Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen oktober 2018
Portefeuille
houder
Wethouder
Baartmans

Stand van zaken

1.

Actiepunten uit de vorige
bestuursperiode
Er wordt met een verkeerskundige gekeken naar de
verkeerssituatie bij Villa Moors.

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.

Afgehandeld

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.

26-09-2018: In het najaar 2018 start het traject voor het opstellen van
de toekomstvisie voor onze gemeente. Daarnaast heeft de wethouder
tijdens het overleg met leefbaarheidsgroep de Heen op maandag 24
september afgesproken dat het visiedocument toekomst de Heen
(2014) voor een volgende overleg wordt geagendeerd en bepaald of er
naast de opwaardering van de havencomplex van De Heen
onderwerpen zijn die we samen kunnen oppakken.
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 derge-lijk
overzicht zal wel geanonimiseerd zijn in verband met de privacywetgeving.

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.

Agenderen
voor audit
committee

Actiepunten uit de vorige
bestuursperiode
Evaluatie reclamebelasting.

Portefeuille
houder
Wethouder
Lepolder

6.

Onderzoek naar de koppeling
van duurzaam bouwen en leges.

Wethouder
Baartmans

7.

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

Wethouder
Prent

5.

Stand van zaken
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.
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.
Het jeugdwerk zal onderdeel gaan uitmaken van het sociaal wijkteam
in de kwaliteitsimpuls welzijnswerk. We zullen u in het vierde kwartaal
2018 informeren over de stand van zaken van de kwaliteitsimpuls
welzijnswerk.

Afgehandeld

Toezeggingen:

1.

2.

3.

4.

Datum / agendapunt
/ onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
9 mei 2018 / 08. /
Windturbines
Karolinadijk / Lambers /
Baartmans
6 juni 2018 / 05. /
Vragenhalfuur / Baali /
Baartmans
3 sept. 2018 / 06. / GR
Veilig thuis / Kouwen /
Baali / Krook

3 sept. 2018 / 08. /
ingekomen stuk 24. /
Verbeek / Krook

Toezegging

Antwoord

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

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.
De wethouder komt schriftelijk terug op de volgende
onderwerpen:
1. De bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in de GR.
Kan deze door Steenbergen geleverd worden?
2. Hoe kan terugkoppeling van de casussen aan de
gemeenteraad plaatsvinden?
3. De bestuurderssalarissen.
4. De gebiedsverboden.
De begeleiding van kwetsbare leerlingen. De subsidie is
bedoeld om leerlingen te begeleiden van stage naar werk. In
Steenbergen is dit in een keuken geïnvesteerd. Dat kost
bijvoorbeeld geen jobcoaches. Mag het hieraan besteed
worden?

Schriftelijk beantwoord. De
antwoorden zijn toegevoegd aan
het desbetreffende agendapunt
van 27 septemeber 2018.

Afgehandeld

Afgedaan
26-09-2018

5.

6.

7.

Datum / agendapunt
/ onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
5 sept. 2018 / 05. /
Vragenhalfuur / Van
der Baali / (Lepolder)
Baartmans

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder gaat na wat de situatie is met betrekking tot

Er is door de boa’s en
toezichthouder zowel gekeken
naar dakpannen op de grond als
op losliggende dakpannen op
het dak. Zowel de boa’s als de
toezichthouder hebben geen
losliggende dakpannen
waargenomen.

Afgehandeld
26-09-2018

5 sept. 2018 / 05. /
Vragenhalfuur / Van
der Spelt / (Lepolder)
Baartmans

De wethouder komt nader terug op de door de heer Van der

5 sept. 2018 / 05. /
Vragenhalfuur / Remery
(Lepolder) Krook

De wethouder zegt een schriftelijk antwoord toe op de vraag

de dakpannen van de RK kerk in Dinteloord en koppelt dit
schriftelijk naar de raad terug.

Spelt genoemde onoverzichtelijke verkeerssituatie in de
Hoogstraat op Welberg en koppelt dit schriftelijk naar de
raad terug.
over de mogelijkheid van uitkeringsfraude m.b.t. de bijstand
door arbeidsmigranten.

Structurele toezeggingen:

1.

2.

Datum / agendapunt
/ onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
4 april 2018 / 05. /
Omgekeerd inzamelen /
Veraart / Baartmans
7 mei 2018 / 08. /
Jeugdzorg / Div.
raadsleden / Krook

Toezegging

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

