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Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen november 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. 

Afgehandeld 

2. Toekomstvisie ‘De Heen’. Wethouder 

Prent 

De punten uit de gebiedsvisie De Heen (2014) zijn doorgegeven aan 

bureau FutureConsult. De kerncoördinator van De Heen zal erop 

toezien dat actuele punten uit de gebiedsvisie van De Heen worden 

verwerkt in de Toekomstvisie 2040. 

Afgehandeld 

3. Evaluatie reclamebelasting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder  

Krook 

Voor de herijking van de verordening reclamebelasting is binnen de 

werkgroep (horeca, RPS, zakelijke dienstverleners) overeenstemming 

bereikt en daarmee afgerond. De aangepaste verordening 

reclamebelasting gaat mee in de bundel van verordeningen, die in de 

begrotingsraad van 7 november wordt voorgelegd aan de raad.  

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. De visie Energie en 

Ruimte wordt naar verwachting in Q1 voorgelegd aan de raad.  

Afgehandeld 
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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. 

21-10-2019 

De raadsmededeling zal 12 nov. worden 

aangeboden aan het college. 
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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 

21-10-2019 

Het onderzoek loopt, we zitten op schema. 

 

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. 

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). 

 

06. 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. 

31-10-2019 

De mogelijkheid is er om de bilboards (trotters 

genaamd) te huren bij een bedrijf wat hierin 

gespecialiseerd is, met betrekking tot alle 

verkiezingen. 

Dit bedrijf heeft inmiddels contracten met 54 

gemeenten, waaronder Bergen op Zoom, 

Roosendaal en Tilburg. 

Deze aangesloten gemeenten zijn zeer tevreden 

over de dienstverlening die dit bedrijf biedt. 

 

In de periode 2020 t/m 2024 vinden er vier 

verkiezingsmomenten plaats, te weten: 

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

1. Tweede Kamer op 17 maart 2021 

2. Gemeenteraad op 16 maart 2022 

3. Provinciale Staten en Waterschappen 

maart 2023 

4. Europees Parlement mei 2024 

 

Het is mogelijk om een éénmalige of meerjarige 

samenwerking aan te gaan voor deze vier 

verkiezingsmomenten. Dit levert voordelen op, 

ook financieel. 

 

EENMALIGE samenwerking 

Totaal vier verkiezingsmomenten: € 46.000,- 

MEERJARIGE samenwerking- 

Totaal vier verkiezingsmomenten: € 39.000,- 

 

De bedragen voor deze trotters zijn niet 

voorzien in de begroting. 

07. 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  

08.  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. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

09. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Knop /  

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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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

10. 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 

30-10-2019 

Plan van aanpak is inmiddels ter kennisname 

aan de gemeenteraad verzonden. 

Afgehandeld 

 

11. 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. 

09/10/19 Op verzoek van de heer Veraart als 

‘niet afgehandeld’ beschouwd.  

 

12. 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 apparte-

menten aan de Oost-Havendijk meenemen in 

deze pilot. 

21-10-2019 

Wordt nog steeds in Q4 opgestart in pilotvorm 

Afgehandeld 

13. 27 juni 2019 / 15. / 

Zonnekreekseweg 2 / Van 

der Spelt / Knop 

De wethouder zegt toe dat de situatie 

gemonitord wordt en dat er een evalua-

tie plaatsvindt zodra de landschappelijke 

inpassing heeft plaatsgevonden. 

1-11-2019 

De landschappelijke inpassing wordt in okt.-

nov. 2019 uitgevoerd. Afspraak voor evaluatie 

wordt gemaakt. 

  

14. 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.  

 

15. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / Remery 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe in contact te tre-

den met de eigenaren van het pand op 

de hoek Simonshaven/Berenstraat en 

zal dit tevens doen voor alle karakteri-

stieke panden,i.o.m. de monumentencie. 

Er is contact geweest met de eigenaar pand 

Simonshaven/Berenstraat; de (on) 

mogelijkheden zijn besproken. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

16. 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. 

21-10-2019 

Met het onderzoek moet nog worden gestart. 

 

17. 4 juli 2019 / 

perspectiefnota / 

Gommeren / Knop 

Er zijn twee initiatieven rondom 

agroforestry ingediend. De wethouder 

gaat dit na. 

In 2018 zijn informele overleggen geweest over 

2 locaties omtrent de aanleg van agroforestry. 

Op 18 december 2018 is gecommuniceerd dat 

dit voor één locatie mogelijk is. De vergunning 

is in 2019 aangevraagd en verleend. De andere 

locatie is niet mogelijk, gelet op de ligging in 

een open gebied. Wel is aangegeven dat een 

heroverweging mogelijk is bij de nog op te 

stellen landschapskaart. 

Afgehandeld 

18. 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  

19. 2 sept. 2019 / 08./ 

Ingekomen stuk 02. / 

Sluiters / Prent 

Hoeveel jongerenwerkers 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?  

Beantwoording raadsvragen Volkspartij, 

categorie E-19258 september 2019.  

 

 

Afgehandeld 
Zie 

beantwoording 

Onderstaand en 

bijlage bij deze 

lijst.  

 



8 
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

Beantwoording toezegging 19: 
Er zijn momenteel  4 jongerenwerkers actief; gezamenlijk 3 FTE (3x36=108 uur/week)  

 
De jongerenwerkers zijn meestal herkenbaar aan de werkkleding van WijZijnTraverse en de jongerenbus; ze dragen geen kleding waar specifiek ‘jongerenwerk’ 
op vermeld staat. Soms wordt ervoor gekozen om bewust géén herkenbaar uniform te dragen, om zo beter in contact te kunnen tre den met groepen jongeren. 
Belangrijk onderdeel van het werk is dat jongerenwerkers zelf contact maken met aanwezige jeugd/jongeren op straat.  

 

De jongerenbus is het afgelopen jaar enkele keren in de media geweest en wordt juist ook ingezet bij berichtgeving over activ iteiten op sociale 
media: een berichtje over jongerenwerk deze zomer  is bijvoorbeeld geïllustreerd met een foto van 2 jongerenwerkers bij de jo ngerenbus. Dit is 
overeenkomstig het uitvoeringsprogramma, waarin we de jongerenbus nadrukkelijk(er) zichtbaar in de kernen wil len hebben. 
Ook trekken de jongerenwerkers actief op met de sportcoaches, waardoor ze tijdens sportactiviteiten makkelijk een praatje aan  kunnen knopen 
met de aanwezige kinderen/jongeren.  
 
De jongerenwerkers  komen geregeld op scholen. Het meeste contact hebben ze met het Ravelijn; wat incidenteler met de basisscholen. Er is 
recent contact geweest met de Gummarusschool over een preventie/ voorlichtingsactiviteit, over bijvoorbeeld het jongerenwerk,  groepsdruk en 
lachgasgebruik. Als dit aanslaat, zullen andere basisscholen eveneens actief benaderd worden hiervoor. De contacten met de basisscholen gaan 
verder geïntensiveerd worden; gekend en bekend worden is van belang om invulling te geven aan preventiewerkzaamheden. Dit gel dt voor het 
hele sociale team waar de jongerenwerkers onderdeel van uitmaken en is dus een afspraak met Wijzijn Traverse.  
 
De jongerenwerkers worden daarnaast ingezet voor preventieactiviteiten van het CJG: ze geven op dit moment Rots en Water training 
(weerbaarheidstraining) op de Maria Regina. Dit is niet specifiek alleen voor de leerlingen van de Maria Regina,  maar hierdoor is er wel goed 
contact met deze school ivm de locatie (gymzaal). 
Op het Ravelijn sluiten ze desgevraagd aan bij het schoolondersteuningsteam, houden ze een inloopsp reekuur (elke eerste maandag van de 
maand, samen met politie en CJG/GGD) en geven ze ongeveer 1-3x per jaar voorlichting op de voorlichtingsdagen van het Ravelijn. O.a. op de 
verkeersdag van het Ravelijn, waar ze voorlichting geven over groepsdruk, alcohol/drugs in het verkeer (ook op de fiets), dus echt themagericht. 
Maar ook voorlichting over het jongerenwerk zelf, wie ze zijn en wat ze doen. Ook leveren ze af en toe een bijdrage aan de pr ojectklassen van het 
Ravelijn, waardoor ze ook op deze manier toegankelijk zijn voor de jongeren.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

20. 

 

4 sept. / 06. / 

Windturbines / Baartmans 

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 Afgehandeld 

21. De wethouder onderzoekt of het 

alternatief past in de structuurvisie.  

Maakt onderdeel uit van dossier Karolinapolder 

22. De wethouder onderzoekt waarom de 

brief van Green trust niet bij de stukken 

zit.  

Maakt onderdeel uit van dossier Karolinapolder 

23. 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?   

Ja, hier zal een evaluatie over volgen. Dit is 

gebruikelijk bij de grotere evenementen binnen 

de gemeente. Hierbij zullen zowel 

vergunningstechnische aspecten aan de orde 

komen als het verleggen van de route als 

gevolg van de demonstratie. 

Afgehandeld 

24. 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’.    

De vraag naar goedkope woningen is het 

grootst. De vraag naar appartementen en 

levensloopbestendige woningen groeit evenwel 

licht, maar verhoudingsgewijs minder dan de 

vraag naar goedkope woningen. 

 Afgehandeld 

25. 9 okt. / 05. / 

vragenhalfuur / v. Caam / 

Prent 

Binnen een maand ontvangt de raad 

informatie omtrent de situatie van de 

bibliotheek.  

Op 22 oktober bespreekt het college het 

convenant met de gefuseerde bibliotheek West-

Brabant. Bij akkoord gaat een raadsmededeling 

uit. 

Voorts staat in de begroting een voorstel voor 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

een eenmalige investering om de uitvoering 

van ons nieuwe bibliotheekbeleid mogelijk te 

maken. 

26. 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 

 

27. 9 okt. / 05. / 

vragenhalfuur / Theuns / 

Baartmans 

De wethouder kaart de situatie m.b.t. de 

Parallelweg Laageinde aan bij de 

gemeente Bergen op Zoom. 

  

28. 9 okt. / 05. / 

vragenhalfuur / Theuns / 

Krook 

De wethouder neemt de opmerking over 

de functionaliteiten bij ‘Onze Stede’ mee  

In relatie tot de discussie over de 

dorpshuizen.  

  

29. 9 okt. / 05. / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Knop 

De wethouder zegt toe de 

informatiemails naar de omwonenden 

van het hotel tweewekelijks te 

versturen.  

Wordt uitgevoerd.  

30. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage / Krook 

/ Verbeek 

Jaarlijks informatie over de transitie van 

de organisatie aan de raad verstrekken.  

  

31. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage / Krook 

/ raad 

Er komt een aanscherping van  wie, 

wanneer en waarover beslist. De 

wethouder komt hiermee naar het audit 

committee.  

  

32. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage / Krook 

/ raad 

De wethouder komt terug op een verder 

vormgeving van de transparantie in 

budgetten.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

33. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage /  

Krook / raad 

Bij de perspectiefnota 2021 komt het 

college terug op de afvalstoffenheffing. 

  

34. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage / Krook 

/ Lambers 

De vraag over de bestuurlijke boete SZW 

wordt schriftelijk beantwoord.  

  

35. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage / Prent  

De wethouder komt met het projectplan 

Fort Henricus naar de gemeenteraad.  

Voor de mogelijke ontwikkelingen rondom Fort 

Henricus vinden eerst gesprekken plaats met 

o.m. provincie en Natuurmonumenten omtrent 

de mogelijkheden. Vervolgens zal een plan 

voorbereid worden. 

 

Afgedaan 

 

36. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage / Baali 

/Prent  

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.  

 

Wethouder Prent / 15 oktober 2019:  

Deze toezegging betreft het proces van de 

besluitvorming en niet de inhoudelijkheid van 

het besluit. 

 

37. 9 okt. / o8. Ing. stukken / 

Hobo / Baartmans 

De wethouder zegt toe een zebrapad 

aan te leggen vanaf Albert Heijn in de 

richting van de Klokskes. 

Op dit moment wordt onderzocht wat de beste 

inpassingsmogelijkheden zijn, zodat de exacte 

locatie bepaald kan worden. 

  

38. 9 okt. / o8. Ing. stukken / 

Hobo / Baartmans 

De wethouder zegt toe te onderzoeken 

of het verplicht is een fietsvoorziening 

aan te leggen in relatie tot het aantal 

jaarlijkse verkeersbewegingen.  

Het antwoord wordt nog gegeven.   
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

39. 9 okt. / o8. Ing. stukken / 

Stoeldraijer / Krook 

De wethouder zegt toe dat hij kijkt naar 

de wijze waarop de brieven worden 

geformuleerd die n.a.v. ingediende 

bezwaren als antwoord naar burgers 

gaan.  

Zie onderstaande antwoord:  Afgedaan 

Antwoord op toezegging 39 

Aantal reacties 

In de periode van september t/m oktober 2019  zijn er 37 uitspraakbrieven verzonden m.b.t. een bezwaar tegen het tarief van de 

afvalstoffenheffing.  

In alle brieven stond de mogelijkheid om contact op te nemen met de gemeente indien er vragen zouden zijn.  

Hierop is 1 reactie ontvangen en hierover heeft overleg plaatsgevonden met betreffende inwoner.  

 Inhoud brief 

De standaardbrief  is in overleg met het team communicatie tot stand gekomen.  

Wij realiseren ons dat het juridische gedeelte lastig kan zijn om te lezen, maar in een reactie op een bezwaar is het noemen van juridische 

termen helaas niet altijd te voorkomen. 

Waar van toepassing is de standaardbrief aangepast (afhankelijk van de inhoud van het bezwaar). Niet alle uitspraken zijn dus  exact 

hetzelfde geweest. 

 Afhandelingstermijn 

Een reactie na 6 à 7 maanden is wellicht wat lang, maar wel ruim binnen de wettelijke afhandelingstermijn.  

In de ontvangstbevestigingen die na ontvangst van bezwaar zijn verstuurd is deze wettelijke termijn ook genoemd.  
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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 2019 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). 

30/01/2019: 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.  

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. 

Deze toezegging geldt voor het gehele college en de gehele organisatie.  
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7 9 okt. / 05. / vragenhalfuur / 

v. Caam / Krook 

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

Wordt Structureel meegenomen 

 


