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Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen maart 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 

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.  

 

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. 

 

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.) 
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 Actiepunten uit de vorige 

bestuursperiode 

Portefeuille

houder 

Stand van zaken Afgehandeld 

4. Vervolg  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. 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

5. 8 november 2018 / 4b. 

/ Begroting / Lambers / 

Lepolder 

De wethouder zegt toe, zo spoedig 

mogelijk in de richting van de raad te 

reageren nadat zij heeft gesproken met 

de initiatiefnemers van de huisvesting 

voor arbeidsmigranten aan de Gagelweg.  

Op 14 januari 2019 heeft een gesprek 

plaatsgevonden met de initiatiefnemers. Vanuit 

het college is voorgesteld om dit betreffende 

verzoek te betrekken bij de beeldvormende avond 

over arbeidsmigranten 

Afgehandeld 

6. 8 november 2018 / 4d. 

/ Begroting /  

Lepolder 

De wethouder zoekt de werkelijke kosten 

van de hondenbelasting uit.  

Toezegging afgehandeld middels raadsmededeling 

d.d. 18 december 2018, BM1805724 

Afgehandeld 

7. 12 november 2018 / 

05. / vragenhalfuur / 

Van der Spelt / 

Baartmans  

De wethouder zegt toe de raad op de 

hoogte te houden over het in originele 

staat terug brengen van de gevel van het 

oude postkantoor aan de Geert 

Vinckestraat.  

De raad wordt in december 2018 nader 

geïnformeerd over dit onderwerp. 

De gevel is inmiddels teruggebracht in de originele 

staat. 

Afgehandeld 

8. 12 november 2018 / 

05. / vragenhalfuur / 

Abresch / Lepolder 

De wethouder zegt toe met de 

burgemeester te overleggen of er een 

thema-avond over ondermijning voor het 

verenigingsleven kan komen. Dit wordt 

aan de raad teruggekoppeld.  

De raad ontvangt in december 2018 een antwoord 

op de vraag over dit onderwerp.  

Bedoelde avond voor het verenigingsleven staat 

vooralsnog gepland voor mei/juni of – zo dit niet 

mocht lukken – direct na de zomervakantie. 

Afgehandeld 

9. 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. 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

10. 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.  

 

 

11. 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. 

 

12. 29 november 2018 / 

09. / Initiatiefvoorstel 

bomen Kruispoort / 

Veraart / Baartmans 

De wethouder komt terug op de vraag 

naar de kosten van het onderzoek naar 

de staat van de bomen aan De 

Kruispoort. 

De kosten voor de boomcontrole  waren in 2017 

eenmalig € 2.130,- ( VTA + 2 x trekproef). In 2019  

vervolgcontrole VTA € 720,- 

De kosten voor de onderzoeken in het kader van 

de natuurwetgeving bedragen € 995,- voor de 

ecologisch quickscan en € 3.710,- voor het nader 

onderzoek vleermuizen.  In totaal een bedrag van 

€ 7.555,- 

Afgehandeld 

13. 4 december 2018 / 05. 

/ vragenhalfuur / 

Weerdenburg / 

Lepolder 

De wethouder zoekt uit of er op een 

andere wijze dan door middel van een 

verklaring van een dierenarts aan de 

gemeente gemeld kan worden dat een 

hond overleden is?  

Een inwoner kan contact op nemen met de 

gemeente om een hond af te melden. De website 

is daarin duidelijk. De gemeente KAN gegevens bij 

u opvragen. Bijvoorbeeld: een 

euthanasieverklaring of een crematiebewijs. Bij 

overleg van dit bewijs wordt de hond afgemeld op 

de dag zoals aangegeven. Indien dit bewijs er niet 

is, wordt de hond afgemeld per 1
e
  van de maand 

daarop volgend. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

14. 16 januari 2019 / 08. / 

Muza / Div. / 

Baartmans 

1. De wethouder onderbouwt 

schriftelijk waarom de muur niet 

verzet kan worden.  

2. De wethouder gaat voor de 

raadsvergadering van 31 janauri 

aan tafel met de organisatie van 

Muza.  

3. Het verslag van het gesprek komt 

naar de raad.  

4. De wethouder zorgt dat de raad 

plan C. ontvangt.  

Stukken zijn toegevoegd bij ingekomen stukken 

raad 13.2.2019  

(BM1900462, BEM 1807589 en 590 en model C) 

Afgehandeld 

15. 16 januari 2019 / 06. / 

Vragenhalfuur / 

Huijbregts / Baartmans 

Wanneer wordt de goed bevallen pilot 

voor de verbetering van wandelpaden in 

Dinteloord volgens afspraak ook op het 

pad langs de kreek in Nieuw-Vossemeer 

toegepast? 

De verbetering in Dinteloord betreft een pilot. Pas 

na 4 seizoenen kan een conclusie getrokken 

worden of een dergelijke aanpak ook in de rest 

van de gemeente zinnig is. Omdat er in de 

begroting geen middelen zijn opgenomen voor 

deze aanpak zullen we  vooruitlopend op de 

bevindingen in de perspectiefnota een voorstel 

doen om binnen 5 jaar alle gravel cq schelpen 

paden te voorzien van hetzelfde materiaal als in 

het park van Dinteloord. De paden rondom de 

Rietkreek in Nieuw Vossemeer zullen als eerste 

aan de beurt zijn. Afhankelijk van de bevindingen 

en de beschikbare middelen zullen we daar dit 

najaar en anders voorjaar 2020 starten. 

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

16. 16 januari 2019 / 10. / 

Bp Moerstraatseweg / 

Van der Blom / 

Lepolder 

Wethouder Lepolder zegt een nadere 

toelichting op het gebruik van de website 

betreffende ‘overuwbuurt’ toe.  

De website ‘Over uw buurt’ is een digitale service 

van de landelijke overheid, waar informatie van 

gemeente, provincie en waterschap op één plek 

samen komt. Hiermee wordt de mogelijkheid 

geboden om via de e-mailservice of de app op de 

hoogte te blijven van ontwikkelingen in de buurt, 

zoals vergunningen en bestemmingsplannen. De 

website is overuwbuurt.overheid.nl 

Afgehandeld 

17. 16 januari 2019 / 13. / 

ingekomen stukken / 

04. / Baali / Krook 

Er zijn zorgelijke situaties. De gemeenten 

zijn in gesprek met de inspectie. Er komt 

informatie zodra deze beschikbaar is.  

  

18. 16 januari 2019 / 14. / 

ingekomen stukken / 

03. / Baali / college 

Zienswijze behoud recht van overpad.   

De heer Baali vraagt of het antwoord van 

het college naar de raad kan komen. Het 

college zegt dit toe. 

Aan de burger is per e-mail op 18-2-2019 

medegedeeld, dat op het perceel grond kad. 

bekend sectie C. nr. 832 een recht van overpad is 

gevestigd om in- en uit te  wegen naar de 

openbare weg. 

Afgehandeld 

19.  16 januari 2019 / 14. / 

ingekomen stukken / 

7b. / Stoeldraijer / 

Baartmans 

Er zijn geen cijfers weergegeven voor het 

grof huishoudelijk afval. De cijfers komen 

naar de raad.  

In het brandbaar afval (grof huishoudelijk 

restafval)  van de milieustraat zit tussen de 

facturen en de hoeveelheid die de beheerders 

vastgelegd hebben 1520 kg in  

Dit kan komen door afronding. 

Afgehandeld 

20. 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. 

 

 

21. 11 februari 2019 / 6. / 

Begrotingswijziging ISD 

/ Baali / Krook 

De wethouder komt schriftelijk terug op 

de clienttevredenheid bij de ISD.  

Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt 

momenteel afgerond en komt zo spoedig mogelijk 

naar u toe. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

22. 11 februari 2019 / 6. / 

Begrotingswijziging ISD 

/ Baselier / Krook 

De wethouder komt schriftelijk terug op 

de poortwachtersfunctie.  

De uitvoeringsagenda ISD 2019-2020 is gericht op 

het verminderen van de instroom in de uitkering, 

het bevorderen van de doorstroom en uitstroom 

naar werk. Een verbeterd inzicht in het klanten- en 

werkgeversbestand, een adequate 

ketenverbinding en interne samenwerking, 

bijvoorbeeld via de doorontwikkeling van de 

Steenbergse Vraagwijzer, Integratie van werk en 

inkomen in onze integrale toegang leidt tot een 

meer integrale klantbenadering. Met 

poortwachteren wordt in het raadsvoorstel 

bedoeld het verminderen van de instroom in de 

uitkering als gevolg van betere of meer 

intensievere werkgeverscontacten en intensieve 

begeleiding naar regulier werk.  

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

23.  11 februari 2019 / 07. / 

begrotig SOM / 

Stoeldraijer / Prent 

De wethouder komt schriftelijk terug op 

de slarissen van de directie.  

De verhoging van de loonkosten directie wordt 

veroorzaakt door: 

 Conform CAO PO 2018-2019 is er een 

algehele loonstijging van 2,5% 

 I.v.m. aansturing van de scholen zijn er 

nieuwe directietaken toegevoegd aan de 

functie van basisschooldirecteur. Hierdoor 

is de begrote FTE directie in 2019 1 FTE 

hoger dan de begrote FTE in 2018. 

Tevens is fors geïnvesteerd in het onderwijzend en 

onderwijs-ondersteunend personeel. De kosten 

hiervan zijn t.o.v. 2018 met 18% gestegen. Naast 

de algehele loonstijging wordt dit veroorzaakt 

door: 

 Toename van FTE van het onderwijzend 

personeel, de formatie voor 2019 is t.o.v. 

2018 met ruim 8 FTE verhoogd.  

In verband met het lerarentekort zijn er 

een aantal zij-instromers aan de formatie 

toegevoegd. Dit betreft 2 FTE extra. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

24.  11 februari 2019 / 07. / 

begrotig SOM / 

Stoeldraijer / Prent  

De wethouder komt schriftelijk terug op 

de vraag van de heer Stoeldraijer: ‘Vindt 

het college ook dat er teveel geld naar de 

directie gaat en dat dit leidt tot werkdruk 

verhoging?’ 

Zie ook punt 23. 

De extra middelen ten behoeve van de directie zijn 

bedoeld om extra directietaken op te kunnen 

vangen. Deze komen daardoor niet op de 

werkvloer terecht.  Parallel aan deze investering is 

ook geïnvesteerd in onderwijspersoneel en 

onderwijsondersteunend personeel, opdat de 

werkdruk op de werkvloer beperkt kan worden. 

Geld ten behoeve van de directie leidt hiermee 

niet tot werkdrukverhoging. 

Afgehandeld 

25.  11 februari 2019 / 07. / 

Raad van toezicht SOM 

/ Stoeldraijer / Prent 

De vergoeding voor de raad van toezicht 

wordt door de wethouder schriftelijk aan 

de raad meegedeeld.   

Conform artikel 25 van de Code Goed Bestuur, zal 

de RvT de vorm en hoogte van de eigen 

vergoeding gaan bepalen. Hierbij is ze gehouden 

aan de bepalingen opgenomen in de Wet 

Normering Topinkomens. De vergoeding zal 

jaarlijks in de in de jaarrekening worden 

verantwoord 

Afgehandeld 

26.  11 februari 2019 / 07. / 

JBB / Stoeldraijer / 

Krook 

Zijn er clienttevredenheidsonderzoeken 

bekend van de JBB?  

Antwoord is onderstaand.  Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

26. Antwoord: De mate van de cliënttevredenheid en beantwoording van de hulpvraag meet Jeugdbescherming Brabant met behulp 

van exitvragenlijsten, klachten en cliëntparticipatie. In 2018 investeert Jeugdbescherming Brabant in overleg met de 

cliëntenraad in de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor de meting van cliënttevredenheid. Vanuit het 

VONC
2
 programma binnen Jeugdbescherming Brabant is een werkgroep Cliënt en Gezin opgestart. Vanuit de 

werkgroep Cliënt en Gezin wordt ingezet op een manier van meting van cliënttevredenheid die leidt tot een grotere 

respons en gericht op een zo continue mogelijke meting van cliënttevredenheid. In Q4 2018 is de pilot “De Stem van 

de Cliënt” gestart waarbij continu de tevredenheid wordt gemeten en standaard besproken wordt tussen de cliënt en 

de jeugdzorgwerker. Hiervoor wordt een app gebruikt. Deze pilot loopt tot juni 2019. Het voornemen is vanaf juni 

2019 de Stem-app in de gehele organisatie in te voeren. Het overzicht m.b.t. de exitlijsten van 2018 kan ik je volgende 

week opleveren, dan hebben we een totaal beeld daarvan. Ik kan dit echter niet op gemeentelijk niveau aanleveren, 

wel op het niveau van WBW – WBO. Is dat voldoende?  

Overigens rapporteerde we hierover tot begin 2018 in onze kwartaalrapportages, sinds de nieuwe opzet van het 

accountoverleg en het aanleveren van cijfers is dit komen te vervallen. 

 Samengevat 

In 2017 zagen we dat ouders een algemeen rapportcijfer geven van 5,77 op een schaal van 10 en jeugdigen een 6,9. 

Het rapportcijfer dat ouders gemiddeld geven in 2018 is een 6,9 en de jeugdige beoordeelt met een 6,5. Hier wordt 

het gemiddelde rapportcijfer een 6,8. De kanttekening bij deze cijfers is dat de respons op de exit- vragenlijsten 

minimaal is waardoor deze scores geen representatief beeld geven van de tevredenheid van onze cliënten.  Dat 

hopen we te gaan ondervangen door de nieuwe manier van werken.  
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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. 

 


