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Toezeggingen voor mei 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 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 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 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). Rijkswaterstaat heeft met een 

brief van 16 oktober 2019 hierop 

geantwoord (1903730). 

 

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 

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. 

11-03-2020 

De vossemeersebrug wordt in de periode 2020-2022 gerenoveerd. 

De slaakburg wordt in dezelfde periode 2020-2022 gerenoveerd. 

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. 

De evaluatie heeft plaatsgevonden. De raad 

is door middel van een raadsmededeling 

(BM2000850) over de conclusies 

geïnformeerd.  

Afgehandeld 

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.  

28-05-2020 

Met de dorpsraad is hierover in contact 

getreden. Daadwerkelijke uitvoerdatum is 

nog niet bekend. Als gevolg van de 

coronabeperkingen is participatie op dit 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

moment lastig. Het streven is om in Q4 

2020 te realiseren. 

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 eigenaren van 

het pand Simonshaven/Berenstraat; de (on) 

mogelijkheden zijn besproken. Verder is 

aangegeven dat de gemeente – indien 

gewenst-  kandidaat kopers naar de 

eigenaren zal doorverwijzen. Tot nog toe 

hebben zich geen kandidaten bij de 

gemeente gemeld.  

 

Bij de actualisatie van het welstandsbeleid 

zijn alle beeldbepalende panden opnieuw 

bekeken door de commissie ruimtelijke 

kwaliteit. De lijst bevat nu 287 

behoudenswaardige panden die in het 

nieuwe welstandsbeleid de status niveau 1 

hebben gekregen, het strengste niveau in 

de nota. Daarbinnen vallen ook ca. 50 

monumenten die onder de werking van de 

erfgoedwet vallen en waaraan alleen met 

vergunning gewijzigd kan worden. 

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. 

In het kader van de voorbereidingen voor 

feestjaar 2022 worden deze mogelijkheden 

onderzocht.  

Afgehandeld 

12. 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’  wordt meegenomen in het 

procesmanagement van ’t Cromwiel. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

13. 9 okt. 2019 / 07. 

Tussenrapportage /  

Krook / raad 

Bij de perspectiefnota 2021 komt het 

college terug op de afvalstoffenheffing. 

College komt in de begroting 2021 op dit 

onderwerp terug.  

 

14. 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.  

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. 

 

15. 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. 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. 

16. 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.  

  

17. 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.  

In het raadsvoorstel is besloten een 

gedragscode op te nemen in de visie 

Energie en Ruimte. 

 

18. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder zoekt uit hoe het zit met 

de inschrijvingen in de gemeente en 

waarom arbeidsmigranten gedurende 

18./19./21. Alle vragen zijn via de integrale 

beantwoording van de technische vragen 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

de eerste vier maanden niet 

ingeschreven staan.  

nog voor de besluitvormende vergadering 

op 30 januari 2020 afdoende beantwoord.  

 

20. Op 30 januari 2020 is via een motie 

besloten het begrip huishouden beter te 

definiëren. Via een raadsmededeling is de 

raad hierover op 18 februari 2020 

geïnformeerd. De raad heeft besloten deze 

raadsmededeling te agenderen voor 

behandeling in de oordeelvormende 

vergadering in juni 2020. 

19. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder vraagt na of er 

vakbonden naar de nota gekeken 

hebben.  

20. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder kijkt of het begrip 

‘huishouden’ beter gedefinieerd zou 

moeten worden.  

21. 15 jan. 2020 / beleidsnota 

arbeidsmigratie / 

Baartmans 

De wethouder geeft de onderbouwing 

voor het feit dat na 10 jaar niet 

verlengd mag worden.  

22. 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. 

 

22. 20 februari 2020 / 9. / 

Glijbaan Aquadintel / alle 

fracties / Baartmans 

De wethouder zegt toe om voor de 

volgende vergadering uit te zoeken hoe 

de bedragen precies geoormerkt zijn in 

relatie tot het zwembad en wat 

vervolgens de mogelijkheden zijn. 

Wethouder heeft gesproken met SDIB. De 

conclusie van dat gesprek is door middel 

van een raadsmededeling (BM2001100) met 

de raad gedeeld. 

Afgehandeld 

23. 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. 

- 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

24. 4 maart 20220 / 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. In Q2 2020 wordt een 

raadsmededeling over dit onderwerp 

verzonden.  

 

25. 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.  

In de mobiliteitsvisie die in maart 2020 aan 

de raad is aangeboden wordt uitgebreid 

ingegaan op de relatie landbouwverkeer 

versus recreatief verkeer 

Afgehandeld 

 

 

 

Structurele toezeggingen:  

 Datum  / agendapunt 

/ onderwerp / 

indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Realisatie 

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. 

Noot van de griffie: In 2019 is ieder kwartaal een 

rapportage ontvangen. Begin 2020 is ook de 

jaarevaluatie ontvangen. Volgens de structurele 

toezegging wordt de volgende evaluatie begin 2021 

verwacht.  Aan deze toezegging wordt voldaan. 

 

 

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.  

De financiële verantwoording is opgenomen in de 

jaarcijfers van de gemeente. Daarnaast meten we de 

kwaliteit van de jeugdzorg o.a. door middel van een 

kwaliteitsmonitor. In de raadsmededeling van 7 

januari j.l. BM1905686 is aangegeven hoe we deze 

informatie verzamelen. Voor deze rapportage zijn we 
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afhankelijk van een regionale kwaliteitsmonitor. Deze 

is nog niet voldoende ontwikkeld waardoor de 

vergaarde informatie te weinig input levert om 

uitspraken te doen over de jeugdzorg. Helaas levert 

de kwaliteitsmonitor nog te weinig respons waardoor 

het nog niet mogelijk is om deze met waarborgen 

voor de privacy te delen. 

 

Noot van de griffie: aan deze toezegging wordt nog 

niet voldaan. 

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.   

Het voorstel Huis van Morgen is in de Perspectiefnota 

2021 meegenomen.  

 

Noot van de griffie: aan deze toezegging wordt 

hiermee voldaan. 
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4. 11 februari 2019 / 06. / 

ISD / Krook 

De wethouder komt jaarlijks bij de raad terug over de 

ISD. 

De informatie over de ISD vindt plaats via de 

reguliere procedure rondom jaarrekening en 

begroting van verbonden partijen. Ook wordt over de 

ISD apart gerapporteerd in de jaarrekening van de 

gemeente.  

 

Noot van de griffie: via de reguliere planning en 

controlcyclus wordt aan deze toezegging voldaan.  

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). 

We werken stelselmatig aan de bedrijfsvoering en het 

verminderen van de administratieve lasten van het 

stelsel. De lokale bedrijfsvoering is na alle 

investeringen afgelopen jaar op orde en zorgt ervoor 

dat we in control zijn wat betreft de inzet via onze 

jeugdprofessionals en het zicht op financiën. Via het 

contractmanagement wordt er periodiek met de 

jeugdzorgaanbieders gesproken om zo adequate 

zorg voor onze inwoners te kunnen aanbieden.  

 

Noot van de griffie: aan deze toezegging wordt niet 

voldaan. 

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. 

Vanuit kerngericht werken zien we toe op de 

betrokkenheid van bewonersorganisaties bij het 

opstellen van plannen en nieuw beleid. In het kader 

van Leefbaarheid & Kernen en de nieuwe 

Omgevingswet werken we aan nieuw 

participatiebeleid. 

 

Noot van de griffie: aan deze toezegging is nog niet 

voldaan. 

7. 9 okt. / 05. / 

vragenhalfuur / v. 

Caam / Krook 

De wethouder neemt de suggestie over de privacy bij 

Vraagwijzer mee.  

Wordt Structureel meegenomen. 

Deze toezegging is meegenomen door de fysieke 

inrichting/wachtruimte aan te passen.  

 

Noot van de griffie: aan deze toezegging is voldaan. 
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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.  

Bij het opstellen van nieuwe plannen die betrekking 

hebben op de openbare ruimte wordt inzichtelijk 

gemaakt op welke manier en tegen welke (totale) 

kosten een openbare toiletvoorziening kan worden 

gerealiseerd. De raad kan dan bij besluitvorming over 

het plan een oordeel geven over de opname van een 

openbaar toilet in het plan. 

 

Noot van de griffie: aan deze toezegging is nog niet 

voldaan. 

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. 

Noot van de griffie: er is nog geen 

kwartaalrapportage ontvangen. De eerste 

kwartaalrapportage zou moeten gaat over de periode 

januari-maart 2020. Deze toezegging is nog niet 

voldaan. 

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: aan deze toezegging wordt 

voldaan. 

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. 

Noot van de griffie: deze toezegging moet nog 

gestalte krijgen. De visie is nog niet vastgesteld. Deze 

toezegging is zodoende nog niet voldaan. 

 


