
Overzicht opvolging besluiten en raadsmededelingen vanaf september 2017 

 

Raadsbesluiten 

 

  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
1. V 28-09-

2017 

Hoofduitgangspunten 

centrumplan Welberg - 

BM1702847. 

1. Aanbesteding renovatie De Vaert 

tweede helft 2018. 

2. Uitvoering dorpsplein eerste helft 

2019 (afhankelijk van 3). 

3. Bestemmingsplan waarschijnlijk 

mei/juni 2018. 

4. Onderhoud JFK en De Klup in 2019 (of 

2018) indien noodzakelijk.   

Afgehandeld 

Raadsbesluit 20-12-2019 

3. V 30-11-

2017 

Wijziging gemeenschappelijke 

regeling RWB - 

BM1703548. 

 

Vaststelling van de Collectieve taken van 

de RWB half 2018.   

Afgehandeld 

Er is besloten dat de 

regelingen onder de RWB 

blijven. Per regeling wordt 

onderzocht of dit de meest 

optimale invulling is. Het 

betreft een doorlopende zaak. 

Wanneer er wijzigingen zijn 

wordt dit via de bestuurlijke 

procedure bekend gemaakt. 

Voorstel is om dit punt als 

afgerond te beschouwen en 

van de lijst te verwijderen.  
 

4. V 30-11-

2017 

Haalbaarheidssunclasspark – 

BM1703839. 

 

Wordt aangeboden (uiterlijk) in 

september 2018. 

Afgehandeld 

Raadsmededeling BM1900842 



5. V 21-12-

2017 

RKC rapport armoedebeleid -  

BM1704313. 

In de perspectiefnota 2019 te rapporteren 

over genomen acties. 

Afgehandeld  

6. V 21-12-

2017 

Centrumhaven Dinteloord – 

BM1701790. 

Specificatie Centrumhaven Dinteloord in 

perspectiefnota 2018.  

Afgehandeld 

Zat bij raadsstukken 28 juni 

2018. Verwerkt in 

Perspectiefnota 2018 en 

begroting 2019. 

7.  22-02-

2018 

Plan van aanpak kerngericht 

werken en overheidsparticipatie 

-  

BM1800210. 

Uw raad wordt ieder kwartaal door het 

college geïnformeerd over de toegekende 

stimuleringsbijdragen. 

De raad wordt binnenkort 

geïnformeerd over de reeds 

gerealiseerde initiatieven en 

enkele aanpassingen in de 

subsidieregels voor het 

initiatievenfonds.  

8.  31-05-

2018 

Verordening stimuleringsregeling 

"kwaliteitsimpuls bestaande 

particuliere woningvoorraad 

gemeente 

Steenbergen" -  

BM1800881. 

Zodra het communicatieplan is uitgewerkt 

zult u en de gemeenteraad hiervan op 

de hoogte worden gebracht. 

In de evaluatie van de regeling 

in Q4 2019 wordt ook de 

communicatie over de 

regeling meegenomen 

9.  25-10-

2018 

Verwerving Renessestraat  In het 4e kwartaal 2018 zullen wij de 

onderzoeksrapportage Milieustraat en 

Gemeentewerf aan u voorleggen. 

Zie voor de planning de 

beleidsagenda april 2019. 

Daarvoor vindt nog een 

werkbezoek plaats voor de 

raad. 

10. V 03-04-

2019 

Woonwagenbeleid Het overleg met de corporatie(s) om tot 

overname van de 5 huurstandplaatsen en 

aanschaf van 3 huurwoonwagens te 

komen en tot een uitbreiding van 2 

nieuwe huurwoonwagens en 

Afgehandeld 

Raadsbesluit 18 april 2019. 

 



standplaatsen zal worden voortgezet. 

Uiterlijk in september 2019 wordt uw raad 

hierover 

nader geïnformeerd. 

 

Raadsmededelingen 

  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
1. 

 

04-10-2017 Voorbereiding herinrichting 

N259 – 

BM1703299. 

 

Zodra we hier meer zicht op hebben dan 

zullen we u aanvullend informeren. 

Wij zijn nog steeds in gesprek 

met RWS over (een gedeelte 

van) de bekostiging van de 

deelsanering. RWS stelt zich 

zeer terughoudend op. 

2.. 

 

06-12-2017 Resultaten onderzoek 

uitvoering motie rondweg – 

BM1703974. 

 

Wij zullen u van de verdere 

bevindingen op de hoogte houden. 

Betreffend onderwerp 

(alternatieve landbouwroutes) 

zal aan de orde komen bij het 

opstellen van een 

Gemeentelijk verkeer en 

vervoersplan. 

3. 

 

10-01-2018 Beantwoording vragen n.a.v. 

kernbezoeken – 

ZS0000184. 

 In de nieuwe bestuursperiode zal, met 

betrokkenen, een evaluatie van 

Stadhaven uitgevoerd worden. Het 

gebied rondom de Markt en de 

Gummaruskerk kan daarin worden 

meegenomen.  

 

4. 

 

10-01-2018 Stand van zaken glasvezel – 

BM1704202. 

Wij houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

Raad is door middel van 

beantwoording raadsvragen 

19062 en 19091 op de hoogte 

gesteld 

 



  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
5. 

 

09-05-2018 Uitstel marketingplan – 

BM1800581. 

Aangezien de toekomst visie eind 2018 

gereed zal zijn, heeft het college besloten 

pas daarna te starten met de marketingvisie. 

Wordt gestart 4
e
 kwartaal 

2019 

6. V 09-05-2018 Nadere regels evenementen – 

BM1801143. 

De mogelijkheid van LED schermen wordt 

meegenomen bij de aanbesteding van 

reclameuitingen. 

Het evenementenfonds en de glossy 

worden meegenomen in de 

begrotingscyclus 2019 

Afgehandeld 

 

Er zijn LED schermen geplaatst 

bij de toegangswegen naar 

Steenbergen,. Deze opdracht 

is op 20 maart 2018 gegund. 

Op dit moment wordt er 

gewerkt aan een voorstel over 

de exploitatie en het beheer 

van de borden. 

Collegebesluit 

aanbesteding.BD1800142 

 

7. 

 

04-06-2018 Initiatievenfonds –  

BM1801711. 

Wij houden u op de hoogte van de 

voortgang. 

De raad wordt binnenkort 

geïnformeerd over de reeds 

gerealiseerde initiatieven en 

enkele aanpassingen in de 

subsidieregels voor het 

initiatievenfonds.  

8. V 04-06-2018 Woonwagenzaken –  

BM1802002. 

Raadvoorstel vaststellen 

woonwagenbeleid september/oktober. 

Parallel: raad goed informeren en bijpraten. 

Dit zal tijdens een besloten 

raadsinformatieavond plaatsvinden. 

Afgehandeld 

 



  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
9. 

 

06-06-2018 Adviezen GS opsporings-

vergunningen aardwarmte – 

BM1801701. 

 

In overleg met de griffie zal in de loop van 

het jaar een informatieavond over 

geothermie worden gehouden. 

Dit wordt indien van 

toepassing meegenomen in 

het proces van de opstelling 

van de visie energie en ruimte 

10. V 06-06-2018 Kerncentrale Doel –  

BM1801803. 

Als er bijzonderheden zijn dan worden die 

door de ANVS aan ons gemeld. Uiteraard 

houden wij u ook de hoogte. 

Afgehandeld 

Doorlopende toezegging 

11. V 06-06-2018 Resultaten aanbesteding afval – 

BM1801633. 

 

Zodra er weer relevante zaken aan de orde 

komen die een effect hebben op de 

afvalstoffenheffing zullen wij uw raad op de 

hoogte stellen 

Afgehandeld 

Is continue actiepunt wat in de 

afgelopen maanden ook zo is 

ingevuld. 

12. 

 

03-09-2018 Renovatie atletiekbaan –  

BM1803045. 

Dit projectplan zal worden aangeboden aan 

het college. We zullen u tegen die tijd nader 

informeren. 

 

13. 

 

03-09-2018 Cliëntervaring jeugdzorg – 

BM1802769. 

 

Wij zullen in het voorjaar 2019 wederom de 

beschikbare cijfers over de 

cliënttevredenheid 2018 met u delen. 

 

14. V 10-10-2018 Resultaten omgekeerd 

inzamelen, april t/m juni 2018 – 

1803708. 

 

Elk kwartaal zullen we u voorzien van een 

soortgelijk overzicht inclusief korte 

samenvatting. 

Afgehandeld 

Wordt elk kwartaal uitgevoerd. 

15. V 10-10-2018 Bestuursopdracht opgave 

arbeidsmigranten –  

BM1803838 

Voornemen is om resultaten rond de zomer 

van 2019 aan te bieden aan de raad. 

Afgehandeld 

Planning is opgenomen in 

beleidsagenda. Te starten met 

de beeldvormende avond op 

15 april 2019 

 
 



  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
16. 

 

10-10-2018 Evaluatie communicatiebeleid – 

BM1803854. 

Het streven is om de evaluatie in het 4e 

kwartaal van 2018 af te ronden, zodat begin 

2019 de resultaten en acties gepresenteerd 

kunnen worden. 

Er is een opdracht voor 

evaluatie van de 

communicatie van en door de 

gemeente verstrekt aan 

bureau EMMA. Naar 

verwachting worden in april 

2019 hiervan de resultaten 

opgeleverd. 

17. 

 

16-10-2018 Economische ambities West-

Brabant 

BM1804715 

In 2019 zal u als gemeenteraad te zijner tijd 

op de hoogte worden gebracht van de 

inhoud van deze programma’s. 

 

18. V 16-10-2018 Sourcing ICT –  

BM1804685 

Hoewel de datum van effectuering wordt 

opgeschoven zal het van belang zijn op 

korte termijn een besluit te nemen 

aangaande de Gemeenschappelijke 

Regeling, de bijbehorende Producten en 

Diensten Catalogus en de Integratie van 

mensen en middelen ICT. 

Afgehandeld 

19. 

 

23-10-2018 Propositie regiodeal RWB –  

BM1804784 

Naar verwachting zal in het tweede 

kwartaal van 2019 het definitieve besluit 

genomen worden voor een Regiodeal. 

Hiervan wordt u te zijner tijd van op de 

hoogte gebracht. 

Dit punt loopt nog volgens 

planning. De informatie zal 

naar verwachting voor de 

zomer ontvangen worden. De 

raad zal dit ter informatie 

ontvangen.  

 

20. V 23-10-2018 Uitstel West-Brabantse 

Waterlinie – 

BM1804868 

Wij informeren u over het antwoord van 

de Provincie op ons verzoek. 

Afgehandeld 

De provincie heeft ingestemd 

met het verzoek tot uitstel tot 

1 juli 2019. 



  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
21. 

 

23-10-2018 Visie energie en ruimte – 

BM1804803 

En uiteindelijk zal in de raadsvergadering 

van mei 2019 de energiemix worden 

vastgesteld. 

Planning is aangepast. Zie 

beleidsagenda april 2019 

22. 

 

30-10-2018 Dienstverlening bibliotheek – 

BM1805158 

Op korte termijn vindt bestuurlijk 

overleg plaats tussen de drie gemeenten 

en vervolgens ook met de bibliotheek. Wij 

zullen u daarna informeren over het 

vervolg. 

Er vindt nog steeds overleg 

plaats met de bibliotheek over 

de inzet 2019. 

 

 

23. 

 

07-11-2018 Uitspraak Centrale Raad van 

Beroep over huishoudelijke 

ondersteuning – 

BM1805284 

Zodra het plan door het college is 

vastgesteld, zal de raad hier via een 

raadsmededeling over geïnformeerd 

worden. 

Zie toezeggingenlijst april 

2019. 

24. 

 

18-12-2018 Prognose jeugdzorg –  

BM1805834 

In het eerste kwartaal 2019 zal duidelijk 

zijn welk resultaat er definitief er is. Dan 

wordt ook duidelijk hoe de solidariteit in 

de regio er uit gaat zien en of ons verzoek 

gehonoreerd wordt. Wij zullen u dan 

weer informeren over het resultaat 

waarvan solidariteit onderdeel zal zijn. 

U ontvangt op korte termijn 

hier een raadsmededeling 

over. 

25. 

 

20-11-2018 Stand van zaken 

kwaliteitsimpuls welzijnswerk – 

BM1805344 

Wij bieden u aan om begin volgend jaar 

een moment te kiezen om u nader te 

informeren over de stand van zaken van 

dit geleidelijke overgangsproces. 

Dit aanbod staat nog. 

26. V 29-01-2019 Woonwagenbeleid Vaststelling van het woonwagenbeleid vindt 

plaats in april 2019. 

Afgehandeld 

Raadsbesluit is genomen; 

Beleid is vastgesteld in april 

2019 

 
 
 



  Datum Onderwerp Actie Afhandeling 
27. V 11-02-2019 Renovatie atletiekbaan gestreefd wordt om een eindadvies over 

de renovatie in april 2019 aan u voor te 

leggen. 

Afgehandeld 

Wij hebben gekozen voor het 

tijdelijk onder-houden van de 

huidige atletiekbaan voor een 

periode van 3 jaar. Hierover 

hebben wij uw raad via een 

raadsmededeling 

(BM1900833) geïnformeerd.  

Het eindadvies is daarmee 

voor dit moment komen te 

vervallen. 

28. 

 

13-02-2019 Toekomstvisie Wij informeren u met regelmaat over het 

verloop van het traject via een 

nieuwsbrief. Ons voornemen is de 

concept Toekomstvisie, met een voorstel 

voor het vervolg, in november 2019 aan u 

ter vaststelling aan te bieden. 

 

29. 

 

V 13-02-2019 Windturbines Karolinadijk We verwachten uiterlijk half februari bij u 

terug te komen met meer informatie over 

het bemiddelingstraject. 

Afgehandeld 

Geïnformeerd via de eerste 

keer aanlevering 

raadsvoorstel maart 2019. 

30. 

 

11-03-2019 Doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting 

We starten in het derde kwartaal van 

2019 met voorbereidende 

werkzaamheden, om toe te werken naar 

besluitvorming in het tweede kwartaal 

van 2020. 

Dit is nog steeds de planning 

31. 

 

13-03-2019 Voortgang bestuursopdracht 

Gummaruskerk 

De stuur- en projectgroep streven naar 

het nemen van een besluit over de meest 

duurzame en toekomstbestendige 

Proces loopt; bureau voor 

nadere uitwerking is 

geselecteerd 



oplossing, voor het einde Van 2019. Wij 

houden u graag op de hoogte. 

 


