
1 
 

Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen april 2019 
 
 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehandeld 

1. Er wordt met een ver-

keerskundige gekeken naar de 

verkeerssituatie bij Villa Moors.  

Wethouder 

Baartmans 

Wordt in het Gemeentelijk Verkeer 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 

(Vervallen: 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.)  

Er is regelmatig overleg tussen wethouder Prent en de Stichting 

Leefbaarheid De Heen. Afgesproken is om het visiedocument 

toekomst de Heen (2014) nog eens te agenderen. De vraag ligt voor 

of er naast de opwaardering van de havencomplex van De Heen 

onderwerpen zijn die we samen kunnen oppakken. Met de recent 

aangetreden kerncoördinator wordt een top drie opgesteld. 8 april 

2019 staat een vervolgoverleg gepland. 

 

 

3. 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 eerste kwartaal van 2019 komt het 

college met een voorstel. 2-1-2019: Stand van zaken is nog actueel. 

27-2-19 Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er in de puinlaag 

verontreiniging aanwezig is. Hierdoor is het beschikbare budget 

ontoereikend. In het eerste tweede kwartaal van 2019 komt het 

college met een voorstel. 
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 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehandeld 

4. 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. (zie pagina 2.) 

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. 

 

5. 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. 
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Toezeggingen:  
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

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. 27 sept. 2018 / 05. / 

vragenhalfuur / Huisman/ 

Baartmans 

Kunnen de parkeerplaatsen aan de 

Westgroeneweg (25039) in plaats van 

haaks op de weg, schuin gemaakt 

worden? 

 

 

 

 

12/11: De fractie van D66 acht deze mededeling niet 

voldoende afgedaan. 

 

Dit is geen wenselijke situatie. Met het aanpassen 

van markering voor schuine parkeervakken zullen 

er 7 vakken vervallen. Verder voldoet de 

wegbreedte niet. Er zal in het eerste kwartaal van 

2019 een nadere analyse gedaan worden naar 

eventuele mogelijkheden.  

 

2-1-2018: Stand van zaken is nog actueel 

 

3. 10 okt. 2018 / 6. / 

Baggerplan / Elzakker / 

Baartmans 

De wethouder houdt de raad op de 

hoogte van de voortgang m.b.t. het 

baggeren. 

Geen actuele zaken te melden.  

4. 8 november 2018 / 4b. / 

Begroting / Remery / 

Lepolder 

De wethouder zegt toe met een 

voorstel te komen om een budget ter 

beschikking te stellen voor een 

onderzoek naar de opbouw van de 

woonlasten van Steenbergen in relatie 

tot andere gemeenten. 

Er is een onderzoeksopzet gemaakt om invulling te 

geven aan deze toezegging. Dit onderzoek wordt 

nog in de 1
e
 helft van dit jaar uitgevoerd, zodat de 

resultaten kunnen worden betrokken bij de 

begrotingsbehandeling 2020. De financiële 

consequenties worden betrokken bij de 

Tussenrapportage 2019. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

5. 12 november 2018 / 05. / 

vragenhalfuur / Abresch / 

Krook 

De raad wordt geïnformeerd over de 

uitkomsten van het overleg met de 

scholen over de uitlotingsprocedure.  

Op 26 november a.s. vindt LEA-overleg plaats 

(Lokale Educatieve Agenda) met de 

onderwijspartners. De lotingsprocedure is een 

agendapunt. Uitkomst van dit overleg over dit 

punt wordt daarna z.s.m. gedeeld met de raad.  

2-1-2019: Er is door de betreffende 

onderwijsinstellingen nog geen definitief besluit 

genomen over een uitlotingsprocedure. Gemeente 

wordt geïnformeerd wanneer dit besluit er wel is. 

Maart 2019: De scholen hebben laten weten dat 

het plan van de baan is. 

Afgehandeld 

6. 29 november 2018 / 08. / 

afvalverordening / Van 

der Spelt / Baartmans 

De wethouder zegt een onderzoek toe 

naar de mogelijkheden voor 

gescheiden afvalinzameling voor 

verenigingen en stichtingen. Dit 

onderzoek wordt voor de behandeling 

van de perspectiefnota 2020 in juli 

2019 afgerond.   

Onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 

2019.  

 

 

7. 29 november 2018 / 08. / 

afvalverordening / Baali / 

Baartmans 

De wethouder komt terug op de vraag 

hoeveel arbeidsplaatsen er verloren 

gaan met het inzamelen van textiel 

door andere organisaties dan De 

Kringloper. 

Onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 

2019. 

 

8. 16 januari 2019 / 13. / JJB/ 

ingekomen stukken / 04. / 

Baali / Krook 

Er zijn zorgelijke situaties. De 

gemeenten zijn in gesprek met de 

inspectie. Er komt informatie zodra 

deze beschikbaar is.  

De wethouder zal bij de kwartaalrapportages ook 

aandacht hebben voor het informeren van de 

gemeenteraad over de situaties. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

9. 11 februari 2019 / 5. / 

Vragenhalfuur / Baali / 

Krook 

Regenboogstad: De wethouder komt 

voor de raadsvergadering van 28 

februari met een schriftelijke reactie 

hoe hiermee verder wordt gegaan.  

De wethouder komt uiterlijk in september met een 

schriftelijke reactie. 

 

 

10. 28 februari 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / Lambers / 

Lepolder 

De wethouder doet de raad de e-mail 

van de provincie toekomen over 

huisvesting arbeidsmigranten op het 

AFC. 

  

11. 11 maart 2019 / 6. / 

Onderzoek RKC 

bezuiniging 

sportaccomodaties / 

Abresch / Prent 

N.a.v. dit onderzoek zijn een aantal 

stappen gezet. De wethouder 

informeert de gemeenteraad over 

welke stappen dit zijn.  

In de Planning & Controlcyclus wordt rekening 

gehouden met een aantal elementen uit het 

onderzoek van de Rekenkamercommissie. Op 28 

maart 2019 vindt hierover intern overleg plaats en 

wordt bezien of deze toereikend zijn. Vervolgens 

informeren wij uw raad welke stappen concreet  in 

de P&C cyclus zijn meegenomen. 

 

12. 11 maart 2019 / Rmd 

Huishoudelijke hulp 

toelage / Abresch / Krook 

1. De wethouder zegt toe de 

specifieke wijze waarop de 

regeling wordt ingericht aan de 

raad te doen toekomen.  

2. De wethouder zegt toe de raad 

te informeren hoe de aanvraag 

procedure wordt vorm 

gegeven.  

In overleg met de portefeuillehouder komt er een 

beschrijving aan van het proces dat een 

mantelzorger doorlopen om ondersteuning te 

krijgen nu de HHT stopt.  

 

 

13. 13 maart 2019 / 06. / 

Opschaling windturbines / 

Remery / Baartmans 

De wethouder geeft aan dat de 

gesprekken met de provincie over het 

nakomen van de beloftes over het AFC 

weer zijn opgepakt. De wethouder 

zegt toe dat zodra dit kan de raad 

geïnformeerd wordt. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

14. 13 maart 2019 / 10. / 

Muza / Sluiters / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

vastgestelde tekening de raad te doen 

toekomen. 

  

15. 13 maart 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Weerdenburg / Lepolder 

De wethouder zegt een notitie toe 

over de afvalstoffenheffing: 

1.  hoe de kosten zijn 

opgebouwd, welke 

doelgroepen het betreffen en 

welke soort afvalcontainers 

gebruikt worden; 

2. wat de mogelijkheden zijn voor 

het maken van bezwaar; 

3. wat de restitutiemogelijkheden 

zijn.  

  

16. 13 maart 2019 / 11. / 

Ingekomen stukken / 00. 

toezeggingenlijst / Veraart 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe een overzicht 

op te stellen van de kosten van de kap 

van de bomen en zorg voor behoud 

van de muur. 

  

17. 13 maart 2019 / 11. / 

ingekomen stukken / 08. 

rmd cameratoezicht / 

Veraart / burgemeester 

Er wordt een schriftelijke reactie 

gegeven op de vraag wat de effecten 

zijn van camerainzet op de Markt, 

waarbij het specifiek gaat over wat de 

politieinzet is geweest als gevolg van 

de informatie die door de camera’s 

zijn verzameld. 

  

18. 13 maart 2019 / 11. /  

ingekomen stukken / 16. 

Art. 40 bodemdaling / 

Veraart / Baartmans 

Door Rijkswaterstaat en de TU Delft 

wordt onderzoek gedaan naar 

bodemdaling. De wethouder zal een 

verzoek doen aan Rijkswaterstaat om 

een reactie toe te sturen. 
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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). 

 

30/01/2019De negen gemeenten in West-Brabant West zijn samen met CIC in gesprek over een 

subsidieaanvraag voor het Huis van Morgen. In februari staat een eerste gesprek gepland met de 

Brabantse Wal gemeenten om deze aanvraag te bespreken. 

4. 11 februari 2019 / 06. / ISD / 

Krook 

De wethouder komt jaarlijks bij de raad terug over de ISD. 

5. 28 februari / 2019 / 11A. / 

Motie Jeugdzorgen / Baali / 

Krook 

De wethouder zegt toe ieder kwartaal de raad te informeren over het cyclisch proces om de eigen 

processen en die van de jeugdzorginstellingen te optimaliseren. 

 

 


