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Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen mei 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. 

23-4: Raadsvoorstel wordt/is voor de raadsvergadering van mei 2019 

aangeboden. 
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 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehandeld 

4. Evaluatie reclamebelasting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder 

Lepolder 

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. 

 

 

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.  

 

2-1-2019: 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 
 

 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.   

Onderzoek vindt plaats in het eerste 

kwartaal van 2019.  

 

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. 

 

 

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 vindt plaats in het eerste 

kwartaal van 2019. 

 

Onderzoek loopt; mededeling volgt nog 

in 2
e
 kwartaal 2019 

 

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. 

 

 

7. 28 februari 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / Lambers / 

Lepolder (Baartmans) 

De wethouder doet de raad de e-mail van de 

provincie toekomen over huisvesting 

arbeidsmigranten op het AFC. 

De-mail is op 18 maart 2019 verzonden 

aan de griffie. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

8. 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. 

 

9. 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.  

 

 

10. 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. 

Raadsmededeling wordt op 17 april 

2019 aan de raad toegezonden 

Afgehandeld 

11. 13 maart 2019 / 10. / 

Muza / Sluiters / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de vastgestelde tekening 

de raad te doen toekomen. 

Tekening is via de griffie aangeboden 

aan de raad 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

12. 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 en welke soort 

afvalcontainers gebruikt worden; 

2. wat de mogelijkheden zijn voor het 

maken van bezwaar; 

3. wat de restitutiemogelijkheden zijn.  

Toezegging herhaald in raad op 18 april 

2019 door wethouder Krook 

 

13. 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. 

Vraag is beantwoord en toegezonden 

aan griffie 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

14. 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. 

Deze vraag is op 25 maart 2019 middels 

een e-mail aan vraagsteller door 

tussenkomst van de griffie beantwoord 

 

De politie-inzet, in relatie tot de 

gegevens verkregen door de camera’s, 

is niet in cijfers uit te drukken. Reden 

hiervoor is dat het toezicht door middel 

van het gebruik van de camera’s een 

continue proces is. Op aangewezen 

dagen en tijden worden de beelden live 

uitgekeken door daartoe opgeleide 

politieagenten. Zodra deze situaties 

waarnemen, waarop door hen wordt 

ingeschat dat politie-inzet noodzakelijk 

is, wordt dit gecommuniceerd met de 

op dat moment in dienst zijnde 

aanwezige collega’s. Zo nodig starten zij 

in overleg met de teamleiding 

opschaling. 

Afgehandeld 

15. 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). 

 

 
 
 
 
 



8 
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

16. 1 april 2019 / 05. / 

vragenhalfuur / Baali / 

Krook 

De antwoorden op de vragen (ook schriftelijk 

ingediend nr. 19103) komen schriftelijk naar de 

raad. Daarnaast heeft de heer Baali een aantal 

andere vragen in de vergadering gesteld over dit 

onderwerp waar nog een antwoord op gegeven 

dient te worden.  

Deze zijn n.a.v.  vraag D19103 al 

beantwoord.  

 

Het is de PvdA ter ore gekomen dat de 

vrijwilligers van WijZijn beperkt worden 

ingezet. Terwijl menige cliënt niet 

ondersteund wordt, er is zelfs een 

wachtlijst, blijven vrijwilligers (deels) 

onbenut, zowel op financieel als 

taalkundig gebied. Dit is al verschillende 

keren door vrijwilligers aangegeven bij 

WijZijn. Op deze manier worden 

mensen met schulden en mensen die 

met beperkte taalvaardigheid niet goed 

mee kunnen lopen in de maatschappij, 

in een gebrekkige positie gehouden. 

 

1)a.  Kan de wethouder aangeven of dit 

klopt?  

1)b.  Hoeveel cliënten van WijZijn 

hebben op dit moment geen 

vrijwilligershulp?  

1)c. Hoeveel vrijwilligers zijn op dit 

moment (deels) onbenut?  

 Antwoord 1a 

 Nee, het signaal klopt niet. 

 Antwoord 1b 

De vrijwilligers van WijZijn Traverse 

Groep (WZTG) worden geenszins 

beperkt ingezet. Alle vrijwilligers die op 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

taal- en administratief/financieel vlak 

kúnnen worden ingezet, zijn ingezet.  

 

 Antwoord 1.c 

 Er zijn geen vrijwilligers “onbenut”. 

Aantallen van de bezette/benutte 

vrijwilligers:  

er zijn 9 vrijwilligers,  6 

administratief/financieel en 4 

taalmaatje, waarvan 1 beide. Gemiddeld 

bieden zij hun inzet op twee cliënten 

van AMW tegelijk, met een gemiddelde 

looptijd van één maand. 

 

Juist omdat er een langer dan 

wenselijke wachttijd is voor een aantal 

cliënten, zijn alle vrijwilligers die op 

taal- en administratief/financieel vlak 

kúnnen worden ingezet, druk bezet. In 

een klein aantal gevallen is wel 

gebleken, dat de met zorgvuldigheid 

gemaakte match tussen inwoners en de 

vrijwilliger, in de praktijk anders heeft 

uitgepakt. Er is in dat geval een andere 

vrijwilliger gezocht, mits dat nog steeds 

in het belang van de inwoner was. 

Daarnaast kan het voorkomen dat de 

verwachtingen van het vrijwilligerswerk 

anders zijn dan in de praktijk blijkt, 

waardoor een vrijwilliger zijn/haar 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

werkzaamheden stopzet. Doordat er 

met de grootste zorgvuldigheid nieuwe 

vrijwilligers worden geworven en 

begeleid, kan het voorgekomen zijn dat 

er tijdelijk minder dan wenselijke inzet 

van vrijwilligers is (geweest).    

 

2) Als dit signaal klopt, wat gaat de 

wethouder doen om hierin verbetering 

aan te brengen, gezien het feit dat de 

gemeente Steenbergen nauw 

samenwerkt met WijZijn? Wellicht kan 

er een inventarisatie worden gemaakt. 

Antwoord: 

Het signaal klopt niet. 

  

3) Mocht er nu toch een tekort aan 

vrijwilligers blijken te zijn, kunnen we 

dan wellicht aandacht schenken aan dit 

onderwerp op de gemeentelijke 

informatiepagina in de krant? 

Antwoord: 

Op dit moment is er meer werk voor de 

vrijwilligers dan zij aankunnen, wat 

betreft de nodige tijdsinvestering, 

waardoor de uitbreiding van het 

vrijwilligersbestand reeds is ingezet. Dit 

is op dit moment gedaan door het 

plaatsten van een vacature via het VIP, 

door een oproep te schrijven voor de 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

plaatselijke krant(en) en door gebruik te 

maken van sociaal media waar mogelijk.  

Het  gebruik maken van de 

gemeentelijke informatiepagina wordt 

bij WZTG onder de aandacht gebracht.  

 

17. 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.  

  

18. 3 april 2019 / 07. / 

woonwagenbeleid / 

Sluiters / Lepolder 

Hebben kopers van woonwagens dezelfde fiscale 

mogelijkheden als de kopers van woningen.  

Ja, fiscale aftrek is mogelijk wanneer 

een huurkoopovereenkomst aan 

dezelfde voorwaarden voldoet als de 

eigenwoning regeling voor hypothecaire 

schulden.  

De particuliere huurkoper mag diens 

betaalde rente aftrekken van zijn 

inkomen. 

Afgehandeld 

19. 3 april 2019 / ingekomen 

stukken / Abresch / 

Baartmans 

Ingekomen stuk 00A. De wethouder zegt toe de 

opvolgingslijsten te verbeteren.  

Wordt uitvoering aangegeven.  

20. 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.  

  

21. 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.  

Is in behandeling  
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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. 

 

 


