Toezeggingen voor december 2019:

01.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
9 mei 2018 / 08. /
Windturbines Karolinadijk
/ Lambers / Baartmans

02.

27 sept. 2018 / 05. /
vragenhalfuur / Huisman/
Baartmans

03.

10 okt. 2018 / 6. /
Baggerplan / Elzakker /
Baartmans

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe bij de
ontwikkelaar na te gaan wat het
toekomstbeeld is van windenergie ten
aanzien van kosten en techniek.
Kunnen de parkeerplaatsen aan de
Westgroeneweg (25039) in plaats van
haaks op de weg, schuin gemaakt
worden?

Is een doorlopend traject dat uitmondt in de
visie Energie en Ruimte.

De wethouder houdt de raad op de
hoogte van de voortgang m.b.t. het
baggeren.

Vanuit het waterschap is gestart met de
voorbereidingen voor de eerste ronde van
baggerwerkzaamheden. Een gezamenlijk bestek
zal worden opgesteld met de gemeenten
Moerdijk, Geertruidenberg, Steenbergen en
Bergen op zoom. Voor de Steenbergen zitten
hier de volgende locaties in: watergangen
binnen de kom Dinteloord en de blusvijver
Nieuw Vossemeer.
In de tweede periode worden de watergangen
in de kern Steenbergen gebaggerd.
16-09-2019:
Een raadsmededeling wordt opgesteld om de
raad over de huidige ontwikkelingen op de
hoogte te stellen.
21-10-2019
De raadsmededeling zal 12 nov. worden
aangeboden aan het college.
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Maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan
GVVP.

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
29 november 2018 / 08. /
afvalverordening / Van
der Spelt / Baartmans

Toezegging

Antwoord

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.

05.

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.

06.

3 april 2019 / ingekomen
stukken / Baali / Lepolder
(Krook)

Ingekomen stuk 1. De wethouder geeft
aan dat er een reactie van het college
komt op het stuk.

De gemeente mag wettelijk gezien geen
(bedrijfs-)afval inzamelen bij verenigingen.
Focus ligt nu op het gebied van educatie, met
name bij scholen. Dit mede naar aanleiding van
een burgerinitiatief. De mogelijkheden worden
verder juridisch en financieel onderzocht in Q2
en Q3 en Q4
21-10-2019
Het onderzoek loopt, we zitten op schema.
Burgemeester en wethouders hebben aan
Rijkswaterstaat als eigenaar van de A4 een brief
gestuurd met het verzoek om een reactie op
het vraagstuk (UM1901804). Op 25 september
2019 is een rappel-verzoek om reactie naar
Rijkswaterstaat gestuurd (UM1906464).
Is in behandeling

04.
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Afgehandeld

07.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
5 juni 2019 / 05. /
Vragenhalfuur /
Gommeren / Knop /

Toezegging

Antwoord

Rijkswaterstaat en de provincie wordt
gevraagd naar de technische staat van
de diverse viaducten en bruggen.

21-10-2019
Wij hebben deze vraag gezamenlijk met de
gemeente Halderberge uitgezet. Omdat
landelijk ook de discussie omtrent Chroom 6
actueel is hebben we dit ook uitgezet.
Inmiddels is van de Provincie het volgende
antwoord ontvangen.
In totaal zijn er 66 civiele kunstwerken van de
provincie binnen de gemeenten Steenbergen
en Halderberge. Denk hierbij aan bruggen,
viaducten, duikers, tunnels, faunavoorzieningen
en civiele constructies. Algemeen uitgangspunt
is dat voor een object in project gaat, standaard
op Chroom 6 wordt getoetst (conform landelijk
chroom 6 protocol). Zo ook bij de
Prinslandsebrug waar onderhoud gepland
staat. Hier is mogelijk kans op Chroom 6 bij de
relingen. De overige objecten bestaan
voornamelijk uit beton, neemt niet weg dat hier
ook een risico zit. Voor alle kunstwerken geldt
dat er om de 7 jaar een grootschalige inspectie
plaats vindt en ze jaarlijks worden geschouwd.
Van Rijkswaterstaat hebben we nog geen
reactie ontvangen. Inmiddels is er weer
gerappelleerd.
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Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
5 juni 2019 / 05. /
Vragenhalfuur / Veraart /
Knop /

Toezegging

Antwoord

De wethouder neemt de mogelijkheid
voor openbare toiletten mee met
planontwikkelingen.

09.

27 juni 2019 / 15. /
Zonnekreekseweg 2 / Van
der Spelt / Knop

10.

4 juli 2019 /
perspectiefnota / Remery
/ Baartmans

De wethouder zegt toe dat de situatie
gemonitord wordt en dat er een evaluatie plaatsvindt zodra de landschappelijke
inpassing heeft plaatsgevonden.
De wethouder zegt toe de rotonde bij
Kruisland aan te pakken en dat dit
plaatsvindt in het voorjaar van 2020.

11.

4 juli 2019 /
perspectiefnota / Remery
/ Baartmans

Heeft onze doorlopende aandacht. Toezegging
wordt geacht hiermee te zijn afgehandeld.
09/10/19 Op verzoek van de heer Veraart als
‘niet afgehandeld’ beschouwd.
1-11-2019
De landschappelijke inpassing wordt in okt.nov. 2019 uitgevoerd. Afspraak voor evaluatie
wordt gemaakt.
Minimaal 1 entree ( geen rotonde) van Kruisland zal in het voorjaar 2020 worden
aangepakt. Met de dorpsraad zal contact
worden gelegd over de invulling hiervan.
Er is contact geweest met de eigenaar pand
Simonshaven/Berenstraat; de (on)
mogelijkheden zijn besproken.

12.

4 juli 2019 /
perspectiefnota / Van der
Spelt / Baartmans

13.

4 juli 2019 /
perspectiefnota / Lambers
/ Baartmans

14.

9 okt. / 05. /
vragenhalfuur / v. Caam /
Prent

08.

De wethouder zegt toe in contact te treden met de eigenaren van het pand op
de hoek Simonshaven/Berenstraat en
zal dit tevens doen voor alle karakteristieke panden,i.o.m. de monumentencie.
De wethouder zegt toe de
mogelijkheden van plaatsen van
afvalbakken op bedrijventerreinen te
onderzoeken.
De wethouder zegt toe de
mogelijkheden van het aangaan van een
jumelage met de Nassausteden te
onderzoeken.
Binnen een maand ontvangt de raad
informatie omtrent de situatie van de
bibliotheek.
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In Q4 wordt dit onderzoek uitgevoerd.
21-10-2019
Met het onderzoek moet nog worden gestart.
Is nog in onderzoek

Op 22 oktober bespreekt het college het
convenant met de gefuseerde bibliotheek WestBrabant. Bij akkoord gaat een raadsmededeling
uit.
Voorts staat in de begroting een voorstel voor
een eenmalige investering om de uitvoering

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

van ons nieuwe bibliotheekbeleid mogelijk te
maken.
15.

9 okt. / 05. /
vragenhalfuur / v. Caam /
Krook

De wethouder neemt de suggestie over
de privacy bij Vraagwijzer mee.

Wordt Structureel meegenomen (zie onder
structurele toezeggingen

16.

9 okt. / 05. /
vragenhalfuur / Theuns /
Baartmans

De wethouder kaart de situatie m.b.t. de
Parallelweg Laageinde aan bij de
gemeente Bergen op Zoom.

Verzoek om bermplankjes (reflectorpaaltjes)
kan niet worden uitgevoerd door de gemeente
Bergen op Zoom. Afgelopen voorjaar hebben ze
op deze weg op een aantal locaties wel deze
maatregel kunnen toepassen, maar op de door
D66 verzochte locatie is de berm te krap voor
dergelijke paaltjes. De wethouder sluit dit nog
kort met haar collega Van der Velden.

17.

9 okt. / 05. /
vragenhalfuur / Theuns /
Krook

18.

9 okt. / 05. /
vragenhalfuur / Verbeek /
Knop

19.

9 okt. / 07.
Tussenrapportage / Krook
/ Verbeek

De wethouder neemt de opmerking over
de functionaliteiten bij ‘Onze Stede’ mee
In relatie tot de discussie over de
dorpshuizen.
De wethouder zegt toe de
informatiemails naar de omwonenden
van het hotel tweewekelijks te
versturen.
Jaarlijks informatie over de transitie van
de organisatie aan de raad verstrekken.
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Afgehandeld

Wordt uitgevoerd.

Zoals in de Perspectiefnota 2020 als ook in de
Begroting 2020 al was aangegeven, zal jaarlijks
over de voortgang gecommuniceerd worden.
Dit zal gebeuren in het kader van de P&Ccyclus.

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
9 okt. / 07.
Tussenrapportage / Krook
/ raad

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

Er komt een aanscherping van wie,
wanneer en waarover beslist. De
wethouder komt hiermee naar het audit
committee.

Afgehandeld

21.

9 okt. / 07.
Tussenrapportage / Krook
/ raad

De wethouder komt terug op een verder
vormgeving van de transparantie in
budgetten.

Toezegging is opgepakt. Op 18 november 2019
e
is samen met het audit committee een 1
inventarisatie gemaakt voor een financieel
afsprakenkader. Dit afsprakenkader bevat een
aantal spelregels waarmee:
a. De kaderstellende rol van de raad kan
worden versterkt.
b. Duidelijkheid wordt gecreëerd voor
zowel raad, college als organisatie.
Transparantie in budgetten wordt ook voor
2020 verder opgepakt. De belangrijkste acties
die zijn gepland is het maken van een
productenboek. Met dit productenboek krijgen
raad, college en organisatie meer inzicht in
aard en omvang van de producten. Verder zijn
er vervolgacties gepland op specifieke
e
budgetten die in de 1 ronde van transparantie
in budgetten nog niet zijn meegenomen.
Bijvoorbeeld de kosten van applicaties.

22.

9 okt. / 07.
Tussenrapportage /
Krook / raad

Bij de perspectiefnota 2021 komt het
college terug op de afvalstoffenheffing.

23.

9 okt. / 07.
Tussenrapportage / Krook
/ Lambers

De vraag over de bestuurlijke boete SZW
wordt schriftelijk beantwoord.

1. De bestuurlijke boete heeft betrekking op
een bedrijfsongeval (bij de buitendienst)
waarbij sprake was van lichamelijk letsel.
'Er was door de Arbeidsinspectie geconstateerd
dat we zorgvuldiger konden werken. Hierop zijn
maatregelen getroffen: er is een arbo catalogus
opgesteld waarin onder meer werkafspraken
zijn opgenomen die herhaling moeten

Afgehandeld

20.
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Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

24.

9 okt. / 07.
Tussenrapportage / Baali
/Prent

25.

9 okt. / o8. Ing. stukken /
Hobo / Baartmans

26.

9 okt. / o8. Ing. stukken /
Hobo / Baartmans

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe de gang van
zaken over de besluitvorming m.b.t. het
Jeugdhonk te laten onderzoeken. Hier
gaat het over het aangenomen
amendement in relatie tot de
vaststelling van de begroting 2019.
De wethouder zegt toe een zebrapad
aan te leggen vanaf Albert Heijn in de
richting van de Klokskes.
De wethouder zegt toe te onderzoeken
of het verplicht is een fietsvoorziening
aan te leggen in relatie tot het aantal
jaarlijkse verkeersbewegingen.
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Afgehandeld

voorkomen. Binnenkort vindt er een controle
plaats door een onafhankelijk bureau die alle
werkzaamheden afloopt en controleert of
wordt voldaan aan de afgesproken
werkafspraken en mogelijke aandachtspunten
formuleert.'
2. Nee, de gemeente Steenbergen heeft geen
KAM-coördinator maar wel een arbocoördinator.
3. Ja, de gemeente Steenbergen beschikt over
diverse actuele RIE’s (ook voor de buitendienst)
die om de 2 à 3 jaar worden geactualiseerd.
4. Nee, er worden geen toolboxbesprekingen
gehouden maar ARBO is een vast onderdeel in
de functioneringsgesprekken en zo nodig in de
werkoverleggen.
Wethouder Prent / 15 oktober 2019:
Deze toezegging betreft het proces van de
besluitvorming en niet de inhoudelijkheid van
het besluit.

Op dit moment wordt onderzocht wat de beste
inpassingsmogelijkheden zijn, zodat de exacte
locatie bepaald kan worden.

Afgehandeld

Fabrieksdijk en Lindenburghlaan zijn
“erftoegangswegen” binnen de bebouwde kom,
30 km/u. Op dergelijke wegen maken fietsers
gebruik van de rijbaan, fietspad is niet wenselijk
(en zeker niet verplicht).

Afgehandeld

27.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
11 november / 03.
Spreekrecht / Abresch /
Krook

28.

11 november / 03/11
Heense Molen / div. /
Baartmans

29.

11 november / 06. /
laaggeletterdheid / div.
raadsleden / Prent

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder komt terug op het thema
ouderverstoting waar een tweetal
insprekers over ingesproken hebben.
1. De wethouder zoekt uit wat er bij
de provincie onder ‘groot
onderhoud’ kan vallen.
2. De gespreksverslagen met de
provincie worden aan de raad
verstrekt.
3. Uitgezocht wordt of de weg
overgedragen kan worden.
4. De wethouder zegt een
raadsmededeling over dit
onderwerp toe waarin aandacht
wordt geschonken aan de
overdracht van informatie van de
provincie naar de gemeente.
1. Er komt een overzicht naar de
raad van de diverse projecten die
onder dit beleidskader vallen.
2. De uitvoeringsprogramma’s en
kostenoverzichten komen naar
de raad. De wethouder neemt de
suggestie mee of niet alleen
dyslexie verklaringen maar ook
bijvoorbeeld de gegevens van
mensen met een
hersenbeschadiging
meegenomen kunnen worden in
de monitoring.
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Collegeadvies en raadsmededeling met
beantwoording worden opgesteld. Een en
ander moet worden besproken met provincie
die niet goed bereikbaar blijkt. In vergadering
genoemde termijn van 1 maand blijft wel het
streven.

Toelichting aangeleverd voor de
raadsvergadering van 28 november 2019.
(deze toelichting is toegevoegd aan de stukken van
de raadsvergadering van 28 november op het
raadsinfomatiesysteem)

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

3. De resultaten dienen niet alleen
via cijfers naar de raad
gecommuniceerd te worden. De
wethouder neemt dit mee.
4. Er komt inzicht in het project
begrijpend lezen van de PO/VO
scholen.
5. De wethouder verstrekt het
verslag van het eerste gesprek
met de MO adviesraad.
6. Er komt een
kansen/bedreigingen overzicht
voor beoogd nieuwe locaties van
de bibliotheek.
Duidelijkheid over wat dit voor
voordelen heeft voor de werknemers.

Toelichting aangeleverd voor de
raadsvergadering van 28 november 2019

Afgehandeld

30.

11 november / 08. /
OMWB / Baali /Baartmans

31.

11 november / 09. /
Klachtenrecht / Krook /
Baartmans

Kan dit niet alleen digitaal maar ook op
papier gecommuniceerd worden?

Toelichting aangeleverd voor de
raadsvergadering van 28 november 2019.

Afgehandeld

32.

11 november / 12. / Ingek.
/ cliënt ervaringsond. /
Abresch / Krook

De wethouder komt terug op de vraag
wat hij met de aanbevelingen doet.

Vanaf eind 2019 werkt het college met een
doorlopend cliëntervaringsonderzoek waardoor
het mogelijk wordt beter te monitoren en direct
in te spelen op signalen van cliënten. Uit de
rapportage CEO Wmo 2018 blijkt dat mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning het
meeste aandacht behoeven. Beide vor-men van
ondersteuning worden in 2019 herijkt. De
ervaringen van cliënten zullen hierin
meegenomen worden.

Afgehandeld
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33.

Datum / agendapunt /
Toezegging
Antwoord
Afgehandeld
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
11 november / 12. / Ingek. Voldoet het college aan beide
Afgehandeld
/ brief biza openbaring
verplichtingen? De wethouder neemt dit
nevenfuncties en
op 12/11 mee in het college.
inkomsten / Theuns /
Krook
Antwoord:
Zoals uit de gepubliceerde overzichten van nevenfuncties kan worden opgemaakt, betreft het uitsluitend een nevenfunctie van de
burgemeester en een nevenfunctie van wethouder Knop. Beiden betreft het nevenfuncties die niet voortvloeien uit hun functie v an
burgemeester c.q. wethouder, maar functies op persoonlijke titel.
Van belang is dat wethouder Knop zijn functie in deeltijd uitoefent (0,8 Fte).
Artikel 41b, vierde lid van de Gemeentewet bepaalt dat een wethouder die zijn ambt niet in deeltijd vervult, tevens de inkoms ten uit
nevenfuncties openbaar maakt. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging op het gemeentehuis uiterlijk op 1 april na het
kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten. Het 5e lid van genoemd wetsartikel geeft aan dat onder inkomsten wordt verstaa n: loon
in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel 31 van die
wet.
Nu wethouder Knop zijn functie in deeltijd vervuld is het wettelijk niet vereist dat hij de inkomsten die hij geniet uit zijn nevenfunctie op
persoonlijke titel, openbaar maakt.
Voor de burgemeester is artikel 67 van de Gemeentewet van toepassing. Daarin is bepaald dat de burgemeester de nevenfuncties,
e
anders dan uit hoofde van zijn burgemeestersambt, en de inkomsten uit die functies openbaar maakt. In het 4 lid van genoemd artikel
is bepaald dat onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met de
eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel 31 van die wet.
De inkomsten die de burgemeester ontvangt uit zijn nevenfunctie die hij op persoonlijke titel vervult betreffen geen loon in de in van de
Wet op de loonbelasting 1964. Dit impliceert dat ook de burgemeester niet wettelijk verplicht is die inkomsten die hij geniet openbaar te
maken.
Concluderend kan worden gesteld dat wij als gemeente voldoen aan de eisen waar het betreft het bekendmaken van inkomsten uit
nevenfuncties van leden van het college van burgemeester en wethouders.
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Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

Overigens is ook voor raadsleden bepaald dat zij hun nevenfuncties openbaar maken. Niet is bepaald dat zij ook de eventuele
inkomsten daaruit openbaar maken.
Structurele toezeggingen:
Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
1.
4 april 2018 / 05. /
Omgekeerd inzamelen /
Veraart / Baartmans

2.

7 mei 2018 / 08. / Jeugdzorg /
Div. raadsleden / Krook

3.

10 okt. 2018 / 5. /
Vragenhalfuur / Baali / Krook

4.

11 februari 2019 / 06. / ISD /
Krook
28 februari / 2019 / 11A. /
Motie Jeugdzorgen / Baali /
Krook
18 april 2019 / vragenhalfuur

5.

6.

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).
Na 1 jaar Omgekeerd inzamelen en de evaluatie hiervan, wordt de volgende evaluatie na 2 jaar
Omgekeerd inzamelen.
De wethouder zegt een jaarverslag toe m.b.t. de jeugdzorg.
Raadsmededeling met datum 2 juli 2019 is verzonden (BM1902566) samen met het jaarverslag 2018
klachtencommissie Jeugd.
De wethouder houdt de raad op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het Care innovation centre
(CIC).
30/01/2019: De 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.
21-10-2019: In de negen gemeenten (West-Brabant West) die onder het werkgebied van het CIC vallen,
is verdeeld gereageerd op het verzoek om subsidie te verstrekken aan het Huis van Morgen (onderdeel
van het CIC). Halverwege november is een bestuurlijk overleg gepland over de toekomst van het Huis
van Morgen. De raad wordt daarna geïnformeerd.
De wethouder komt jaarlijks bij de raad terug over de ISD.
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.
Raadsmededeling is op 2 juli verzonden (BM1902566).
De wethouder zegt toe om bij toekomstige dossiers met alle betrokken partijen (Stadsraad, dorps 11

/ Baali / Prent
7

9 okt. / 05. / vragenhalfuur /
v. Caam / Krook

raden en leefbaarheidsgroepen) in gesprek te gaan.
Deze toezegging geldt voor het gehele college en de gehele organisatie.
De wethouder neemt de suggestie over de privacy bij Vraagwijzer mee.
Wordt Structureel meegenomen
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