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

bestuursperiode 

Portefeuill

ehouder 

Stand van zaken Afgehandeld 

1. Er wordt met een verkeerskundige 

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 omgezet. 

 

2. Toekomstvisie ‘De Heen’. Wethouder 

Prent 

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. Evaluatie reclamebelasting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder  

Krook 

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. 

23-4 : Stand van zaken: Op dit moment is een werkgroep (horeca, 

RPS, zakelijke dienstverleners) aan de slag met het bepalen van 

mogelijke richtingen, met als doel om de grondslagen voor een 

nieuwe verordening vast te leggen. Het budgetneutrale resultaat 

wordt in Q4  aan de raad voorgelegd. 
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 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehandeld 

4. 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? 

 

Maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan 

GVVP. 

 

3. 10 okt. 2018 / 6. / 

Baggerplan / Elzakker / 

Baartmans 

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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

4. 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.   

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 

 

5. 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 loopt; mededeling volgt nog in 2
e
 

kwartaal 2019. Deze vraag is uitgebreid aan bod 

gekomen tijdens de behandeling van de 

Perspectiefnota. Deze vraag is uitgebreid 

beantwoord tijdens de behandeling van de 

Perspectiefnota 2019 

Afgehandeld 

6. 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. 

Collegestandpunt bepaald en kenbaar gemaakt 

aan de raad. 

 

Afgehandeld 

7. 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 vond hierover intern overleg 

plaats en is bezien of deze toereikend zijn. 

Vervolgens informeren wij uw raad via de 

begroting 2020 welke stappen concreet  

worden meegenomen. 

 

Afgehandeld 

8. 13 maart 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Weerdenburg / Lepolder 

(Krook) 

De wethouder zegt een notitie toe over 

de afvalstoffenheffing: 

1.  hoe de kosten zijn opgebouwd, 

welke doelgroepen het betreffen 

Op basis van een extern advies komt in het 4
e
 

kwartaal 2019 een raadsmededeling. Via de 

raadsmededeling van 25 juni 2019 is er 

uitgebreid ingegaan op  het onderwerp 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

en welke soort afvalcontainers 

gebruikt worden; 

2. wat de mogelijkheden zijn voor 

het maken van bezwaar; 

3. wat de restitutiemogelijkheden 

zijn.  

afvalstoffenheffing. Dit na.v. een motie.  Ant-

woorden op de vragen in de toezeggingenlijst 

zijn hierin opgenomen. 

09. 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. 

Burgemeester en wethouders hebben aan 

Rijkswaterstaat als eigenaar van de A4 een brief 

gestuurd met het verzoek om een reactie op 

het vraagstuk (UM1901804). Er is tot op heden 

(25 september 2019) nog geen reactie van 

Rijkswaterstaat ontvangen. Een rappel-brief 

wordt verstuurd. 

 

10. 1 april 2019 / 05. / 

vragenhalfuur / Baselier / 

Baartmans 

Het antwoord op de vraag over de 

mogelijkheid om over te gaan tot 

andere, betere aanplakborden komt 

schriftelijk naar de raad.  

Onderzoek naar de mogelijkheden en het 

kostenaspect loopt. 

 

11. 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.  

 Is in behandeling  

12. 3 april 2019 / ingekomen 

stukken / Veraart / 

Baartmans 

Ingekomen stuk 8. De wethouder zegt toe te laten analyseren waarom de Zeelandweg-

Oost voor het gedeelte tussen A4 en Heense Molen ‘rood’ scoort bij het recente ANWB-

onderzoek. / De beschikbare informatie ten aanzien van het ANWB-onderzoek is intern 

bestudeerd en daaruit kon onvoldoende herleid worden wat de oorzaak is van de score. 

De weg is in het beheer van de provincie Noord-Brabant en valt zodoende onder haar 

verantwoordelijkheid. Er is op ambtelijk niveau contact geweest met de provincie. Daaruit 

is gebleken dat zij het ANWB-onderzoek nog niet hebben bestudeerd. Wel is aangegeven 

dat betreffende weg voldoende functioneert en er geen klachten, meldingen etc. bekend 

zijn, ook in vergelijking met andere provinciale wegen. De provincie heeft  hierbij ook 

benadrukt dat het een ambtelijke reactie betreft en geen bestuurlijke. Uit navraag bij de 

politie blijkt dat zij de ANWB-bevindingen niet herkennen. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

13.  6 mei 2019 / 03.+ 09. / 

Rmd atletiekbaan 

Seringenlaan / Broos / 

Prent 

De wethouder zegt toe in het 

beleidskader maatschappelijk vastgoed 

te borgen dat verenigingen/gebruikers 

niet gestraft worden voor de uitvoeren 

van besluiten die in het verleden 

genomen zijn.  

Dit wordt meegenomen in de Visie 

Maatschappelijk Vastgoed. 

 

14. 3 juni 2019 / 05. 

vragenhalfuur / Sluiters / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vragen van de heer 

Sluiters over het evenementenbeleid. Hij 

verzoekt vrijwilligers beter te 

ondersteunen en in gesprek te gaan met 

de vrijwilligers van de jaarmarkt en de 

Oude Trekker en Motoren Vereniging 

(OMTV). Ook vraagt hij waarom de OMTV 

in januari een vergunning aanvraagt en 

deze nu nog steeds niet heeft.  

De evenementenvergunning voor het OTMV is 

op 4 juni 2019 verleend na op 11 februari 2019 

te zijn aangevraagd. Inmiddels is het 

aanvraagproces rondom de evenementen 

 zodanig geoptimaliseerd dat de aanvragen 

tijdig worden afgehandeld zolang deze 

compleet zijn. Vroegtijdig overleg met 

vrijwilligers is onderdeel van de procedure voor 

zover het gaat om de grotere evenementen. 

Indien gewenst worden de vrijwilligers 

geholpen door de gemeente. Bijvoorbeeld door 

het leveren van dranghekken  voor 

wegafzettingen. 

 

Afgehandeld 

15. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Knop /  

Rijkswaterstaat en de provincie wordt 

gevraagd naar de technische staat van 

de diverse viaducten en bruggen.  

Er is nog geen antwoord ontvangen van 

Rijkswaterstaat en van de provincie. 

 

16. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Knop / 

De wethouder zorgt voor de planning 

omtrent het GVVP.  

Een plan van aanpak is in voorbereiding. In 

september zal de raad over  dit plan van 

aanpak inclusief de verdere planning worden 

geïnformeerd 

 

17. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / Veraart / 

Knop / 

De wethouder neemt de mogelijkheid 

voor openbare toiletten mee met 

planontwikkelingen. 

Heeft onze doorlopende aandacht. Toezegging 

wordt geacht hiermee te zijn afgehandeld. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

18. 27 juni 2019 / 05. / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de in het 

onderzoek naar inzameling van gft bij 

hoogbouw glasbakken aan de Oost-

Havendijk mee te nemen. 

In Q4 2019 wordt  haalbaarheidsonderzoek GFT 

bij hoogbouw opgestart. We zullen de 

appartementen aan de Oost-Havendijk 

meenemen in deze pilot. 

 

19. 27 juni 2019 / 15. / 

Zonnekreekseweg 2 / Van 

der Spelt / Knop 

De wethouder zegt toe dat de situatie 

gemoni-tord wordt en dat er een 

evaluatie plaatsvindt zodra de 

landschappelijke inpassing heeft 

plaatsgevonden. 

  

20. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / Remery 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe de rotonde bij 

Kruisland aan te pakken en dat dit 

plaatsvindt in het voorjaar van 2020. 

Minimaal 1 entree ( geen rotonde) van Kruis-

land zal in het voorjaar 2020 worden 

aangepakt. Met de dorpsraad zal contact 

worden gelegd over de invulling hiervan.  

 

21. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / Remery 

/ Baartmans 

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, iom de 

monumentencommissie. 

  

22. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / Van der 

Spelt / Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

mogelijkheden van plaatsen van 

afvalbakken op bedrijventerreinen te 

onderzoeken. 

In Q4 wordt dit onderzoek uitgevoerd.  

23. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / 

Gommeren / Knop 

Er zijn twee initiatieven rondom 

agroforestry ingediend. De wethouder 

gaat dit na. 

  

24. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / Lambers 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

mogelijkheden van het aangaan van een 

jumelage met de Nassausteden te 

onderzoeken. 

Is nog in onderzoek  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

25. 2 sept. 2019 / 

vragenhalfuur / Belt / 

Baselier 

Wethouder Prent zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag over de zekerheid van 

bezorging van de Steenbergse Bode in binnen- en buitengebied.  

 

In het programma van eisen van de aanbesteding Gemeentelijke informatiepagina’s is de 

bezorging in de kernen en in het buitengebied als kwaliteitscriterium opgenomen. 

Uitgeverij de Bode B.V. geeft bij inschrijving een verspreidingsgarantie van 96% voor de 

uitgave van de Steenbergse Bode bij alle brievenbussen binnen de gemeentegrenzen.  

De Steenbergse Bode verschijnt wekelijks in een oplage van 10.900 exemplaren (inclusief 

1.354 brievenbussen in het buitengebied). De verspreiding wordt gedaan door RVN 

Verspreidingen en Uitgeverij de Bode B.V. bewaakt deze verspreiding en voert hierop 

controles uit.  

Indien toch blijkt dat de verspreiding niet conform de ondergrens van 96% is, dan wordt 

hier direct actie op ondernomen.  

Klachten over niet of slechte bezorging kunnen rechtstreeks gedaan worden bij de 

Steenbergse Bode en deze inwoners ontvangen de uitgave digitaal. Op de website van de 

Steenbergse Bode kan iedereen zich gratis digitaal abonneren op de Steenbergse Bode. 

 Er zijn ons op dit moment geen problemen met de bezorging bekend. 

Afgehandeld 

26. 2 sept. 2019 / 08./ 

Ingekomen stuk 02. / 

Sluiters / Prent 

Hoeveel jongerenwerker zijn er actief in 

de gemeente Steenbergen en hoeveel 

uur werken deze samen? Hoe zijn deze 

jongerenwerkers duidelijk zichtbaar in 

de samenleving. Lopen ze door de 

wijken met bijvoorbeeld een groen hesje 

rond met daarop jongerenwerker? Hoe 

herkennen de jongeren deze 

jongerenwerkers? Gaan zij ook 

bijvoorbeeld regelmatig langs alle 

scholen en hoe vaak doen zij dit dan?  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

27. 4 sept. / 06. / 

Windturbines / Baartmans 

De wethouder zegt toe alle 

gespreksverslagen te overleggen.  

Maakt onderdeel uit van dossier Karolinapolder Afgehandeld 

28. De wethouder zegt toe te proberen voor 

de raadsvergadering van 26 september 

2019 met een tijdpad te komen voor 

scenario 2B.  

Maakt onderdeel uit van dossier Karolinapolder 

29. De wethouder onderzoekt of het 

alternatief past in de structuurvisie.  

Maakt onderdeel uit van dossier Karolinapolder 

30. De wethouder onderzoekt waarom de 

brief van Green trust niet bij de stukken 

zit.  

Maakt onderdeel uit van dossier Karolinapolder 

31. 4 sept. / 05. 

/vragenhalfuur / 

Langenberg / Baartmans 

Komt of is er een evaluatie over het 

verleggen van de route van de Kleine 

Tour vanwege de demonstratie en de 

communicatie hierover?   

  

32. 4 sept. / 09. / 

structuurvisie / 

Weerdenburg / Knop 

De wethouder geeft nog een toelichting 

op de  zin in de structuurvisie: 

’toekomstige nieuwbouw richt zich 

minder op appartementen en 

levensloopbestendige woningen’.    
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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).  

Na 1 jaar Omgekeerd inzamelen en de evaluatie hiervan wordt de volgende evaluatie na 2 jaar 

Omgekeerd inzamelen. 

2. 7 mei 2018 / 08. / Jeugdzorg / 

Div. raadsleden / Krook 

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

Raadsmededeling met datum 2 juli is verzonden (BM1902566)   samen met het jaarverslag 2018 

klachtencommissie Jeugd.  

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. 

Raadsmededeling is op 2 juli verzonden (BM1902566). 

6. 18 april 2019 / vragenhalfuur 

/ Baali / Prent 

De wethouder zegt toe om bij toekomstige dossiers met alle betrokken partijen (Stadsraad, dorps-

raden en leefbaarheidsgroepen) in gesprek te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 


