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Aan de Raad, 

Maandelijks wordt een overzicht opgesteld van nog openstaande toezeggingen die door leden van ons 
college zijn gedaan aan uw raad. Dat overzicht is opgebouwd uit een drietal onderdelen; het 
hoofdbestanddeel bevat de toezeggingen voor de korte termijn. Daarnaast kent het overzicht een deel 
over toezeggingen op de middellange en de lange termijn en een deel waarin structurele toezeggingen 
staan opgesomd. 

Recent hebben wij deze toezeggingenlijst doorgenomen op actualiteit. De lijst is wat betreft de korte en 
de middellange termijnzaken op orde. Met betrekking tot het deel met de structurele toezeggingen is ons 
het volgende gebleken: 

De wethouder voor jeugdzorg heeft op 16 oktober 2014 raadslid Suijkerbuijk toegezegd dat de raad ieder 
kwartaal een beknopte evaluatie over de jeugdzorg zou worden aangeboden. In de praktijk is dit helaas 
gebleken moeilijk tot niet uitvoerbaar te zijn. Oorzaak was het ontbreken van adequate software om aan 
die toezegging te kunnen voldoen. Inmiddels is daarin verandering gekomen en wordt juist deze maanden 
gewerkt aan implementatie van nieuwe, wel op dit punt toereikende software. Dit impliceert dat in principe 
die kwartaalrapportages vanaf januari 2018 geleverd zouden kunnen worden. Wij kunnen ons echter niet 
aan de indruk onttrekken dat die rapportages, met een interval van eens per kwartaal weinig toevoegen 
aan de informatie die uw raad al wordt aangereikt in de perspectief nota, begroting en jaarrekening. Wij 
men derhalve dat bedoelde structurele toezegging kan worden afgevoerd van de toezeggingenlijst. 

Datzelfde geldt voor de toezegging - eveneens op dezelfde datum gedaan aan toenmalig raadslid 
Suijkerbuijk - met betrekking tot het per kwartaal aanleveren van een financiële evaluatie aangaande de 
Wmo. Ons inziens kan deze structurele toezegging worden geschrapt van de toezeggingenlijst. De in 
relatie hiermee destijds gedane toezegging dat één maal per jaar een klanttevredenheidsonderzoek wordt 
uitgevoerd en de uitkomsten daarvan bekend worden gemaakt aan de raad, blijft onverkort van kracht. Dit 
is overigens een wettelijke verplichting en behoeft alleen al om die reden, wat ons betreft niet te worden 
opgenomen in de toezeggingenlijst. 

In oktober 2014 is op een vraag van raadslid Remery toegezegd dat jaarlijks een rapportage wordt 
aangeboden aan de raad over het inkoopbeleid. Zoals u weet werken wij al geruime tijd samen met het 
Inkoopbureau West-Brabant. Voor de goede orde merken wij op dat dit Inkoopbureau geen 
gemeenschappelijke regeling is. 



Rekening en verantwoording over het gevoerde beleid vindt daarom plaats via onze eigen jaarrekening 
en begroting. Mede daarom kan ook deze structurele toezegging naar onze mening worden afgevoerd 
van de toezeggingenlijst. Inmiddels behoort het tot onze vaste processen dat uw raad 
kwartaalrapportages krijgt aangeboden over de aanrijtijden van de regionale ambulance voorziening 
(RAV). Naar wij hebben begrepen verloopt dit tot volle tevredenheid van uw raad. Wij menen dat ook 
deze structurele toezegging derhalve kan worden geschrapt van de toezeggingenlijst. 

Zoals u weet is de problematiek rond geschikte onderkomens voor bouwclubs van carnavalswagens 
tot tevredenheid opgelost door het aanbieden van een bouwloods. Deze bouwloods is al weer geruime 
tijd in gebruik bij enkele bouwclubs. Wij zien geen noodzaak meer om uw raad jaarlijks een beeld te 
scheppen met betrekking tot de onderkomens van bouwclubs. 

In februari 2017 heeft de wethouder voor ruimtelijke ontwikkeling toegezegd uw raad op de hoogte te 
houden over de ontwikkelingen rondom de financiering van het Volkerak. Uiteraard zal zij die toezegging 
gestand doen op momenten dat er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. 
Wij wijzen u er in dat verband op, dat het via het huidige kabinet in 2016 niet is gelukt de financiering 
voor het Programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer rond te krijgen. Eind 2017 biedt mogelijk nieuwe 
kansen met een nieuw kabinet en nieuwe financieringsrondes voor de waterprojecten. Het Publiek 
Opdrachtgeverschap (POS) blijft dan ook vol voor het programma gaan. Het POS heeft de minister van 
Infrastructuur en Milieu verzocht de Ontwerp-Rijksstructuurvisie aan te houden. De Ontwerpvisie is 
juridisch gezien niet aan een termijn gebonden. In de brief aan de Tweede Kamer van eind november 
2016 gaf de minister aan dat het toekomstperspectief hetzelfde blijft: getij in de Grevelingen en beperkt 
getij en zout water in het Volkerak-Zoommeer. De lopende Bestuursovereenkomst (BOK) wordt 
gehandhaafd. Wel heeft het POS de marktbenadering stilgezet. In 2017 lopen de onderzoeken en de 
monitoring in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer door. Het openstellen van de Flakkeese Spuisluis biedt 
bovendien een goede mogelijkheid de effecten op visserij, natuur en bodem te onderzoeken. Door het 
openstellen vindt aan de oostkant van het Grevelingenmeer instroom plaats met water uit de 
Oosterschelde. Het POS komt bij elkaar als er nieuwe ontwikkelingen zijn en het nodig is snel actie te 
ondernemen. De resultaten van het programma van de afgelopen twee jaar gaat het POS vastleggen in 
een zogenaamd oogstdocument. De Stuurgroep Getijdencentrale Brouwersdam zal nog aangeven of ze 
door willen gaan met de Getijdencentrale, als topwens van het Gebiedsoverleg. Het geld dat het Rijk en 
de regio hebben toegezegd voor Grevelingen Volkerak-Zoommeer blijft tot nader order gereserveerd. 
Vanuit de programmabegroting voor 2017 kan het POS dit jaar monitoring, onderzoek en studie blijven 
voortzetten. Communicatie over de ontwikkelingen rond Grevelingen Volkerak-Zoommeer loopt via de 
kanalen van de Zuidwestelijke Delta: de website, de nieuwsbrief en twitter. Wij menen hiermee een 
duidelijk beeld te hebben geschetst van de stand van zaken en dat derhalve dit onderwerp kan worden 
afgevoerd van de toezeggingenlijst. 

De laatste structurele toezegging waar wij aandacht voor vragen is die, welke werd gedaan door de 
burgemeester tijdens het vragenhalfuur op 8 februari 2017. Het betrof de veiligheid op het Schelde-
Rijnkanaal. De burgemeester heeft die toezegging gestand gedaan door een tweetal raadsmededelingen. 
Eén ervan werd uitgebracht op 8 mei en naar aanleiding van aanvullende vragen van raadslid Remery 
een afsluitende mededeling op 14 juni 2017. Deze feitelijk niet structurele toezegging is derhalve reeds 
volledig afgedaan. 

Hoogachtend, 

de locosecretaris 
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