
Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen juni 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: 

 
 Actiepunt 

1. Er wordt met een verkeerskundige gekeken naar de verkeerssituatie bij Villa Moors.  

2. Toekomstvisie ‘De Heen’. 

3. Het terugkeren van dezelfde debiteuren op de debiteurenlijst.  

4. Het plan voor het opwaarderen van de havenkom in De Heen. 

5. Evaluatie reclamebelasting.  

6. Onderzoek naar de koppeling van duurzaam bouwen en leges. 

7. Analyse van de kosten en het proces m.b.t. de totstandkoming van het mobiele punt 
(bus) voor jongerenwerk. 

8. In 2018 komt een plan m.b.t. het Jeugdwerk. 

9. Beleid materieel erfgoed. 

10. Kaders innovatiefonds.  

11. Informatie over de bovenwijkse voorzieningen AFC komt naar de raad.  

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).   

13. De Stelle (continu proces). 

14. Resultaten pilot burgerprticipatie groen.  

15. Keurmerk veilig buitengebied. 

16. Zwemtrapjes De Heen.  

 
 
 

 



Toezegging: 
 

 Datum  / agendapunt / onderwerp 
/ indiener / Portefeuillehouder 

Toezegging 

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. 

2. 9 mei 2018 / 08. / Windturbines 
Karolinadijk / Lambers / Vos 

De wethouder zegt toe bij de ontwikkelaar na te gaan wat het toekomstbeeld is van 
windenergie ten aanzien van kosten en techniek. 

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. 

 

 
Structurele toezegging: 

 
 Datum  / agendapunt / onderwerp 

/ indiener / Portefeuillehouder 
Toezegging 

1. 4 april 2018 / 05. / Omgekeerd 
inzamelen / Veraart / Vos 

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 / Van Geel 

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

 


