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Toezeggingen voor maart 2020:  
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

01. 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. 

 

02. 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. 

 

03. 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 d e 

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 onduidelijk 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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

04. 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. 

20-01-2020 

Inmiddels is er (nogmaals) contact geweest 

met de scholen en krijgt het burgerinitiatief 

steeds meer vorm. Het juridisch en 

financieel traject wordt in Q1-2020 verder 

met het college afgestemd. We komen hier 

separaat bij de raad op terug. 

 

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. 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 

Update 18-2: dient nog naar de 

gemeenteraad gestuurd te worden. 

 

07. 5 juni 2019 / 05. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Knop /  

Rijkswaterstaat en de provincie wordt 

gevraagd naar de technische staat van 

de diverse viaducten en bruggen.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

 21-10-2019 

Wij hebben deze vraag gezamenlijk met de gemeente Halderberge uitgezet. Omdat landelijk ook de discussie omtrent Chroom 6 act ueel 

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 proj ect 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.  

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. 

08. 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. 

 

09. 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.  

18-02-2020 

Met de dorpsraad is hierover in contact 

getreden. Daadwerkelijke uitvoerdatum is 

nog niet bekend 

 

 

10. 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 

11. 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  

12. 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.  

De opmerking over de functionaliteiten bij 

‘Onze Stede’  wordt meegenomen in het 

procesmanagement van ’t Cromwiel. 

 

13. 9 okt. / 05. / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Knop 

De wethouder zegt toe de informatie-

mails naar de omwonenden van het 

hotel tweewekelijks te versturen.  

Wordt uitgevoerd.  

Update: Wordt uitgevoerd. De wethouder 

heeft evens zijn mobilenummer aan de 

omwonenden doorgegeven. Een gesprek 

heeft op 13 feb. Jl. plaatsgevonden. Voorstel 

om dit als afgehandeld te zien (anders blijft 

dit een loop) 

 

AFGEHANDELD 

14. 9 okt. / 07. 

Tussenrapportage /  

Krook / raad 

Bij de perspectiefnota 2021 komt het 

college terug op de afvalstoffenheffing. 

  

15. 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. 

11-02-2020: 

Er wordt een procesevaluatie opgezet. 

 

16. 11 november / 03/11 

Heense Molen / div. / 

Baartmans 

1. De wethouder zoekt uit wat er bij 

de provincie onder ‘groot 

onderhoud’ kan vallen.  

2. De gespreksverslagen met de 

provincie worden aan de raad 

Collegeadvies en raadsmededeling met 

beantwoording worden opgesteld. Een en 

ander moet worden besproken met 

provincie die niet goed bereikbaar blijkt. De 

in de vergadering genoemde termijn van 1 

AFGEHANDELD 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

verstrekt.  

3. Uitgezocht wordt of de weg 

overgedragen kan worden.  

4. De wethouder zegt een 

raadsmededeling over dit 

onderwerp toe waarin aandacht 

wordt geschonken aan de 

overdracht van informatie van de 

provincie naar de gemeente.  

maand blijft wel het streven. 

17. 11 november / 06. / 

laaggeletterdheid / 

Huisman / Prent 
(27/11/19:Deze toezegging is 

per abuis niet eerder 

geregistreerd) 

De wethouder zegt toe na te gaan hoe 

de monitoring van kinderen in de 

overgang van het basisonderwijs naar 

het voortgezet onderwijs is geregeld.  

Dit nemen we mee in het 

uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid en 

in het eerstvolgende LEA-overleg met 

onderwijspartners. 

AFGEHANDELD 

18. 7 november / begroting / 

Baali / Baartmans 

De wethouder toe na te gaan hoe het 

proces is gelopen rondom de vissteigers 

aan de Vriezendijk. 

  

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

gevaarlijk was zijn er tijdelijk hekken geplaatst. Vervolgens is er onderzoek uigevoerd en is gebleken dat betreffende kunstw erken 

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 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. 

19. 2 dec. 2019 / 05. 

Vragenhalfuur / Baali / 

Krook 

Er komt een schriftelijke reactie op de 

vragen over JBB. Weet de wethouder 

inmiddels al meer? Wanneer ontvangen 

wij een update 

Antwoord is gegeven in raadsmededeling 

BM1905686 over de kwaliteit jeugdzorg en 

GI’s, welke wordt behandeld op 3 februari 

2020. 

In december hebben wij u mondeling tijdens 

de bijeenkomst Sociaal Domein al over een 

en ander geïnformeerd. Het schriftelijke 

AFGEHANDELD 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

beantwoorden heeft helaas enige tijd op zich 

laten wachten waarvoor excuses.  

20. 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.  

   

21. 4 dec. 2019 / 06. / Energie 

en ruimte / div. 

/Baartmans 

De wethouder komt terug op de 

gedragscode energie en ruimte. Het 

college komt terug met een toelichting 

op een aantal zaken.  

  

22. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder zoekt uit hoe het zit met 

de inschrijvingen in de gemeente en 

waarom arbeidsmigranten gedurende 

de eerste vier maanden niet 

ingeschreven staan.  

  

23. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder vraagt na of er 

vakbonden naar de nota gekeken 

hebben.  

24. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder kijkt of het begrip 

‘huishouden’ beter gedefinieerd zou 

moeten worden.  

25. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder geeft de onderbouwing 

voor het feit dat na 10 jaar niet verlengd 

mag worden.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

26. 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.  

Onderzoek loopt.  Demo van leverancier 

verliep naar wens. Traject wordt verder 

uitgezet. 

 

27. 15 jan. 2020 / 05. 

Vragenhalfuur / Abresch / 

Baartmans 

De raad wordt nader geïnformeerd over 

de actie Steenbreek. 

Tijdens de oordeelsvormende raad (dd. 5 

februari 2020) heeft wethouders Baartmans 

een terugkoppeling gegeven over operatie 

Steenbreek. 

AFGEHANDELD 

28. 15 jan. 2020 / 09. 

Ingekomen stukken 09. / 

Sluiters / Knop 

Heeft het college de brief geschreven en 

kan de overlast beperkt worden. Is er 

handhaving mogelijk? De wethouder 

beantwoordt dit schriftelijk.  

De brief is op 30 januari beantwoord. De 

beantwoording is toegevoegd als ingekomen 

stuk bij de vergadering van 4 maart. 

Afgehandeld 

(zie ook lijst 

00A/pnt 15) 

29. 15 jan. 2020 / 09. 

Ingekomen stukken 15. / 

Weerdenburg / Krook 

De wethouder komt met een schriftelijk 

antwoord als reactie op brief va de 

provincie over de begroting.  

  

30. 3 februari 2020 / 06. / 

kerngericht werken / 

Stoeldraijer / Prent 

De wethouder zegt toe te kijken naar 

mogelijkheden om meer bekendheid te 

geven aan de kerncoördinatoren. 

Er zal een communicatieplan opgesteld 

worden dat zowel betrekking heeft op in- als 

externe communicatie. 

AFGEHANDELD 

31. 3 februari 2020 / 06. / 

kerngericht werken / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe de 

raadsmededeling kerngericht werken 

van december opnieuw aan te bieden 

aan de griffie. 

Is aangeboden op 10 februari 2020. AFGEHANDELD 

32. 

 

 

3 februari 2020 / 07. / 

Aquadintel / Van Agtmaal 

/ Baartmans 

Ten aanzien van de financiële 

onderbouwing en berekening van de 

kapitaalslasten zegt de wethouder toe 

voor de besluitvormende vergadering 

een gewijzigd stuk aan te bieden. 

Er is maandag 10 februari een aangepast 

raadsvoorstel BM2000659 over Aquadintel 

aan de griffie aangeboden. 

 

AFGEHANDELD 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

33. 3 februari 2020 / 08. / 

Ingekomen stukken 00.21 

/ Baali / Prent 

De wethouder zegt toe hierop schriftelijk 

te reageren. 

Zie het antwoord onder punt 19 AFGEHANDELD 

34. 3 februari 2020 / 08. / 

Ingekomen stukken 2 / 

Baali / Prent 

De wethouder zegt toe hierop schriftelijk 

te reageren. 

Zie het antwoord onder punt 15. AFGEHANDELD 

35. 5 februari 2020 / 09. / 

verkoop gronden / Baali / 

Knop 

De wethouder initieert het gesprek 

tussen bewoners en projectontwikkelaar 

en houdt contact met beide partijen.  

Na het ondertekenen van de 

koopovereenkomst zullen de 

initiatiefnemers een gesprek met de 

omwonenden organiseren. 

AFGEHANDELD 

36. 5 februari 2020 / 09. / 

verkoop gronden / Baali / 

Knop 

Kunnen er aanpassingen in het 

koopcontract meegnomen worden die 

de belangen/afspraken met de 

belanghebbenden borgen.  

Nee, daar zien wij geen mogelijkheid toe. De 

overeenkomst ziet op de verkoop van de 

gronden en de afspraken die we 

daaromtrent wensen vast te leggen.  

AFGEHANDELD 

37. 5 februari 2020 / 09. / 

verkoop gronden / Baali / 

Knop 

De gespreksverslagen met de bewoners 

worden aan de raad verstrekt, ook het 

verslag van 13 februari aanstaande.  

Er zijn geen gespreksverslagen van de 

gesprekken tussen de initiatiefnemers en de 

omwonenden. Het verslag van het laatste 

overleg met de gemeente is in 

voorbereiding. Nadat de aanwezigen 

akkoord zijn met de inhoud zal het 

vertrouwelijk aan u toegestuurd worden. 

AFGEHANDELD 

38. 5 februari 2020 / 05. / 

vragenhalfuur / Veraart / 

Baartmans /  

De wethouder zoekt uit wat de situatie is 

met betrekking tot de bomen aan de 

Molenweg.  

9-02-2020 

We onderzoeken de mogelijkheden van het 

planten van bomen. 

18-02-2020 

Betreft een zeer smalle berm. Deze locatie 

zal als te onderzoeken locatie worden 

meegenomen in de vergroeningsopgave.  

Mogelijke aanplant zal voor het plantseizoen 

AFGEHANDELD 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

2020-2021 worden onderzocht. 

39. 5 februari 2020 / 10. / 

Heense Molen / Kouwen / 

Baartmans / 

De wethouder komt met een antwoord 

op de vraag over het onderhoud van de 

AED’s.  

Tijdens de oordeelvormende vergadering 

werd aangegeven dat het AED apparaat in de 

Heense Molen niet verzegeld en niet 

onderhouden wordt, terwijl dit in eigendom 

is van de gemeente. 

 

Het AED apparaat Is inderdaad door de 

gemeente Steenbergen geplaatst. Het 

apparaat is bij de gemeente in onderhoud 

qua vervanging batterijen en pads  en wordt  

een aantal keren per jaar door de gemeente 

geïnspecteerd. De laatste keer was 

december 2019.  

Het technische onderhoud van het apparaat 

ligt bij een externe partij. 

Wat betreft de verkleuring van de sticker; er 

wordt gekeken of er een nieuwe sticker los 

te koop is.   

Wat betreft het verzegelen van de kast, de 

kast is open omdat die 7 dagen per 24/24 

bereikbaar is. Op deze manier is de kast ook 

aangemeld bij Hartslagnu.nl.  

Het apparaat is op 10 februari jl. voor de 

zekerheid geïnspecteerd en in orde 

bevonden. 

Dit geldt ook voor de verzegeling. 

AFGEHANDELD 
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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.  

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.   

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. 
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Deze toezegging geldt voor het gehele college en de gehele organisatie.  

7. 9 okt. / 05. / vragenhalfuur / 

v. Caam / Krook 

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

Wordt Structureel meegenomen. 

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.  

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. 

 


