
 

 

Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen september 2018 

Op 12 april 2018 heeft het presidium het volgende besluit genomen:  

Na het aantreden van het nieuwe college vragen om een reactie en stand van zaken met betrekking tot de actiepunten en daarna 

een beslissing nemen omtrent het al dan niet afhandelen van de punten. Het betreft de volgende actiepunten: 

 
 Actiepunten uit de 

vorige bestuursperiode 

Portefeuillehouder Stand van zaken Afgehandeld 

1. Er wordt met een 

verkeerskundige gekeken 

naar de verkeerssituatie 

bij Villa Moors.  

Wethouder 

Baartmans 

Wordt in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan meegenomen.  

Een startnotitie voor dit GVVP wordt nog in 2018 aangeboden en 

medio 2019 en 2020 in activiteiten worden omgezet. 

 

 

2. Toekomstvisie ‘De Heen’. Wethouder Prent Op korte termijn zal met Wethouder Prent en Stichting Leefbaarheid 

De Heen een overleg gepland worden om de stand van zaken te 

bespreken.  

 

3. Het terugkeren van 

dezelfde debiteuren op 

de debiteurenlijst.  

Wethouder 

Lepolder 

Deze toezegging is gebaseerd op de (destijds) hoge voorziening 

Debiteuren. In het voorjaar 2018 is er echter een afboeking van 

openstaande vorderingen van € 500.000,- geweest vanuit Belastingen 

(ten laste van deze voorziening). Er zal een overzicht van 

openstaande vorderingen aan het auditcommitee worden 

voorgelegd. Een dergelijk overzicht zal wel geanonimiseerd zijn in 

verband met de privacywetgeving. 

Agenderen 

voor audit 

committee 

4. Het plan voor het 

opwaarderen van de 

havenkom in De Heen. 

Wethouder 

Baartmans 

Samen met de stakeholders en de inwoners van De Heen zijn de 

wensen in beeld gebracht. In het najaar van 2018 komt het college 

met een voorstel. 

 

5. Evaluatie 

reclamebelasting.  

Wethouder 

Lepolder 

Er komt nog in 2018 (uiterlijk 2019) 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.  

Stand van zaken:  

Op dit moment wordt het Centrumplan uitgevoerd. Een van de 

actiepunten was het aanstellen van een  centrummanager. De 

centrummanager zal gemeente en winkeliers adviseren in de 

evaluatie van de reclamebelasting. 

6. Onderzoek naar de 

koppeling van duurzaam 

bouwen en leges. 

Wethouder 

Baartmans 

Hoe we in de gemeente Steenbergen de verduurzaming van 

woningen kunnen stimuleren en versnellen willen we meenemen 

tijdens de visievorming 'Energie en Ruimte'. Het verlagen van leges 

wordt daarin als één van de opties meegenomen. 

 

7. Analyse van de kosten en 

het proces m.b.t. de 

totstandkoming van het 

mobiele punt (bus) voor 

jongerenwerk. 

Wethouder Prent Van het krediet ( € 25.000) dat door de raad in 2017  beschikbaar is 

geteld hebben we een tweede handsbus aangeschaft (€ 11.600). De 

rest van het krediet is aangewend om de bus zowel van binnen en 

buiten herkenbaar en gebruiksklaar te maken. Bij het ontwerp voor 

de buitenkant van de bus zijn  in het schooljaar 2017-2018 de leer-

lingen van ’t Ravelijn betrokken. De buitenkant is nu dan ook gereed. 

We zien af van het oorspronkelijke plan om ook de binnenkant van 

de bus via een schoolproject op te knappen. Het is van belang dat de 

bus zo snel mogelijk in gebruik genomen kan worden. De 

verwachting is dat we eind september met de bus gaan rijden 

Afgehandeld 

8. In 2018 komt een plan 

m.b.t. het Jeugdwerk. 

Wethouder Prent   

9. Beleid materieel erfgoed. Wethouder 

Baartmans 

 Erfgoednota op 31 mei door raad aangenomen met nieuw beleid 

voor materieel erfgoed. 

Afgehandeld 

10. Kaders innovatiefonds.  Wethouder 

Lepolder 

Dit onderwerp wordt opgepakt als onderdeel van de bestuurlijke 

opgave “Economische Kracht”. Dit is ook als zodanig opgenomen in 

de beleidsagenda. 

Afgehandeld 

11. Informatie over de 

bovenwijkse 

voorzieningen AFC komt 

naar de raad. 

Wethouder 

Baartmans 

Raadsmededeling komt in september Afgehandeld 



 

 

 Actiepunten uit de 

vorige bestuursperiode 

Portefeuillehouder Stand van zaken Afgehandeld 

12. Hoe is het gegaan met en 

wat zijn de afspraken 

over de baten van de 

verkoop van het Pluspunt 

(i.r.t. de stichting 

Groenhuyzen over 

investeringen in 

Kruisland).   

Wethouder Krook Groenhuyzen wil het budget terug  laten vloeien naar de 

Kruislanders, en is hierover constructief met de partijen in overleg. 

De gemeente zal hierbij betrokken worden zodra het Kruislandse 

initiatief meer en beter vorm heeft gekregen. De gemeente is nu 

geen partij. Idee is om de Stichting Pluspunt te vullen met nieuwe 

bestuurders, afkomstig uit Kruisland, die dan vervolgens spreekbuis 

van het initiatief worden. Bedoeling van Groenhuyzen is om zich 

binnen een jaar “los te maken” uit Kruisland. Er is gesproken over 

mogelijke ondersteuning van het initiatief door SWOS en de 

kwartiermaker. 

Afgehandeld 

13. De Stelle (continu 

proces). 

Wethouder Prent Er volgt een ambtelijk overleg met Leefbaarheid De Heen en met het 

huidige bestuur van De Stelle. 

Afgehandeld 

14. Resultaten pilot 

burgerparticipatie groen.  

Wethouder 

Baartmans 

In het 4
e
 kwartaal van 2018 komen de resultaten van de peiling 

beschikbaar 

Afgehandeld 

15. Keurmerk veilig 

buitengebied. 

Wethouder 

Lepolder 

Eind september staat een gesprek gepland met het Instituut Fysieke 

Veiligheid om inzichtelijk te krijgen of deelname aan het keurmerk 

veilig buitengebied wenselijk is. Rond december zal een college- en 

raadsvoorstel volgen omtrent deelname. 

Afgehandeld 

16. Zwemtrapjes De Heen.  Wethouder 

Baartmans 

Het is verboden in het betreffende water te zwemmen. Onze 

gemeente beschikt over veel open water. Op basis van provinciale 

besluitvorming is het nergens toegestaan daarin te zwemmen. 

Nagegaan wordt of de provincie en het Waterschap genegen zijn om 

zwemmen op bepaalde locaties toe te gaan staan. 

Afgehandeld 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toezeggingen:  
 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

1. 9 mei 2018 / 06. / De 

Olmentuin / Knop / 

Lepolder 

De wethouder zegt toe de reactie van de 

provincie met betrekking tot het 

bestemmingsplan De Olmentuin 

beschikbaar te stellen. 

Toegevoegd aan de stukken voor de 

oordeelvormende vergadering van 5 juni 2018. 

Afgehandeld 

2. 9 mei 2018 / 08. / 

Windturbines 

Karolinadijk / Lambers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe bij de 

ontwikkelaar na te gaan wat het 

toekomstbeeld is van windenergie ten 

aanzien van kosten en techniek. 

Is een doorlopend traject dat uitmondt in de visie 

Energie en Ruimte 

 

3. 9 mei 2018 / 11. / 

Ingekomen stukken / 

Div. raadsleden / Vos 

De wethouder stuurt reactie van de 

Regio West-Brabant aan de VVD fractie 

van Bergen op Zoom toe. 

Als ingekomen stuk voor 6 juni 2018 geagendeerd. Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

4. 4 juni 2018 / 13. / Bp 

Olmentuin / Veraart / 

Lepolder 

De aanlevering van de adressen van de 

zienswijze indieners op een kaart, mag 

dit? De wethouder zoekt uit of dit 

juridisch mag.  

Ja dat mag.  

Allereerst gaat het om de oorspronkelijke vraag 

die door de fractie van GewoonLokaal! is gesteld: 

Voldoet het in kaart brengen van de indieners van 

een zienswijze aan de anonimiseringsverplichting? 

Het antwoord daarop is dat deze anonimiserings-

verplichting niet bestaat. Verder is aangegeven 

dat de Autoriteit Persoonsgegevens een advies 

heeft gegeven. Als er wordt gekozen om per-

soonsgegevens openbaar te maken van indieners, 

wordt geadviseerd dit zo beperkt mogelijk te 

doen. Met andere woorden zo min mogelijk per-

soonsgegevens verstrekken. Dat is door middel 

van het gebruik van de kaart gebeurt. Om achter 

een persoonsgegeven te komen heeft de zoeker 

meer nodig dan het adres. Pas na een actieve 

inspanning, bijvoorbeeld het raadplegen van 

internet, is het eventueel mogelijk persoons- 

gegevens te herleiden. Het woordgebruik 

“behoorlijke inspanning” komt uit de jurispruden-

tie. Hiermee wordt de bovengenoemde actieve 

handeling bedoeld. Ook al wordt een actieve 

handeling door een zoeker uitgevoerd en vindt 

die persoon persoonsgegevens, dan alsnog 

voldoet het gebruik van de kaart, aangezien de 

Raad van State heeft uitgemaakt dat de gegevens 

van indieners van zienswijzen openbaar mogen 

worden gemaakt. 

Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

5. 4 juni 2018 / 13. / Bp 

Olmentuin / Div. / 

Lepolder 

De wethouder zoekt uit of het voorstel 

aangepast kan worden, i.v.m. met de 

wens betreffende de nokhoogte. 

Dit punt is meegenomen in het aangepaste 

raadsvoorstel. 

Afgehandeld 

6.  4 juni 2018 / 14. / Bp 

Buitengebied / Div. / 

Lepolder 

De wethouder levert een aangepast 

voorstel aan i.v.m. de splitsing van 

perceel die gevraagd is door de 

inspreker.  

Aanvullend raadsvoorstel is aangeboden. Afgehandeld 

7. 4 juni 2018 / 14. / Bp 

Buitengebied / Div. / 

Lepolder 

De wethouder levert een overzicht aan 

met de verschillen t.o.v. dit plan met de 

nota Ruimte van de provincie.  

Technische vragen zijn beantwoord. Afgehandeld 

8. 4 juni 2018 / 05. / 

vragenhalfuur / de heer 

Van Es / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan hoe 

met eenvoudige middelen de Haven 

Steenbergen toegankelijker gemaakt kan 

worden voor ouderen.  

Geconstateerd is dat de haven toegankelijk is voor 

ouderen 

Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

9. 4 juni 2018 / 07. / 

Begroting RBL / 

Kouwen / Prent 

De wethouder zegt toe antwoord te 

geven op de vraag waarom hier 

categorieën leerplichtigen zijn 

samengevoegd.  

 

In de jaarstukken over 2017 en de begroting 2019 

staan geen categorieën gebundeld. Volgens de 

vraagsteller zijn de groepen 0-5 en 5-22 

gebundeld. Navraag  bij het RBL brengt geen 

helderheid over waar de vraagsteller dit gelezen 

zou kunnen hebben. De leeftijd 0 tot 5 jaar is niet 

leerplichtig, vandaar dat het RBL de groep van 5 

tot 23 jaar hanteert. 

Tijdens de raadsvergadering is  overigens ook nog 

de vraag gesteld of de cijfers van uitval binnen de 

gemeente Steenbergen hoog zijn in vergelijking 

tot andere gemeenten. Op basis van de meest 

recente definitieve cijfers (leerjaar 2015-2016; 

vastgesteld in het najaar van 2017) ligt het 

percentage van 1,40 van voortijdig schoolverlaters 

onder het gemiddelde van de hele RMC-regio. Het 

gemiddelde over de hele regio is namelijk 1,69%. 

Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

10. 4 juni 2018 / 11. / 

begroting WVS / 

Kouwen / Krook 

De wethouder geeft antwoord op de 

vraag over de omvang van de 

afkoopsommen.  

Waarschijnlijk bedoelt de heer Kouwen de 

transitievergoeding. De transitievergoeding is een 

ontslagvergoeding waar een werknemer wettelijk 

recht op heeft bij ontslag via UWV, kantonrechter 

of een aflopend dienstverband. Bij de WVS betrof 

dit in 2017 voornamelijk vergoedingen voor een 

groep mensen welke na langdurige ziekte worden 

ontslagen.  Als een medewerker 2 jaar 

arbeidsongeschikt is volgt er ontslag via UWV en 

ontvangt de medewerker een transitievergoeding. 

De toekenning van transitievergoedingen is een 

verplichting en is wettelijk geregeld. De hoogte 

van de transitievergoeding is o.a. afhankelijk van 

de hoogte van het salaris, de arbeidsduur en de 

lengte van het dienstverband. Het gemiddelde 

bedrag dat door de WVS  in 2017 aan 

transitievergoedingen is betaald bedroeg € 

14.754,22. Het hoogste bedrag dat in 2017 is 

uitgekeerd bedroeg  € 67.959,82. 

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is in de 

begroting en meerjarenraming een bedrag 

meegenomen van € 500.000,- p/j voor de 

transitievergoedingen. 

Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

11. 4 juni 2018 / 12. / Bp 

Langeweg / Verbeek / 

Lepolder 

De wethouder laat de raad weten wat 

voor soort woning er op dit perceel mag 

komen (incl. afmetingen). 

Er mag per bouwvlak maximaal één woning 

worden gebouwd met een maximale inhoud van 

600 m3. De goot- en bouwhoogte van de woning 

mag niet meer bedragen dan 5,5 m resp. 9,5 m. 

De oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken 

mag niet meer bedragen dan 80 m2, met een 

goot- en bouwhoogte van 3,3 m resp. 5,5 m. 

Afgehandeld 

12. 4 juni 2018 / 12. / Bp 

buitengebied 

Dinteloord en 

Prinsenland / Kouwen / 

Lepolder 

De wethouder informeert de raad over 

de status van de uitvoering van het 

amendement van 22 september 2016.  

De wethouder heeft de raad mondeling 

geïnformeerd. Het college heeft de zienswijze als 

principeverzoek opgevat en een principe 

uitspraak gedaan. Tot op heden heeft betrokkene 

geen nadere acties ondernomen. 

Afgehandeld 

13. 6 juni 2018 / 13. / 

CentrumHaven 

Dinteloord / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een overzicht op 

te stellen wat de ambtelijke kosten in 

het project zijn. 

Het antwoord is aan de gemeenteraad reeds 

beschikbaar gesteld. 

Afgehandeld 

14. 6 juni 2018 / 13. / 

CentrumHaven 

Dinteloord / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe met het 

Waterschap te overleggen of dat bij de 

waterkering grotere bomen geplaatst 

mogen worden. 

Er komen bomen in verplaatsbare bakken. Dit zal 

gebeuren bij de uitvoering van CentrumHaven in 

het 4
e
 kwartaal van 2019 

Afgehandeld 

15. 6 juni 2018 / 13. / 

CentrumHaven 

Dinteloord / div. 

fracties / Baartmans 

De wethouder zegt toe voor de 

behandeling op 28 juni duidelijkheid te 

geven over de vermindering van het 

aantal parkeerplaatsen (3 of 21 

plaatsen). (voor 28 juni) 

Het betreft een vermindering van 3 

parkeerplaatsen 

Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

16. 6 juni 2018 / 13. / 

CentrumHaven 

Dinteloord / dic. 

fracties / Baartmans 

De wethouder zegt toe in overleg te 

treden met de organisatie van de MUZA 

feesten om tot een goede oplossing te 

komen voor het houden van het 

evenement op de huidige locatie. 

Overleg heeft plaatsgevonden. Evaluatie vindt 

plaats nadat de renovatie van de haven is 

gerealiseerd (na het 1
e
 kwartaal van 2019) 

Afgehandeld 

17. 6 juni 2018 / 13. / 

CentrumHaven 

Dinteloord / Van der 

Spelt / Baartmans 

De wethouder zegt toe de raad door 

middel van tussentijdse rapportages te 

informeren over de stappen die binnen 

het project genomen worden. 

Na de aanbesteding wordt verslag gedaan aan de 

raad. 

Afgehandeld 

18. 6 juni 2018 / 13. / 

CentrumHaven 

Dinteloord / Van der 

Spelt / Baartmans 

De wethouder zegt toe voor de 

raadsvergadering van 28 juni een 

verduidelijking aan te bieden van de 

mijlpalenplanning. (voor 28 juni) 

Verduidelijking is aangeboden 

Na de aanbesteding wordt verslag gedaan aan de 

raad. 

Afgehandeld 

19. 6 juni 2018 / 05. / 

Vragenhalfuur / Baali / 

Baartmans 

De meldingen van geuroverlast op de 

kruising Groene Kruisstraat en Koningin 

Julianastraat zijn niet bekend bij de 

wethouder. De wethouder zegt toe de 

locatie te bekijken. 

  

20. 6 juni 2018 / 14. / 

Begroting 2019 ISD / 

Stoeldraijer / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan of dat 

een planning aangegeven kan worden 

wanneer de verbetervoorstellen vanuit 

de zienswijze zijn uitgevoerd. 

De zienswijzen worden momenteel verzameld. 

Nadat het bestuur van de ISD BW een besluit 

heeft genomen m.b.t. de ingediende zienswijzen 

zal aan het bestuur een planning gevraagd 

worden 

Afgehandeld 

21. 6 juni 2018 / 15. / 

Toezeggingenlijst / 

Abresch / Baartmans 

Met betrekking tot de zwemtrapjes bij 

De Heen zegt de wethouder toe bij het 

Waterschap na te gaan waarom de 

zwemwaterbestemming is opgeheven. 

De Provincie heeft bepaald welke 

zwemwaterlocaties in de Provincie bestaan. In de 

gemeente Steenbergen is geen enkele 

zwemwaterlocatie aanwezig. 

Afgehandeld 



 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

22. 6 juni 2018 / 07. / 

Externe veiligheidsvisie 

/ Abresch / Baartmans 

De wethouder zegt toe de vraag over de 

afmeting van de invloedssfeer van het 

Schelde-Rijnkanaal schriftelijk te 

beantwoorden. 

Het invloedsgebied bedraagt 1070 meter vanaf 

het midden van de begrenzingslijnen van de 

vaarweg (het Schelde-Rijn-kanaal) 

 

Afgehandeld 

 

Structurele toezegging: 

 

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging 

1. 4 april 2018 / 05. / 

Omgekeerd inzamelen / 

Veraart / Baartmans 

De wethouder zegt toe ieder kwartaal een overzicht van de resultaten m.b.t. omgekeerd inzamelen ter 

beschikking te stellen met 1. De inzamelresultaten en 2. De klachten (inventarisatie, clustering en 

afhandeling.  

2. 7 mei 2018 / 08. / 

Jeugdzorg / Div. 

raadsleden / Krook 

De wethouder zegt een jaarverslag toe m.b.t. de jeugdzorg.  

 


