka nti e, maar dat dit 1 januari 2017 wordt.  

Aanhoude n 

09. 21 april  2016 / 11. / 
afvalstoffenbeleid / Raad / Vos  

De raad krijgt de beschikking over 
het communicati eplan in het kader 
van het ni euwe a fvalstoffenbel eid.  

Er zal een communicati eplan worden ontwikkeld voor de 
veranderde inzamel methode ‘omgekeerd Inza melen’.  
De komende periode wordt er gestar t met de voorbereiding tbv 

de implementati e. Zodra het daarbij horende communicati eplan 
gereed is wordt het ter kennisname aan de raad aangeboden.  

Aanhoude n 

10. 6 juni 2015 / 5 . Vra genhalfuur  / 
Van Es  / Va n Geel  

De wethouder zorgt dat de raad 
het inburgeringsplan krijgt.  

Het vluc htelingenwerk Steenbergen is druk bezig met het plan 
van aanpa k zoals toegezegd. Afgesproken met het 
Vluchtelingenwerk da t deze nog deze in November wordt 

aangeboden aan de Raad. Bijgevoegd het  stuk: 'Integrati e 
statushouders gemeente Steenbergen' met een zestal bijlagen  

Afge daan 
 
 

11. 8 juni 2016 / 7 . Begroting RWB / 
allen / Vos  

De wethouder zegt raadsmedede-
ling toe betreffende de effec ten 
van de inzet van extra financiël e 

middel en ten behoeve van REWIN.  

De raads mededeling zal in de maand dec ember 2016 worden 
aangeleverd in overleg met REWIN N.V.  

 

Aanhoude n 

12.  4 juli  2016 / 6 . I SD begroting 
2017; werkplein / Van Geel  

De wethouder zorgt dat de raad de 
businesscase krijgt zodra deze 

besc hikbaar is.  

Zodra er een businesscase is opgesteld wordt deze direc t 
aangeboden aan de Raad. De verwac hting is ni et dat dit in 2016 

zal zijn.  

Aanhoude n 

13. 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 aanbes teding van de A4. 

Samen met de gemeente Bergen op Zoom zal Rijkswaters taat 

hierover worden benaderd. Op 16  dec ember 2016 is  er een be-
stuurlijk overleg gewees t met de verantwoordelijk wethouders 
van de gemeenten Bergen op zoom en Moerdijk over de even -

tueel te nemen vervolgs tappen betreffende het 
aanbes tedingsvoordeel van het rijk. 

Aanhoude n 
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 Datum /  agendapunt  /  
onderwerp / Indiener  

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

14. 3 oktober  2016 / 07 . / Aben / 

Lepolder  

De wethouder zegt een overzicht 

toe m.b.t. de financi ële 
verplichtingen van de provincie 
Noord-Brabant (bijv. ecologische 
verbindingszones).  

 

  

15. 3 november  2016 / begroting /  
Baartmans / Zijlmans  

De wethouder zegt toe de raad te 
informeren over de ac ties en 
voortgang m.b.t. vroegtijdige 

schoolverlaters ; kinderen in 
uitkeringsgezinnen;  ac hter-
standsleerlingen en jongeren met 
jeugdhulp en j eugdbescherming 

(ta bel pag. 36 begroting).  
 

  

16. 3 november  2016 / begroting / 
La mbers / Vos 

De wethouder zegt toe de raad te 
informeren over de ui tzondering  
die niet gemaakt wordt bij het 

inzamel en van vet en wel bij het 
inzamel en van papi er .  
 

Het doel van de (frituur)vetinza meling is het zoveel mogelij k 
voorkomen dat het vet bij het resta fval of in het riool terec ht 
komt en dat het op een hoogwaardi ge mani er wordt verwerkt 

zoals bijvoorbeeld tot biobra ndstof.  Gebruikt frituurvet is één 
van de groots te vervuilers van het riool. De gemeente heeft 1 
inzamelpunt op de milieustraat maar sti mul eer t een inzameling 
op meerdere loca ties . Da t laat het c ontrac t ook toe. Dit is bij de 

papierinza meling ni et het geval.   Par tijen voor  vetinza meling 
kunnen zich via de gemeente (of in overl eg zelfs tandi g) aan -
melden. Deze mogelijkheid is in i eder geval in het beleidsplan 

Van Afval Naar Gronds tof 2016-2020 opgenomen maar di ent 
nog officieel te worden geformul eerd. Het is wel va n belang dat 
de hoeveelheid ingeza melde vetten wordt teruggekoppeld met 
de gemeente. Dit vanwege d e meldplicht aan het CBS en het te 

berekenen hergebruikperc enta ge.  

Afge daan 

17. 7 november  2016 / Najaarsnota 
/ Van Es  / Zijlmans  

Toekoms tvisie ‘De Heen’ wordt in 
2017 opgepakt (ni et specifi ek 
eers te kwartaal). 
 

Begin 2017 wordt de raad geïnformeerd over de ui twerking van 
de Toekoms tvisie De Heen.  

Aanhoude n 
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 Datum /  agendapunt  /  
onderwerp / Indiener  

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

18. 9 november  2016 / Bp Bastion 

e.v. / insprekers / Zijlmans  

De wegen die er sl echt bij l iggen 

vanwege de putten di e te hoog 
liggen en schade kunnen 
aanbrengen worden aangepas t.  
 

De betreffende wegen zijn op di t moment nog bouwstra ten en 

dienen nog definiti ef bes traat te worden. Tussentijds zijn de 
groots te oneffenheden weggehaald.  

Afgedaan 

19. 9 november  2016 / Havenkom 

Dinteloord / Huisman / Zijlmans  

De wethouder kijkt of er een 

tuss enrapportage mogelijk is m.b.t. 
de haven in Dinteloord. 
 

De s tand van za ken zal via een raadsmededeling gemeld worden 

in januari 2017  

Aanhoude n 

20. 9 november  2016 / 
Star tersleningen / Huijbregts / 

Lepolder  

De wethouder zorgt voor overzicht 
van verstrekte star ters-l eningen 

(financi ële s tava za tot nu toe).  

  

21. 28 november 2016 /  Verdeling 
budget BUIG en vangnetuitke-
ring / Van den Berge / Zijlmans  

Hoe gaan wij om met de mensen 
met een hele kl eine ka ns op 
arbeid. Er  wordt nadere informa tie 
toegezegd over  de aanpak van en 

werkwijze met betrekkingt tot  
deze doel groep.  

  

22. 30 november 2016 / Kom 
Dinteloord / Huijbregts / 

Lepolder  

De wethouder zegt toe een 
verbeelding toe te sturen waarin 

de komgrenzen en provinciale 
grenzen duidelijk zijn 
weergegeven. 
 

Het antwoord is reeds aan de raad verzonden.  Afgedaan 

23. 30 november 2016 / Kom 

Dinteloord / Lambers / Lepolder  

De wethouder zegt toe de wijziging 

in de plankaart naar aanl eiding van 
de ziens wijze op pagina 8 toe te 
sturen. 
 

Het antwoord is reeds aan de raad verzonden.  Afgedaan 

24 30 november 2016 / 

reclamebelasting / Lambers / 
Vos  

De wethouder zegt toe na te gaan 

waarom reclamebelasting van 
toepassing is op het Havenkantoor 
en waarom reeds een aanslag is 
ontvangen. 

Het antwoord is woensda g 7  dec ember naar  de raad vers tuurd.  Afgedaan 
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Toezeggingenlijst midde llange/ lange t ermijn van de vergaderingen van de gemeent eraad van Steenbe rgen.  
 

 Datum /  agendapunt  /  
onderwerp / Indiener  

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

01. 09 juli  2015/ Perspec ti efnota/  

alg. beschouwingen/ 
Weerdenburg / Zijlmans  

Het sportbeleidsplan wordt 

aangeboden in 2016. De sugges ties 
worden meegenomen.  

Het gevolg van diverse ongeplande werkzaa mheden, die met 

prioriteit beha ndeld dienden te worden is dat het ni et 
haalbaar is om een nieuw Sportbeleidsplan in 2016 aan te 
bieden. Dit wordt verschoven naar 2017. Dit is zo ook 
opgenomen in de beleidsagenda .  

Aanhoude n 

02. 09 juli  2015 / Pers pecti efnota /  

alg. beschouwingen / Zijlmans  

De wethouder informeert de raad over 

het moment waarop er bij de scouting 
wordt geba ggerd.   

Het is niet bekend wanneer er gebaggerd gaa t worden. 

Initiatief l igt bij de gemeente. Vooralsnog staa t deze ni et op 
de planning in 2015 en 2016.  Voornemen is om in 2016 
metingen te verrichten naar de hoeveelheid specie en 

kwaliteit. 

Aanhoude n 

03. 3 november  2016 / begroting / 

Baartmans / Va n Geel  

De canon van Steenbergen is over twee 

jaar (2018) gerealiseerd.  

  

 
Toezeggingenlijst struct ure le zaken van de  vergader ingen van de gemeenteraad van Steenbergen.  
 Datum / agendapunt /  

onderwerp / Indiener 

Toezegg ing  

01. O. 16-10-2014 / Jeugdzorg / 6 / 

Sui jkerbui jk. 

Ieder kwartaal  een beknopte evaluatie jeugdzorg aan de raad 

aanbieden. 
02.  O. 16-10-2014 / Wmo / 7 / 

Sui jkerbui jk.  
Financiële evaluatie per kwartaal  en 
klanttevredenheidsonderzoek één maal  per jaar.  

03. B. 30-10-2014 /Papiercontainer / 
Remery.  

Jaarrapportage inkoopbeleid wordt jaarli jks  aan de raad 
aangeboden.  

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

Kwartaalrapportages  m.b.t. de aanri jti jden van de RAV gaan 
naar de raad.  

 Datum /  agendapunt  /  
onderwerp / Indiener  

Toezegging  Antwoord Afgedaan 

25. 30 november 2016 / 

arceenvervuiling / Weerdenburg 
/ Vos  

Het c ollege bespreekt dinsda g de 

zienswijze richting de provinci e 
mbt het zuiveren van het 
grondwa ter. De wethouder zegt 
toe na vasts tell ing de zi enswijze 

toe te s turen. 

De brief va n het college aan Gedeputeerde Sta ten van Noord 

Brabant, met daarin de zi ens wijzen t.a .v. de ontwerp -
besc hikking van GS, is met een raads mededeling aan de raad 
aangeboden. Ook de dorpsraad Dinteloord heeft de brief met 
een begel eidende mail toegestuurd gekregen.   

Afge daan 

     



6 
 
 

09 mei  2016 / Molhoop  

Bi j iedere rapportage wordt die van het vorige kwartaal  
meegezonden ter vergel i jking.  

05. 09 mei  2016 / 06. /  onderkomen 
carnaval  bouwclubs 

Jaarli jks  s tand van zaken met betrekking tot onderkomen 
bouwclubs  naar de raad.  

 


