
Overzicht opvolging toezeggingen in besluiten en raadsmededelingen maart 2020 

 

Raadsbesluiten 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
1. 31-05-

2018 

Verordening 

stimuleringsregeling 

"kwaliteitsimpuls bestaande 

particuliere woningvoorraad 

gemeente 

Steenbergen" -  

BM1800881. 

Zodra het communicatieplan is 

uitgewerkt zult u en de 

gemeenteraad hiervan op 

de hoogte worden gebracht. 

 Het gebruik van de regeling wordt begin 

2020 geëvalueerd. De resultaten bepalen 

mede op welke wijze in het vervolg 

gecommuniceerd zal gaan worden over de 

stimuleringsregeling. Zodra dit duidelijk is 

zal de gemeenteraad hierover worden 

geïnformeerd. 

2. 04-12-

2019 

Visie Energie en Ruimte Jaarlijks vindt evaluatie plaats van 

de ontwikkeling van de 

energievraag en het energieaanbod 

op grond van de energiemix. 

Afhandelen Is een structurele toezegging. Graag 

overhevelen naar de toezeggingenlijst 

(deel structurele toezeggingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raadsmededelingen 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
1. 04-10-2017 Voorbereiding 

herinrichting N259 – 

BM1703299. 

 

Zodra we hier meer zicht op 

hebben dan zullen we u 

aanvullend informeren. 

 Wij zijn nog steeds in gesprek met RWS 

over (een gedeelte van) de bekostiging 

van de deelsanering. RWS stelt zich zeer 

terughoudend op.  

 

Op 19 november 2019 opnieuw contact 

gehad met RWS. Het is een langdurige 

kwestie omdat besluiten en 

medewerking uit Den Haag moet 

komen. RWS heeft ons verzocht om een 

reactie af te wachten. 

2. 06-12-2017 Resultaten onderzoek 

uitvoering motie rondweg 

– BM1703974. 

 

Wij zullen u van de verdere 

bevindingen op de hoogte 

houden. 

 Betreffend onderwerp (alternatieve 

landbouwroutes) zal aan de orde komen 

bij het opstellen van een Gemeentelijk 

verkeer en vervoersplan. 

3. 10-01-2018 Beantwoording vragen 

n.a.v. kernbezoeken – 

ZS0000184. 

In de nieuwe bestuursperiode zal, 

met betrokkenen, een evaluatie 

van Stadhaven uitgevoerd 

worden. Het gebied rondom de 

Markt en de Gummaruskerk kan 

daarin worden meegenomen.  

 Er vinden twee evaluaties plaats: 

afspraken reclamebelasting (loopt) en 

verkeer (in GVVP).  

 

4. 09-05-2018 Uitstel marketingplan – 

BM1800581. 

Aangezien de toekomst visie eind 

2019 gereed zal zijn, heeft het 

college besloten pas daarna te 

starten met de marketingvisie.  

 De Toekomstvisie is geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 20 februari 2020 

 
 
 



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
5. 06-06-2018 Adviezen GS opsporings-

vergunningen aardwarmte 

– BM1801701. 

 

In overleg met de griffie zal in de 

loop van het jaar een 

informatieavond over geothermie 

worden gehouden. 

 Dit wordt indien van toepassing 

meegenomen in het proces van de 

opstelling van de visie energie en ruimte 

6. 23-10-2018 Propositie regiodeal RWB –  

BM1804784 

Naar verwachting zal in het 

tweede kwartaal van 2019 het 

definitieve besluit genomen 

worden voor een Regiodeal. 

Hiervan wordt u te zijner tijd 

van op de hoogte gebracht. 

 Dit punt loopt nog volgens planning. De 

informatie zal naar verwachting voor de 

zomer ontvangen worden. De raad zal 

dit ter informatie ontvangen.  

 

8. 07-11-2018 Uitspraak Centrale Raad 

van Beroep over 

huishoudelijke 

ondersteuning – 

BM1805284 

Zodra het plan door het college 

is vastgesteld, zal de raad hier 

via een raadsmededeling over 

geïnformeerd worden. 

 Op 12 april jl. heeft het ministerie van 

VWS middels een kamerbrief laten 

weten dat de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep aanleiding is een 

wetsvoorstel om de Wmo 2015 te 

wijzigen. In afwachting van dit 

wetsvoorstel wordt de zorg aan cliënten 

gecontinueerd. Het college zal zich na 

vaststelling van het wetsvoorstel 

beraden op de consequenties voor de 

gemeente Steenbergen. 

9. 20-11-2018 Stand van zaken 

kwaliteitsimpuls 

welzijnswerk – BM1805344 

Wij bieden u aan om begin 

volgend jaar een moment te 

kiezen om u nader te 

informeren over de stand van 

zaken van dit geleidelijke 

overgangsproces. 

 Dit aanbod staat nog. 

 

 
 
 



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
12. 13-03-2019 Voortgang 

bestuursopdracht 

Gummaruskerk 

De stuur- en projectgroep 

streven naar het nemen van 

een besluit over de meest 

duurzame en 

toekomstbestendige oplossing, 

voor het einde van 2019. Wij 

houden u graag op de hoogte. 

 Het rapport wordt half december 

opgeleverd. Daarna bespreekt het 

college het rapport begin januari en 

wordt de raad vervolgens medio / 

tweede helft januari geïnformeerd. 

13. 06-05-2019 Uitvoeringsplan preventie 

en handhaving alcohol  

De in het plan genoemde activiteiten worden uitgewerkt, waarna een evaluatie plaatsvindt. 

Aanhouden – 

De evaluatie van de activiteiten uit het activiteitenschema 2019 van het uitvoeringsplan 

preventie en handhaving alcohol vindt plaats in het voorjaar van 2020, gelijk met de evaluatie 

van de boa pool. De tot op heden uitgevoerde activiteiten 2019 zijn:  

- Er is in samenwerking met de afdeling communicatie via de diverse kanalen (social media) 

aandacht besteed aan de Ik-pas campagne,  

- Er is een voorlichting geweest op het Ravelijn n.a.v. verkeersdag. Vanuit het jongerenwerk is 

daar gesproken over groepsdruk, alcohol/drugs/gamen. 

- Verder is gebruik in bepaalde hanggroepen bespreekbaar gemaakt. 

- Novadic-Kentron heeft via het straathoekwerk op een specifieke locatie inzet gepleegd 

(bespreekbaar maken van gebruik, observeren, groepsbinding). 

- Vanuit de toezichthouder leefomgeving is er opdracht verstrekt aan de DHW boa’s om bij 

plaatselijke horeca en evenementen toezicht te houden op de DHW regels.  

- Op dit moment worden met diverse partijen voorbereidingen getroffen voor de uitvoering 

van het project Happy Ouders in november van dit jaar. 

 

De uitvoering van het project Happy Ouders is verzet naar het voorjaar van 2020.  

  

 
 
 



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
16. 15-01-2020 Wet verplichte GGZ Om de werking en de effecten 

van de Wvggz goed te kunnen 

volgen monitoren we in 

regionaal verband de effecten 

hiervan en sturen bij waar 

nodig. Wij houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen 

rondom de Wvggz. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
17. 15-01-2020 Voortgang normalisatie 

woonwagencentra 

We verwachten in het eerste 

kwartaal van 2020 alle gegevens 

inzichtelijk te hebben. Zodra 

alle kosten (en opbrengsten) in 

beeld zijn leggen we u de 

uitvoeringsprogramma's 

per locatie voor. 
 

  

18. 3-2-2020 Kwaliteit bij gecertificeerde 

instellingen 

Over de pilots 

jeugdbescherming: in de loop 

van volgend jaar verwachten we 

meer te kunnen aangeven over 

de resultaten. 

  

19. 5-2-2020 Onderzoek nieuw 

drinkwatervoorziening 

In ieder geval wanneer de 

onderzoeksresultaten vanuit 

Brabant Water bekend zijn 

  



zullen wij u op de hoogte 

brengen. Wij willen afhankelijk 

van de resultaten van de 

uitkomsten van het onderzoek 

er dan ook naar streven om dan 

meer inzicht te geven in het 

vervolgproces en planning. 

20. 5-2-2020 Lemon onderzoek - In 2020 zal er actueel beleid 

ontwikkeld worden voor 

speelvoorzieningen, de nota 

buitenspeelruimte, met 

indien wenselijk / 

noodzakelijk de daarbij 

behorende middelen. 

- Er vindt overleg plaats met 

de beheerder en in 2020 

wordt de visie 

maatschappelijk vastgoed 

vastgesteld. In deze visie zal 

de toekomst van het 

Cromwiel een belangrijk 

aandachtspunt zijn. 

- Binnenkort wordt gestart 

met de voorbereidingen 

voor de nieuwe 

aanbesteding van het 

openbaar vervoer van 2023. 

  

 


