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Toezeggingen voor september 2020:  
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

01. 27 sept. 2018 / 05. / 

vragenhalfuur / Huisman/ 

Baartmans 

Kunnen de parkeerplaatsen aan de 

Westgroeneweg (25039) in plaats van 

haaks op de weg, schuin gemaakt 

worden? 

 

Er is reeds uitgelegd dat dit niet kan. De 

toezegging is op verzoek van indienende 

partij blijven staan. 

Afgehandeld 

02. 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 b estek 

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.  

19-12-2019 

Het proces rondom Pfas heeft direct invloed op de handelswijze voor het baggeren. Welke invloed de onlangs vastgestelde 

wijzigingen hebben is nog niet bekend. De juiste informatie rondom de baggerwerkzaamheden zijn daarmee nog onduidel ijk en 

informatie daaromtrent kan nog niet verstrekt worden. Wel komt er een algemene raadsmededeling over Pfas.  

23-01-2020 Het waterschap is inmiddels weer opgestart met de planvorming en nadere onderzoeken voor PFAS zijn uitgezet. In 

afwachting van de resultaten worden de afzetmogelijkheden in beeld gebracht. 

05-08-2020  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

03. 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.   

Een voorstel hierover komt in augustus in 

het college. Daarna volgt bij akkoord de 

raadsmededeling. 

 

Noot van de griffie: de raadsmededeling is 

geagendeerd als ingekomen stuk voor de 

vergadering van 2 september 2020. 

Afgehandeld 

04. 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.  

Eind 2020 volgt evaluatie nota verbonden 

partijen. Deze nota is een product die 

regionaal wordt uitgevoerd. 

 

05. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Knop /  

Rijkswaterstaat en de provincie wordt 

gevraagd naar de technische staat van 

de diverse viaducten en bruggen.  

 Afgehandeld 

 

 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 objec t 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 beto n, 

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.  

19-12-2019 

Nog geen nieuwe informatie ontvangen. 

21-01-2020 

Rijkswaterstaat heeft voor dit jaar een aantal groot- onderhoudwerkzaamheden aan de bruggen in voorbereiding. Tot op heden zijn 

ze niet bereid om de gegevens vrij te geven. 

06. 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. 

De voorbereiding is in het voorjaar gedaan 

de uitvoering vindt plaats in plantseizoen 

20/21. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

07. 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. 

Afgehandeld 

 

08. 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.  

Verwachting Q1 2021. 

 

09. 9 okt. 2019 / 05. / 

vragenhalfuur / Theuns / 

Krook 

De wethouder neemt de opmerking 

over de functionaliteiten bij ‘Onze 

Stede’ mee  

In relatie tot de discussie over de 

dorpshuizen.  

De opmerking over de functionaliteiten bij 

‘Onze Stede’  is meegenomen in het 

procesmanagement van ’t Cromwiel. 

Afgehandeld 

10. 9 okt. 2019 / 07. 

Tussenrapportage /  

Krook / raad 

Bij de perspectiefnota 2021 komt het 

college terug op de afvalstoffenheffing. 

Door beleidsarme perspectiefnota komt dit 

nu terug in Q3 2020 ter voorbereiding op 

begroting/belastingverordeningen 2021. 

Afgehandeld 

11. 9 okt. 2019 / 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.  

Dit dient nog opgepakt te worden.  

12. 7 november 2019 / 

begroting / 

Baali / Baartmans 

De wethouder toe na te gaan hoe het 

proces is gelopen rondom de 

vissteigers aan de Vriezendijk. 

 Afgehandeld 

 In het voorjaar 2018 zijn er verzakkingen geconstateerd bij de Kunstwerken (landhoofden/vissteigers) aan de Vriezenveen. Omdat het 

gevaarlijk was zijn er tijdelijk hekken geplaatst. Vervolgens is er onderzoek ui tgevoerd en is gebleken dat betreffende kunstwerken 

vervangen moeten worden. Pas in 2019 kon ivm personele problemen pas aandacht gegeven worden aan vervanging. In juni 2019 

hebben we één van de omwonenden desgevraagd laten weten dat vervanging meer tijd kost dan tevoren was voorzien. Inmiddels is 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

het vervangen van de kunstwerken aan de Vriezendijk in voorbereiding. Wij werken er aan dat we deze winter de vervanging van de 

kunstwerken hebben uitgevoerd. De omwonenden zullen tijdig geïnformeerd worden.  

05-08-2020 De werkzaamheden zijn grotendeels voor de bouwvak uitgevoerd. De bestrating wordt zsm na de bouwvak uitgevoerd.  

13. 4 dec. 2019 / 03. / 

spreekrecht + vragen-

halfuur / verpauperde 

panden / div. raadsleden 

/ Baartmans 

De wethouder levert over een half jaar 

een overzicht van de resultaten op met 

betrekking tot de aanpak van dit 

probleem.  

Uitgangspunten aanpak 
Uitgangspunt van de aanpak van deze 
problematiek is om de samenwerking met de 
eigenaar en andere partners en stakeholders te 
zoeken (zoals bv. De centrummanager in 
Steenbergen). En met die partners het gesprek te 
voeren over mogelijkheden en met elkaar 
verbindingen te leggen tussen partijen. Om 
uiteindelijk te komen een duurzame oplossing. 
Deze aanpak levert het meeste voordeel voor alle 
partijen op maar vraagt tegelijkertijd ook de 
nodige doorlooptijd. Vooral tijdens deze 
coronatijd waarbij het fysiek afspreken lastig is. 
Dit heeft in ieder geval geen positief effect op de 
snelheid.  
 
Verloedering door economische redenen 
Over het algemeen is de reden van verloedering 
economische ingegeven, door bv leegstand. Een 
totale herontwikkeling is doorgaans nodig om te 
komen tot een duurzame toekomst bestendige 
invulling. Voor een aantal locaties zijn die 
gesprekken al in een vergaand stadium. Zoals in 
Dinteloord bijvoorbeeld voor de panden aan het 
Raadhuisplein te Dinteloord, waar een nieuw 
appartementencomplex zal verrijzen met 8 
wooneenheden (panden Slings). Maar ook de 
locatie in de Blauwstraat 45 waar een groot 
gapend gat aanwezig is in de bebouwing, lijkt op 
korte termijn een passende ontwikkeling te 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

komen. Ook in de vorm van een kleinschalig 
appartementencomplex.  
 
Handhaving 
Indien de gesprekken geen resultaat hebben, is de 
aanpak om handhavend op te treden tegen de 
verloedering. In de nota uiterlijk van 
bouwwerken, welke deze maand (juni 2020) ter 
vaststelling aan de raad is aangeboden is een 
aparte regeling opgenomen om verloedering en 
verval van panden aan te kunnen pakken en de 
handhaving daarop te vereenvoudigen. Maar in 
eerste instantie wordt de samenwerking gezocht.  
 
Samengevat is het uitganspunt van de aanpak het 
voeren van het gesprek met de eigenaar en 
partijen te verbinden, om te komen tot een 
duurzame toekomstbestendige oplossing. 
Handhaving wordt ingezet indien de eigenaar zijn 
verantwoordelijkheid niet pakt.  
 
Verdere aanpak 
De komende periode worden de gesprekken met 
de eigenaren van de betreffende panden verder 
opgepakt.  

14. 15 jan. 2020 / 05. / 

vragenhalfuur / Hobo / 

Prent 

De wethouder zoekt uit of Steenbergen 

een soortgelijke app kan gebruiken als 

de gemeente Roosendaal m.b.t. het 

ophalen van afval.  

Implementatie van de afval-app is in 

voorbereiding. Met ingang van 1 januari 

2021 willen we deze werkend hebben. 

 

15. 20 februari 2020 / 10. / 

Hotel A4 / Verbeek / Knop 

De wethouder zegt toe de 

gemeenteraad te zullen informeren op 

het moment dat er nieuwe informatie 

gedeeld kan worden. 

Op dit moment is er geen nieuwe relevante 

informatie. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

16. 4 maart 2020 / 05. / 

vragenhalfuur / 

Stoeldraijer / Baartmans 

Betreffende de specifieke Regeling 

Reductie Energiegebruik gaat de 

wethouder na welke gemeenten wel 

een aanvraag hebben ingediend en hoe 

zij dat gedaan hebben.  

Is in behandeling. Raadsmededeling volgt in 

oktober 2020.  

 

17. 4 maart 2020 / 06. / 

mobiliteitsvisie / Verbeek 

/ Baartmans 

De wethouder zoekt uit hoe het zit met 

de concentratie van landbouwbedrijven 

zoals dit op pag. 45 van de visie staat.  

Dit is uitgelegd bij de vaststelling van de 

mobiliteitsvisie. 

Afgehandeld 

18. 2 april / 08. / steunfonds / 

Huisman / Krook 

Vanwege verplicht thuisonderwijs ivm 

de coronacrisis kunnen bij leerlingen 

taal-, lees-, en rekenachterstanden 

ontstaan. De wethouder zegt toe de 

vragen hierover schriftelijk te 

beantwoorden. 

Deze vragen zijn schriftelijk binnengekomen 

onder nummer D-20085. Beantwoording heeft al 

plaatsgevonden op 8 april 2020, voorafgaand 

aan/bij de behandeling in de raad tbv de corona- 

steunmaatregelen. Hieronder nogmaals het 

antwoord van destijds: 

 

Wij vermoeden dat hier wordt gerefereerd aan 

de beantwoording van vraag 4 van bijlage 3 bij 

het raadsvoorstel corona-steunmaatregelen:  

Op welke wijze draagt het college bij aan 

inventieve oplossingen voor die kinderen die 

thuis een minder goede leeromgeving hebben 

dan anderen en/of geen begeleiding van hun 

ouders kunnen krijgen, bijvoorbeeld - maar niet 

uitsluitend -vanwege taal- of rekenproblemen 

van de ouders zelf?  

 

Zoals minister Slob ook in zijn brief dd 3 april 

2020 aan de Tweede Kamer schrijft, is het bij het 

vormgeven van afstandsonderwijs allereerst van 

belang te investeren in contact met leerlingen. 

Dit contact wordt zowel door school als door het 

CJG actief opgezocht, waarbij in gezamenlijkheid 

wordt gezocht naar oplossingen voor mogelijke 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

knelpunten. Resultaat hiervan is dat een aantal 

kinderen nu wordt opgevangen binnen de 

noodopvang omdat hun (onderwijs)ontwikkeling 

thuis in het gedrang komt; niet omdat ze per se 

fysiek onveilig zouden zijn. Er wordt door de 

minister verwacht van scholen dat ze hun best 

doen om zich ook in de huidige omstandigheden 

voor deze kinderen in te spannen. We zien dat 

dit ook in de regio door het speciaal onderwijs 

goed wordt opgepakt. We regelen vervoer indien 

nodig. Verder is en blijft het aan de scholen om 

te bepalen welke lesstof zij op welke wijze aan 

hun leerlingen aanbieden. 

We faciliteren als gemeente daar waar nodig de 

toegang tot digitale middelen. Regionaal vindt 

zowel op ambtelijk niveau als bestuurlijk niveau 

het gesprek plaats over mogelijkheden om 

leerkrachten en aanvullende kennis passend 

onderwijs beschikbaar te stellen op 

(kinder)opvanglocaties. Voor lopende acties 

verwijzen wij nogmaals naar eerdergenoemde 

bijlage 3. 

 

19. 8 juni 2020 / 05. / 

Vragenhalfuur / Baali / 

Krook 

De wethouder zegt toe dat er een 

memo gemaakt wordt over 

eenzaamheid ter bespreking in de 

werkgroep sociaal domein. 

Memo komt op 10 september 2020 aan de 

orde in de raadswerkgroep sociaal domein.  

Afgehandeld 

20. 8 juni 2020 / 05. / 

Vragenhalfuur / Van 

Elzakker / Prent 

De wethouder zegt toe dat een voorstel 

voor de kleedkamers bij VV 

Steenbergen in september aan de raad 

wordt voorgelegd. 

Een voorstel hierover is aangeleverd voor 

de oordeelvormende vergadering van 31 

augustus. 

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

21. 8 juni 2020 / 06. / 

Jaarstukken 2019 / Baali / 

Krook 

De wethouder zegt toe de smileys in de 

jaarstukken toe te passen, tenzij dit 

praktisch niet mogelijk is. 

  

22. 8 juni 2020 / 07. / 

Jaarrekeningen 2019 en 

begroting 2021 

verbonden partijen / 

Baali / Krook 

De wethouder zegt toe dat 

mogelijkheden om inzicht te krijgen op 

de inhoud van gemeenschappelijke 

regelingen besproken kunnen worden 

in de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing. 

  

23. 8 juni 2020 / 07. / 

Jaarrekeningen 2019 en 

begroting 2021 

verbonden partijen / Van 

Agtmaal / Krook 

De wethouder zegt toe dat Gewoon 

Lokaal! schriftelijk reactie krijgt over de 

vragen omtrent aanrijtijden van de RAV. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 

24. 8 juni 2020 / 08. / 

Ingekomen stuk van 10 

maart; veiligheid 

deelnemers Scale 

onderzoek / Baselier / 

Krook 

De wethouder zegt toe dat ambtelijk 

wordt uitgezocht wanneer de raad 

verder geïnformeerd wordt over het 

Scale onderzoek. 

Antwoord is via raadsmededeling MD  

(BM 2003919) beantwoord. 

Afgehandeld 

25. 8 juni 2020 / 08. / 

Ingekomen stuk van 10 

maart; veiligheid 

deelnemers Scale 

onderzoek / Baali / Krook 

De wethouder zegt toe dat er naar de 

oude toezegging over het informeren 

m.b.t. jeugdzorg gekeken wordt en na 

wordt gegaan of dit nog toepasbaar is 

en wat er eventueel wel toepasbaar is. 

Zie antwoord op toezegging 24.  Afgehandeld  

26. 8 juni 2020 / 09/ 

Ingekomen stukken, 

mededelingen en 

toezeggingenlijst / 

Stoeldraijer / Krook 

De wethouder zegt toe om schriftelijk 

terug te komen op de vraag van de heer 

Stoeldraijer over welke cijfers kloppen 

m.b.t. de glijbaan bij Aquadintel. 

Informatie is aan de raad toegestuurd bij de 

beraadslagingen op 8 juni. 

Afgehandeld  
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27. 9 juni / 05. / energie en 

ruimte / div sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe om de koppeling 

tussen de bijdrage van de 

initiatiefnemers aan de EVZ los te 

knippen en gemeentebreed (als vorm 

van een groenfonds) in te zetten. 

Het is van het grootste belang om deze koppeling 

specifiek voor de oranjelocaties opgenomen in de 

visie energie en ruimte wel te hanteren. Is ook als 

zodanig besloten door de ongewijzigde vaststelling  

van de visie energie en ruimte op dit punt. Dit 

omdat het niet om geld gaat maar om eigendom. 

Het werken met fondsvorming, zoals bijvoorbeeld 

bij het AFC Nieuw-Prinsenland of  woningbouw-

plannen lijkt een goed middel, maar kent in de 

praktijk zijn beperkingen omdat eigenaren niet altijd 

bereid zijn om hun grond te verkopen. Dit zien we 

bijvoorbeeld momenteel bij de ontwikkeling van de 

EVZ Cruijslandse Kreken. We hebben hiervoor wel 

de middelen maar kunnen het niet volledig 

uitvoeren omdat eigenaren niet bereid zijn om mee 

te werken.  

Daarnaast vragen we  een bijdrage ruimtelijke 

ontwikkeling ten behoeve van de fondsvorming. De 

gevraagde fondsvorming bestaat dus al. Als er 

echter op de oranje locaties al heel veel op locatie 

wordt geïnvesteerd  lijkt het niet redelijk om ook 

nog eens een extra bijdrage te vragen voor het 

bevorderen van de biodiversiteit op andere locaties 

en kan hier eventueel ook van worden afgeweken. 

Grofweg kan gezegd worden dat op de groene 

locatie eigenlijk altijd de bijdrage ruimtelijke 

ontwikkeling moet worden betaald omdat deze niet 

gekoppeld zijn aan specifieke natuurontwikkelings-

doeleinden en dat dit bij de oranjelocaties 

afhankelijk is van de omvang van de investeringen 

Afgehandeld 
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in het bevorderen van de biodiversiteit op de locatie 

zelf. 

28. 9 juni / 05. / energie en 

ruimte / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe voor de 

besluitvormende vergadering een 

reactie te geven op de brief van IVN. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 

29. 9 juni / 05. / energie en 

ruimte / div sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de uitspraak van 

de Raad van State over windpark 

Karolinapolder door te geleiden naar de 

raad zodra deze binnen is (zo mogelijk 

voor de zomer). 

In afwachting van de Raad van State.  

30. 9 juni / 05. / energie en 

ruimte / Huisman / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een overzicht 

aan te bieden van social return van 

vergelijkbare gemeentes voor de 

aankomende raadsvergadering. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 

31. 9 juni / 04. / 

vragenhalfuur / Lambers 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe om via diverse 

communicatiekanalen inwoners op te 

roepen niet slimme borden in te sturen. 

Wordt constant gemonitord. Afgehandeld 

32. 10 juni / 05. / 

Vragenhalfuur / Van Es / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe dat er 

schriftelijk antwoord komt over de 

vragen m.b.t. het inzaaien op het 

klaprozenveld. 

De grond is eigendom van de gemeente. De 

stichting bevrijdingsmonument Welberg 

zorgt voor het inzaaien. 

Inmiddels staat het veld ook prachtig in 

bloei. 

Afgehandeld 

33. 10 juni / 05. 

Vragenhalfuur / Van 

Elzakker / Krook 

De wethouder Baartmans zegt toe de 

mogelijkheden tot precariorechten uit 

te zoeken. 

Er wordt vanuit gegaan dan met precariorechten 

precariobelasting bedoeld wordt. 

 

De lokale heffingen, in het bijzonder rioolrecht, 

komen aan de orde in de informatieraad van 
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september 2020. Dan kan ook een toelichting 

gegeven worden op Precariobelasting.  

 

Inhoudelijke toelichting: 

Precariobelasting (art. 228 van de Gemeentewet) 

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven de voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond kan de gemeente een van de langst 

bestaande belastingen heffen, de precario- 

belasting. Het in gebruik geven van openbare 

ruimte aan een particulier of bedrijf geeft recht op 

een vergoeding, tenzij dat wettelijk gedoogd dient te 

worden. 

De wetgever heeft met de precariobelasting een 

zeer ruime heffingsmogelijkheid gecreëerd. In de 

regel bepaalt een tarieventabel bij de verordening 

de belastbare feiten. De meest voorkomende 

belastbare feiten richten zich op terrassen, 

standplaatsen, uitstallingen, uithangborden en 

kabels, buizen en leidingen. 

Voor zover te achterhalen heft Steenbergen geen 

precariobelasting. Het invoeren ervan voor de 

kabels en leidingen van nutsbedrijven is niet meer 

mogelijk, terwijl deze heffingsmethode vooralsnog 

binnenkort ook voor de wel heffende 

bestuursorganen wordt geblokkeerd door 

wetgeving. 

Het heffen van precariobelasting is het 

eenvoudigste bij permanent of tenminste  

aanwezige belastbare feiten. Uithangborden, 

reclame, terrassen, uitstallingen, e.d. De heffing is 

evenwel ook mogelijk op incidentele feiten, zoals 

het tijdelijk plaatsen van bouwmaterialen,  



12 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

en containers. Dat is wel meer werk in de controle 

en handhaving. 

Gelet op het feit dat in het centrumgebied reeds 

een reclamebelasting geldt, zullen tenminste  

groot deel van de daarvoor belastbare feiten 

samenlopen met een eventuele belastingplicht voor 

de precariobelasting. Dergelijke samenloop wordt 

veelal als ongewenst aangemerkt en door 

vrijstellingen voorkomen. 

De opbrengst van een precariobelasting vloeit in de 

algemene middelen en zou bij invoering een 

bijdrage kunnen leveren voor het herverdelen van 

de lastendruk. Ten einde de haalbaarheid te 

bepalen dient onderzoek te worden gedaan. 

Onderzoek naar het areaal, de grondslagen en in 

combinatie met fictieve tarieven een 

opbrengstschatting. Daar horen incidentele 

invoerings- en permanente uitvoeringskosten bij. 

Een dergelijk onderzoek kan gecombineerd worden 

met een haalbaarheidsonderzoek naar de 

uitbreiding van de reclamebelasting. 

 

 

34. 10 juni / 06. / Jaarstukken 

2019 / Baali / Krook 

De wethouder zegt toe dat er een 

overzicht komt waarin duidelijk is welke 

projecten zijn uitgevoerd en welke zijn 

vertraagd met een toelichting voor de 

besluitvormende vergadering. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 

35. 10 juni / 06. / Jaarstukken 

2019 / Baali / Baartmans 

De wethouder zegt toe dat het voorstel 

voor het stadspark nog in 2020 naar de 

raad komt en dat de raad schriftelijk 

reactie krijgt wanneer dat precies is. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

36. 10 juni / 06. / Jaarstukken 

2019 / Abresch / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe dat er 

nagevraagd wordt naar de voortgang 

entree Kruisland en komt daar 

schriftelijk bij de raad op terug. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 

37. 10 juni / 06. / Jaarstukken 

2019 / Baali / College 

College zegt toe dat de antwoorden op 

de vragen over de recreatieve kaart 

schriftelijk worden afgehandeld.  

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 juni. 

Afgehandeld 

38. 10 juni / 09. / Verzwaring 

asfaltwegen / Gommeren 

/ Baartmans  

De wethouder zegt toe een overzicht 

aan te leveren van het gepleegde 

onderhoud en daarbij gepaarde kosten 

aan het Boonhil. 

Noot van de griffie: de beantwoording is 

schriftelijk ontvangen op 23 jbuni. 

Afgehandeld 

39. 10 juni / 10. / Nota 

uiterlijk bouwwerken / 

Gommeren / Knop 

De wethouder zegt toe een lijst aan te 

leveren met daarin een overzicht welke 

gebouwen zijn toegevoegd en 

afgevoerd t.o.v. de oude lijst. 

Noot van de griffier: aan deze toezegging is 

vandaag (11 juni) voldaan.  

Afgehandeld 

40. 24 juni / 6. / 

Vragenhalfuur / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat de houten vissteigers aan de 

Vriezendijk teruggeplaatst kunnen 

worden en hierop schriftelijk te 

reageren. 

Zie eerdere beantwoording op toezegging 

12. 

Afgehandeld 

41. 24 juni / 6. / 

Vragenhalfuur / 

Weerdenburg / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe dat het 

wandelpad langs de kreek dit jaar 

gerealiseerd wordt. 

In het najaar van 2020 wordt dit uitgevoerd. Afgehandeld 

42. 24 juni / 7. / 

Mobiliteitsvisie / Huisman 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op het opheffen van de 

bushaltes in het centrum van 

Dinteloord en het standpunt van het 

college daarover. 

Er volgt een integrale beantwoording met 

bijlagen. 
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Toezegging Antwoord Afgehandeld 

43. 25 juni / 09. / 

Jaarrekening 2019 / Baali 

/ Prent 

De wethouder zegt toe voor de 

perspectiefnota met informatie te 

zullen komen over de recreatieve 

kansenkaart. 

Deze toezegging is niet uitgevoerd.  

44. 25 juni / 12 / Verzwaring 

asfaltwegen / Gommeren 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe een volledig 

overzicht van de kosten van de 

werkzaamheden rondom de Boonhil 

toe te sturen. 

  

45. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Verbeek / Krook 

De wethouder zegt toe een uitwerking 

te geven van de begrote kosten voor de 

VVV. 

Deze vraag heeft iets meer doorlooptijd 

nodig. Beantwoording volgt zo spoedig 

mogelijk. 

 

46. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Gommeren / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op het streefbeeld 

Steenbergen-Stad en Dinteloord. 

  

47. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Weerdenburg / Krook 

De wethouder geeft aan dat bij het 

aanbieden van de doe-agenda de 

gemeenteraad geïnformeerd wordt 

over de werkzaamheden van de 

kerncoördinatoren. 

De doe-agenda (uitvoeringsprogramma) is 

in voorbereiding. De verwachting is dat 

deze aangeleverd wordt eind 2020. 

 

48. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de voortgang van de 

aanpak fort Henricus. 

Er is opdracht gegeven om een gebiedsvisie 

voor ‘Steenbergen-West’  op te stellen. 

Daarin zit een verdiepingsopgave voor Fort 

Henricus. In dat kader wordt met alle 

betrokken partijen gesproken. Bij 

oplevering van de gebiedsvisie moet er 

daarmee ook zicht zijn op een gedragen 

eindbeeld voor Fort Henricus. Oplevering 

van de gebiedsvisie staat gepland voor 

november 2020.  
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49. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe na te gaan 

wanneer het vastgoedbeleid aan de 

raad aangeboden wordt. 

Zoals in de beleidsagenda is opgenomen: 

ons voornemen is om de beleidsnota 

Maatschappelijk Vastgoed in december 

2020 aan te bieden aan de raad. 

 

50. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug 

te komen op eventuele 

gezondheidsrisico’s van medewerkers 

bij het glasrecylingbedrijf Maltha. 

Is in onderzoek.  

51. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Baali / Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

mogelijkheden te onderzoeken (met als 

voorbeeld de gemeente Groningen) om 

te voorkomen dat vrijkomende 

woningen door beleggers worden 

opgekocht om duur te verhuren. 

Deze toezegging is in behandeling. Een 

antwoord hierop wordt verwacht in Q3 

2020.  

 

 

52. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Theuns / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan 

wanneer in 2022 het stadspark 

gerealiseerd is. 

Het streven is om de opwaardering van het 

stadspark voor de (school)zomervakantie 

van 2022 gereed te hebben.  

Afgehandeld 

53. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Baartmans 

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren over het verloop van de 

gesprekken om een de buurtbus te 

laten rijden van het centrum van 

Dinteloord naar de bushalte. 

Er komt de integrale beantwoording met 

bijlagen. 

 

54. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Lambers / Baartmans 

De wethouder zegt toe in voorbereiding 

van de in te dienen motie over de 

busvoorziening in Dinteloord hiertoe 

relevante informatie aan te zullen 

leveren. 

Er komt de integrale beantwoording met 

bijlagen. 
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54. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Baartmans 

De wethouder zegt toe nadere 

informatie te zullen geven over de 

parkeerdruk i.r.t. de 

nieuwbouwontwikkelingen rondom de 

R.K. kerk in Dinteloord. 

De wethouder heeft in de vergadering 

aangegeven dat hier geen problemen te 

verwachten zijn ten aanzien van de 

parkeerdruk. 

Afgehandeld 

55. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Baartmans 

De wethouder zegt toe in de lobby 

rondom het busvervoer ook te kijken 

naar een directe busverbinding naar 

het nieuwe Bravis ziekenhuis. 

Dit maakt onderdeel uit van de integrale 

beantwoording met bijlagen. Dit vraagstuk 

wordt actueel in 2025. 

 

56. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021  / 

Lambers / Knop 

De wethouder kijk na of dat het 

mogelijk is of dat de centrummanager 

aan kan sluiten op de informatieavond 

op 8 september om een toelichting te 

geven op zijn werkzaamheden. 

De centrummanager is uitgenodigd voor 

deze avond. 

Afgehandeld 

57. 9 juli / 5. / 

perspectiefnota 2021 / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag hoe het 

taakstellende bezuiniging van € 

350.000,- wordt ingevuld. 

Dit zit in het proces van de begroting 2021.  

 

 

 

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. 

05-08-2020 Afgelopen januari heeft de eerste evaluatie uitgebreid plaatsgevonden.  
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Q1-2021 doen we op basis van de complete jaarcijfers 2020 opnieuw een evaluatie.  

 

Noot van de griffie: afhandelen. 

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 toekoms t van het Huis 

van Morgen. De raad wordt daarna geïnformeerd.  

17-12-2019: in november hebben de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en 

Woensdrecht bestuurlijk overleg gehad over het Huis van morgen. Gezamenlijk is aan een 

toekomstscenario gewerkt. Het college komt met een voorstel voor de toekomst van het Huis van 

morgen bij de raad terug.  

Dit voorstel is in de begroting 2021-2024 opgenomen. 

 

Noot van de griffie: afgehandeld.  

4. 11 februari 2019 / 06. / ISD / 

Krook 

De wethouder komt jaarlijks bij de raad terug over de ISD.  

 

Noot van de griffie: afgehandeld.  

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). 

Zie ook de beantwoording op toezeggingen 24 en 25.  

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. 

 

Noot van de griffie: afgehandeld.  

8. 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. Per januari 2020 op de 

structurele toezeggingenlijst geplaatst.  

In de raad is reeds een vraag beantwoord. Welbeschouwd is de vraag beantwoord. Toch zal dit een 

finale keer worden onderzocht. 

9. 3 februari 2020 / 06. / 

kerngericht werken / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe de raad ieder kwartaal te informeren over de stand van zaken met betrekking 

tot kerngericht werken. 

 

Antwoord: 

We geven jaarlijks inzicht in de werkzaamheden van de sportcoaches,  jongerenwerk en gaan dat ook 

voor kerngericht werken doen.  

op 15 september 2020 is er een beeldvormende avond over Leefbaarheid en Kernen. In december 

wordt de beleidsnota Leefbaarheid en Kernen aan de raad aangeboden. De kwartaalmonitor wordt 

opgenomen in de bij het beleid opgestelde doe-agenda / uitvoeringsprogramma.  

10. 3 maart 2020 / 07. / 

verordening MO adviesraad / 

Huisman / Krook 

De wethouder doet de toezegging dat alle adviezen van de MO raad aan de gemeenteraad worden 

aangeboden.  

 

Noot van de griffie: afgehandeld 

11. 4 december 2019 / visie 

ruimte en energie / 

Baartmans 

Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de ontwikkeling van de energievraag en het energieaanbod op grond 

van de energiemix. 

 

Antwoord: De nul-meting is opgenomen in de vastgestelde visie op 9 juli 2020.  

De eerste evaluatie is gepland voor juli 2021. 

 


