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Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen november 2018 
 
 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehan-

deld 

1. Er wordt met een ver-

keerskundige 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.  

 

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 debi-

teuren. In het voorjaar 2018 is er echter een afboeking van open-

staande 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 privacy-

wetgeving. 

 

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. 
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 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehan-

deld 

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

Jeugdwerk. 

Wethouder 

Prent 

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. 
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Toezeggingen:  
 

 Datum  / agendapunt / onderwerp 

/ indiener / Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehan-

deld 

1. 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 

 

2. 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. 

De locatie is inmiddels bekeken en er 

is geen geuroverlast geconstateerd. 

Afgehandeld 

3. 3 sept. 2018 / 08. / ingekomen stuk 

24. / Verbeek / Krook 

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? 

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt 

subsidie voor het terugdringen van 

jeugdwerkloosheid en de 

arbeidsinpassing van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 

SZW agentschap beheert en 

controleert het ESF-thema en heeft 

dit goedgekeurd. De school heeft 

geen structurele middelen ingezet 

daardoor gaat het niet ten koste van 

jobcoaches en is er dus geen sprake 

van het niet meer kunnen begeleiden 

van jongeren naar werk. 

Afgedaan 

4. 5 sept. 2018 / 05. / Vragenhalfuur / 

Van der Spelt / (Lepolder) 

Baartmans  

De wethouder komt nader terug op de 

door de heer Van der Spelt genoemde 

onoverzichtelijke verkeerssituatie in de 

Hoogstraat op Welberg en koppelt dit 

schriftelijk naar de raad terug.   

De inrichting van de Hoogstraat is 

recentelijk aangepast en voldoet aan 

alle wettelijke eisen. 

Afgedaan 
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 Datum  / agendapunt / onderwerp 

/ indiener / Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehan-

deld 

5. 5 sept. 2018 / 05. / Vragenhalfuur / 

Remery (Lepolder) Krook  

De wethouder zegt een schriftelijk 

antwoord toe op de vraag over de 

mogelijkheid van uitkeringsfraude m.b.t. de 

bijstand door arbeidsmigranten. 

Wanneer een Poolse arbeidsmigrant 

een uitkering komt aanvragen bij de 

ISD, dan wordt hij/zij gewezen op het 

feit dat er vanuit ISD een melding 

gaat naar de IND. Dit in verband met 

recht op het verblijf op grond van 

arbeid, wat dan komt te vervallen. 

Dus de personen kiezen er meestal 

niet voor om een uitkering aan te 

vragen, want dan vervalt het recht 

om hier op grond van arbeid te 

verblijven. Wanneer ze wel een 

uitkering aanvragen, dan is hij/zij dus 

eigenlijk geen Poolse arbeidsmigrant 

meer en worden zij het land uitgezet. 

 Dus het risico dat, na het benutten 

van hun WW rechten een 

bijstandsuitkering wordt aangevraagd 

is gezien dit gegeven minimaal. In 

Steenbergen wordt momenteel 1 

uitkering verstrekt aan een 

huishouden met een Poolse 

achtergrond dit betreft derhalve geen 

arbeidsmigrant.  

Controle op de adressen van Stella 

Maris en bungalowpark Sunclass  

geven aan dat hier  geen uitkeringen  

ingevolgde de Participatiewet worden 

ontvangen. 

 

Afgedaan 
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 Datum  / agendapunt / onderwerp 

/ indiener / Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehan-

deld 

6. 27 sept. 2018 / 05. / vragenhalfuur / 

Huisman / Baartmans 

Nadere informatie over de mogelijkheden 

om te komen tot een burg over de 

Molenkreek in Dinteloord.  

In het kader van de planvorming 

rondom het grootschalige pensions 

voor de huisvesting van buitenlandse 

arbeidsmigranten wordt ook 

onderzocht of het wenselijk is om een 

fiets- en voetgangersbrug te 

realiseren over de Molenkreek om 

hierdoor een  betere verbinding te 

krijgen voor de fietsers en 

voetgangers met de kern Dinteloord. 

Dit geldt dan voor zowel de 

bezoekers van het sportpark als voor 

de toekomstige bewoners van het 

pension. 

Afgedaan 

7. 27 sept. 2018 / 05. / vragenhalfuur / 

Huisman/ Baartmans 

Kunnen de parkeerplaatsen aan de 

Westgroeneweg (25039) in plaats van haaks 

op de weg, schuin gemaakt worden? 

 

 

 

 

Dit is geen wenselijke situatie. Met 

het aanpassen van markering voor 

schuine parkeervakken zullen er 7 

vakken minder komen dan in de 

huidige situatie. Dit i.v.m. de hoek 

van 30°. Verder voldoet de 

wegbreedte niet omdat aan de kant 

van de even huisnummers de rijbaan 

te smal is volgens richtlijnen (CROW) 

i.v.m. uitrijdmogelijkheid. 

 

Afgedaan 

8. 27 sept. 2018 / 10. / GR Veilig Thuis / 

Baali / Krook 

De kwestie over het al dan niet openbaar 

maken van het salaris van de directeur van 

Veilig Thuis, dit in relatie tot de Wet 

normering topinkomens.  

Op dit moment zijn wij nog druk in 

gesprek met de organisatie om de 

juiste gegevens boven water te 

krijgen. Wij verwachten u eind deze 

maand meer informatie te kunnen 

geven. 

Afgedaan 
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 Datum  / agendapunt / onderwerp 

/ indiener / Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehan-

deld 

9. 10 okt. 2018 / 6. / Baggerplan / 

Elzakker / Baartmans 

De wethouder houdt de raad op de hoogte 

van de de voortgang m.b.t. het baggeren. 

Geen actuele zaken te melden  

10. 10 okt. 2018 / 16. / toezeggingenlijst 

/ v. Es / Baartmans 

De heer Van Es vraagt aandacht voor de 

‘oude’ toezegging over het plaatsen van 

bankjes bij de Haven.  

De situatie is bekeken en er is 

voldoende zitgelegenheid rondom de 

haven. Er is bij het ontwerp bewust 

gekozen om geen bankjes te plaatsen 

maar zitgelegenheid integraal op te 

nemen in het totale ontwerp. 

Afgedaan 

11. 10 okt. 2018 / 16. / ingekomen 

stukken M&M / Baali / Krook 

Wanneer wordt de raad geïnformeerd over 

de toekomstscenario’s m.b.t. thuishulp.  

Het college neemt in december een 

besluit over de toekomst van de HHT 

regeling. Zorgaanbieders worden bij 

dit proces betrokken. 1 januari 2019 

wordt hierbij niet als ingangsdatum 

gezien, eventuele wijzigingen worden 

in de loop van 2019 doorgevoerd. De 

raad zal na besluitvorming door het 

college via een raadsmededeling 

geïnformeerd worden.  

Afgedaan 
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Structurele toezeggingen: 
 

 

 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.  

3.  10 okt. 2018 / 5. / 

Vragenhalfuur / Baali / 

Krook 

De wethouder houdt de raad op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het Care innovation centre (CIC).  

 


