Toezeggingenlijst van de gemeenteraad van Steenbergen februari 2019
Actiepunten uit de vorige
bestuursperiode
Er wordt met een verkeerskundige gekeken naar de
verkeerssituatie bij Villa Moors.
Toekomstvisie ‘De Heen’.

Portefeuille
houder
Wethouder
Baartmans

3.

Het plan voor het opwaarderen
van de havenkom in De Heen.

Wethouder
Baartmans

4.

Evaluatie reclamebelasting.

Wethouder
Lepolder

1.

2.

Wethouder
Prent

Stand van zaken
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.
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.
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.
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.
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.
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Afgehandeld

5.

Actiepunten uit de vorige
bestuursperiode
Onderzoek naar de koppeling
van duurzaam bouwen en leges.

Portefeuille
houder
Wethouder
Baartmans

Stand van zaken
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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Afgehandeld

Toezeggingen:

1.

2.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
9 mei 2018 / 08. / Windturbines
Karolinadijk / Lambers / Baartmans

27 sept. 2018 / 05. / vragenhalfuur /
Huisman/ Baartmans

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe bij de ontwikkelaar
na te gaan wat het toekomstbeeld is van
windenergie ten aanzien van kosten en
techniek.
Kunnen de parkeerplaatsen aan de
Westgroeneweg (25039) in plaats van haaks
op de weg, schuin gemaakt worden?

Is een doorlopend traject dat
uitmondt in de visie Energie en
Ruimte
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.

3.
4.

10 okt. 2018 / 6. / Baggerplan /
Elzakker / Baartmans
8 november 2018 / 4b. / Begroting /
Remery / Lepolder

De wethouder houdt de raad op de hoogte
van de voortgang m.b.t. het baggeren.
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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2-1-2018: Stand van zaken is nog
actueel
Geen actuele zaken te melden.

Afgehandeld

5.

6.
7.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
8 november 2018 / 4b. / Begroting /
Lambers / Lepolder

8 november 2018 / 4d. / Begroting /
Lepolder
12 november 2018 / 05. /
vragenhalfuur / Van der Spelt /
Baartmans

8.

12 november 2018 / 05. /
vragenhalfuur / Abresch / Lepolder

9.

12 november 2018 / 05. /
vragenhalfuur / Abresch / Krook

Toezegging

Antwoord

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.
De wethouder zoekt de werkelijke kosten
van de hondenbelasting uit.
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 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 wordt geïnformeerd over de
uitkomsten van het overleg met de scholen
over de uitlotingsprocedure.
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De raad wordt in december 2018
nader geïnformeerd over dit
onderwerp

De raad ontvangt in december 2018
een antwoord op de vraag over dit
onderwerp.

Op 26 november a.s. vindt LEAoverleg 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.

Afgehandeld

10.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
29 november 2018 / 08. /
afvalverordening / Van der Spelt /
Baartmans

11.

29 november 2018 / 08. /
afvalverordening / Baali /
Baartmans

12.

29 november 2018 / 09. /
Initiatiefvoorstel bomen Kruispoort
/ Veraart / Baartmans
4 december 2018 / 05. /
vragenhalfuur / Weerdenburg /
Lepolder

13.

14.

16 januari 2019 / 03. + 07./ inspraak
+ RKC onderzoek / Baali / Krook

Toezegging

Antwoord

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 wethouder komt terug op de vraag
hoeveel arbeidsplaatsen er verloren gaan
met het inzamelen van textiel door andere
organisaties dan De Kringloper.
De wethouder komt terug op de vraag naar
de kosten van het onderzoek naar de staat
van de bomen aan De Kruispoort.
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?
De wethouder zegt toe twee vragen van de
heer Baali schriftelijk te beantwoorden: het
renteppercentage en de situatie m.b.t. de
ziektekostenverzekeringen.

Onderzoek vindt plaats in het eerste
kwartaal van 2019.
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Afgehandeld

Onderzoek vindt plaats in het eerste
kwartaal van 2019.

Bbz-leningen worden niet door de
kredietbank verstrekt maar door de
ISD. Het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 is een algemene
maatregel van bestuur en gebaseerd
op artikel 78f van de Participatiewet.
Het is een rijksregeling met uitvoerige
bepalingen die door het rijk zijn
vastgesteld. De gemeente heeft
hierbij geen beleidsvrijheid. Zo ook
niet in de hoogte van het huidige
rente- percentage (8) bij
bedrijfsleningen. Dat is aan de

Afgehandeld

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord
Staatssecretaris van SZW. Het
rentepercentage sluit aan bij de
rente, die door banken bij het
verlenen van zakelijke kredieten op
middellange termijn wordt gevraagd.
Algemeen uitgangspunt bij de
vaststelling van de hoogte van de
rente op Bbz-leningen is dat deze
geen marktverstorend effect mag
hebben, maar dat, vanwege het
sociale karakter van de regeling, de
hoogte van de Bbz-rente ook niet
voorop mag lopen bij de rente die
door banken in rekening wordt
gebracht.
Overstappen naar een andere
zorgverzekeraar is niet mogelijk bij
een premie-achterstand bij de
huidige verzekeraar. Het is namelijk
niet toegestaan om een
zorgverzekering op te zeggen
wanneer de verschuldigde premies
niet zijn betaald. De huidige
verzekering loopt gewoon door
waarbij het recht op medische zorg
blijft behouden. Dit is wettelijk zo
geregeld in de Zorgverzekeringswet.
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Afgehandeld

15.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
16 januari 2019 / 08. / Bp Kom
Steenbergen / Stoeldraijer /
Lepolder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder zoekt uit of de raad op basis
van verkeerde informatie besluiten heeft
genomen over Bp Olmentuin (gasleiding).

 Ten aanzien van de
gastransportleiding in het
bestemmingsplan “De Olmentuin”
heeft de raad op basis van de
juiste informatie een besluit
genomen.
 Voor de overwegingen voor de
vaststelling van het
bestemmingsplan “De Olmentuin”
wordt verwezen naar het
raadsvoorstel BM1704199 en alle
bijbehorende documenten.
 De Gasunie heeft naar aanleiding
van het voorontwerp verzocht om
een minimale aanpassing, zie
onderstaande verbeelding. Het
verzoek is op 7 juni 2018 verwerkt.

Afgehandeld
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Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
16 januari 2019 / 08. / Bp Kom
Steenbergen / Stoeldraijer /
Lepolder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder geeft antwoord op de vraag
hoe er exact met
bestemmingsplanwijzigingen wordt
omgegaan.

De wettelijk voorgeschreven
procedure wordt gevolgd: de
kennisgeving wordt geplaatst in een
huis-aan-huis-blad, in de
Staatscourant en op de gemeentelijke
website.

Afgehandeld

17.

16 januari 2019 / 08. / Muza / Div. /
Baartmans

18.

16 januari 2019 / 06. /
Vragenhalfuur / Huijbregts /
Baartmans

19.

16 januari 2019 / 10. / Bp
Moerstraatseweg / Van der Blom /
Lepolder

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.
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?
Wethouder Lepolder kijkt of er
alternatieven zijn voor de bomen. Zij komt
terug op de aantallen bomen.

In het Landschappelijk inpassingsplan
is opgenomen dat de twee
Notenbomen behouden blijven.
In totaal zijn in de huidige situatie 32
bomen aanwezig. In de nieuwe
situatie zullen 34 bomen op het
perceel aanwezig zijn, waaronder de
twee te behouden Notenbomen.

Afgehandeld

16.
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20.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
16 januari 2019 / 10. / Bp
Moerstraatseweg / Van der Blom /
Lepolder

Toezegging

Antwoord

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
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Afgehandeld

21.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
16 januari 2019 / 13. / ingekomen
stukken / 01. / Baali / Krook

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder geeft schriftelijk aan hoe tot
deze aanzienlijke wijziging van de
aanvullende subsidieregeling is gekomen.

De subsidieregeling Welzijn is bij de
Structurele activiteitensubsidie als
volgt veranderd:

Afgehandeld

Voor verenigingen en instellingen die
in aanmerking komen voor een
structurele subsidie (artikel 27 van de
subsidieregels Welzijn 2019)
is het minimum aantal leden om voor
een aanvullende subsidie in
aanmerking te komen bijgesteld naar
een aantal van 25 leden i.p.v. 5 leden.
Vanaf 25 leden ontvangt een
vereniging het volledige aanvullende
subsidiebedrag. Indien een
vereniging een lager aantal leden
heeft volgt een procentuele
verdeling.
Voorheen ontving een culturele
vereniging die bijvoorbeeld 6 leden
had het volledige aanvullende
subsidiebedrag van € 3.250,-- dat ook
een vereniging tot 50 leden ontving.
Om tot een betere verhouding te
komen tussen het aantal leden en het
beschikbaar te stellen subsidiebedrag
is voor boven genoemde wijziging
gekozen.

10

22.

Datum / agendapunt / onderwerp
/ indiener / Portefeuillehouder
16 januari 2019 / 13. / ingekomen
stukken / 04. / Baali / Krook

23.

16 januari 2019 / 14. / ingekomen
stukken / 03. / Baali / college

24.

16 januari 2019 / 14. / ingekomen
stukken / 7b. / Stoeldraijer /
Baartmans

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

Er zijn zorgelijke situaties. De gemeenten
zijn in gesprek met de inspectie. Er komt
informatie zodra deze beschikbaar is.
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.
Er zijn geen cijfers weergegeven voor het
grof huishoudelijk afval. De cijfers komen
naar de raad.

Structurele toezeggingen:

1.

2.
3.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
4 april 2018 / 05. /
Omgekeerd inzamelen /
Veraart / Baartmans
7 mei 2018 / 08. / Jeugdzorg /
Div. raadsleden / Krook
10 okt. 2018 / 5. /
Vragenhalfuur / Baali / Krook

Toezegging

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