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Toezeggingen voor oktober 2021:  
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

1. 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. 

 

2. 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). 

De zitting van de Raad van State is 

uitgesteld. Er wordt een nieuwe datum 

ingepland. 

 

3. 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. 

Er volgt een presentatie in overleg met de 

griffie in Q4 2020. Avond is nog steeds 

uitgesteld 

 

 

 

4. 31 augustus / 5. / 

Vragenhalfuur / Baselier / 

Krook 

De wethouder zegt toe de raad te 

infomeren zodra er meer informatie 

gemeld kan worden over de 

koerswijziging bij de Stichting 

SamenWerken. 

Op dit moment is nog geen informatie te 

melden. 

 

5. 31 augustus / 6. / aanpak 

coronacrisis / Verbeek / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag of dat 

zwembaden gebruik hebben gemaakt 

van de financiële regeling. 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie 

10. 

 

6. 31 augustus / 6. / aanpak 

coronacrisis / Verbeek / 

Krook 

De wethouder reageert schriftelijk op 

de vraag over de subsidie van projecten 

die na de intelligente lock down worden 

ingediend en mogelijk niet uitgevoerd 

kunnen worden (pagina 11). 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie 

10. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

7. 7 oktober / 

Tussenrapportage / Van 

Agtmaal / Krook 

De wethouder gaat na of dat de nieuwe 

dienstauto een elektrische auto kan zijn 

en communiceert met de raad indien 

de kosten hiervoor hoger uitvallen. 

Op dit moment voeren wij een proef uit met 

een nieuwe elektrische kangoo. Deze proef 

voeren wij uit gedurende week 33/34 2021. 

Daarna besluiten we of we overgaan op 

aankoop, deze aanschaf valt binnen het 

reguliere budget. 

Afgehandeld 

8. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Remery 

/ Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug 

te komen op het beschikbaar stellen 

van eenvoudige aanvraagformulieren 

van de ISD. 

  

9. 2 december 2020 / 7 / 

Belastingverordeningen / 

Van Agtmaal / Krook 

De wethouder zegt toe dat het dashboard 

voor het inzicht in de lokale heffingen 

volgend jaar beschikbaar komt. 

Dit wordt meegenomen in het lopende 

project Verbreding en verdieping lokale 

heffingen. Verwachting Q4 2021 

 

10. 2 december 2020 / 9 / 

Wijziging RWB / Theuns / 

Krook 

De wethouder zegt toe bij de RWB na te 

gaan of dat het voorstel tot aansluiting bij 

de werkgeversvereniging afgestemd is 

met de ondernemingsraad. 

  

11. 13 januari / 

vragenhalfuur / 

Stoeldraijer / Knop 

De wethouder zegt toe het 

centrummanagement mee te nemen in de 

op te stellen bestuursopdracht 

economische kracht. 

Zoals is toegezegd aan de raad zal er een 

evaluatie van het centrummanagement 

worden gedaan. Tevens zal n.a.v. deze 

evaluatie het centrummanagement 

opgenomen worden in de op te stellen 

bestuursopdracht economische kracht. De 

raad zal hierover tijdig worden 

geïnformeerd. 

 

12. 4 maart / GVVP / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe voor de 

vergadering van 10 maart de raad een 

memo te doen toekomen over de 

gevolgen van een rondweg zijn irt de 

aanpak van de Steenbergseweg. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

13. 10 maart / vragenhalfuur 

/ Kouwen / Baartmans 

De wethouder zegt toe te kijken naar de 

toegankelijkheid voor de brandweer bij de 

eenrichtingsweg Liberatorweg 

Reinierpolder III.  

Brandweer steenbergen heeft 3 sleutels 

gekregen om palen te bedienen 

Afgehandeld 

14. 25 maart / vragenhalfuur 

/ Baali / Baartmans 

De wethouder gaat na wanneer het 

voorstel aangeboden aan de raad om 

parkeerplaatsen te realiseren bij de 

bushalte Dinteloord. 

  

15. 26 maart / Motie Sito 

Machinebouw / Theuns / 

Knop 

De wethouder zegt toe medewerking te 

zullen verlenen bij een eventuele 

bedrijfsverplaatsing van Van Merrienboer. 

Is een structurele toezegging.  

16. 7 april / Vragenhalfuur / 

Theuns / Knop 

De wethouder zegt toe via een persbericht 

extra aandacht te geven aan de 

aangepaste openingstijden van de 

Rabobank binnen Vraagwijzer. 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer 

de Rabobank zijn dienstverlening opstart. 

 

17. 22 april / Fort Henricus / 

Gommeren  / Prent 

De wethouder zegt toe het programma 

van eisen aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

Toezegging wordt gekoppeld aan de 

aanbieding van het uitvoeringsprogramma 

Afgehandeld 

18. 22 april / Fort Henricus / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe in het programma 

van eisen de mogelijkheden ten aanzien 

van volledige duurzaamheid en 

energieneutraliteit mee te nemen. 

Toezegging wordt gekoppeld aan de 

aanbieding van het uitvoeringsprogramma 

Afgehandeld 

19. 22 april / Fort Henricus / 

Baali / Prent 

De wethouder zegt toe in het 

uitvoeringsprogramma, uiterlijk bij de 

begroting 2022, volledig inzicht te geven in 

de kosten en baten en de raad te 

informeren als de kosten voor 

strategische verwerving hoger uitkomen 

dan het normbedrag van € 250.000,-. 

Toezegging wordt gekoppeld aan de 

aanbieding van het uitvoeringsprogramma 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

20. 22 april / Levensbos / Van 

Es en Van Elzakker / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een 

voortgangsrapportage aan te zullen 

bieden en hierin inzicht te geven over de 

deelname en de financiering. 

Op dit moment zijn we bezig met de 

voorbereiding voor de aanleg van het 

levensbos en het opstellen van regelgeving 

mbt de deelname. Zodra hierover de cijfers 

bekend zijn zal een voortgangsrapportage 

worden aangeboden. 

 

21. 12 mei / vragenhalfuur / 

Van Es / Baartmans 

De wethouder gaat na of dat de 

fietsenstalling bij de rotonde Dinteloord 

overkapt kan worden.  

  

22. 12 mei / Energie en 

Ruimte / Veraart / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe bij de nieuwe 

versie van de energiemix een inzicht te 

geven in welke bedrijven en woningen 

door eigen energieopbrengst worden 

voorzien. 

De nieuwe versie van de energiemix wordt 

meegenomen bij de volledige evaluatie van 

de Visie Energie en Ruimte. De volledige 

evaluatie volgt zodra de resultaten van de 

netstudies van Enexis bekend zijn. 

 

23. 12 mei / Energie en 

Ruimte / Gommeren / 

Baartmans 

De wethouder zal in de volledige evaluatie 

de lokale energiemeter meenemen. 

De volledige evaluatie volgt zodra de 

resultaten van de netstudies van Enexis 

bekend zijn. 

 

24. 12 mei / Energie en 

Ruimte / Theuns / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de vindbaarheid 

van duurzaamheidsmaatregelen op de 

gemeentelijke website te verbeteren.  

Er zijn reeds diverse wijzigingen 

doorgevoerd, maar ook de komende 

periode blijven we werken aan de 

verbetering van de vindbaarheid van 

duurzaamheidsmaatregelen op de 

gemeentelijke website. Een voorbeeld 

hiervan is nadere informatie over subsidie 

voor groene daken. Deze vraag is de 

afgelopen periode regelmatig gesteld.  

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

25. 12 mei / Franseweg 99a / 

Stoeldraijer / Krook 

De wethouder zegt toe de omwonenden 

actief en vroegtijdig te informeren over 

toekomstige ontwikkelingen op deze 

locatie. 

  

26. 12 mei / ingekomen 

stukken / Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijke te 

reageren op de oproep van RADAR. 

  

27. 27 mei / Vragenhalfuur / 

Sluiters / Knop 

De wethouder zegt toe na te gaan voor 

welke doelgroepen appartementen 

worden gerealiseerd in de voormalige 

dorpsherberg te Nieuw-Vossemeer. 

Er worden geen appartementen 

gerealiseerd, maar 5 grondgebonden 

woningen. Initiatiefnemer geeft aan dat 

deze woningen niet voor een specifieke 

doelgroep worden gebouwd. Er is vanuit 

diverse doelgroepen voldoende vraag naar 

een grondgebonden woning in Nieuw-

Vossemeer aldus de initiatiefnemer.  

Afgehandeld 

28. 27 mei / evaluatie energie 

en ruimte / Baali en 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe een jaarlijks 

overzicht beschikbaar te stellen van de 

beschikbare capaciteit en het aantal 

zonnepanelen dat binnen deze capaciteit 

past. 

De wethouder heeft toegezegd om in de 

volledige evaluatie van de Visie Energie en 

ruimte mee te nemen op hoeveel daken van 

woningen er reeds zonnepanelen zijn 

geplaatst en om met een voorstel te komen 

voor een jaarlijkse doelstelling omtrent het 

aantal woningen dat voorzien moet worden 

van zonnepanelen om onze doelstelling 

voor 2030 te behalen. De volledige evaluatie 

van de Visie Energie en Ruimte volgt naar 

verwachting in Q4 2021, wanneer de 

resultaten van de netstudies van 

netbeheerder Enexis bekend zijn.   

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

29. 9 juni / verbonden 

partijen / Lambers / Knop 

De wethouder zegt toe uit te zoeken wat 

de consequenties zijn van het uittreden 

van de gemeente Tholen uit de regio 

West-Brabant. 

  

30. 24 juni / vragenhalfuur / 

Baali / Prent  

De wethouder zegt toe de raad te zullen 

informeren over het eventuele gebruik 

van de app Kwikstart. 

Wij hebben onderzocht samen met het 

jongerenwerk of  we deze app in gebruik 

nemen om jongeren te informeren. Er blijkt 

behoorlijk veel werk in te zitten om deze 

app te kunnen gaan gebruiken. Naast een 

initiële vulling met lokale informatie, moet 

de app ook up to date gehouden worden. 

Hiervoor ontbreekt het bij zowel WZTG als 

ons aan menskracht om dit op te pakken. 

We zullen naar aanleiding van uw vraag de 

doelgroep jongeren op onze vernieuwde 

website van Vraagwijzer en andere 

communicatiekanalen met filmpjes van 

informatie voorzien.  

Afgehandeld 

31. 24 juni / vragenhalfuur / 

Lambers / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan in 

hoeverre de klachten over de bomen aan 

de Heensedijk breder leven dan de 

signalen zoals die nu bekend zijn. 

 

De wethouder heeft toegezegd toe naar een 

oplossing toe te werken die past bij aan 

bewoners van de van de Heensedijk. 

Afgelopen jaar hebben diverse gesprekken 

plaatsgevonden tussen bewoners en 

organisatie. De organisatie heeft overleg 

gevoerd met Natuurmonumenten over de 

staat van onderhoud.  

De organisatie onderzoekt opnieuw naar 

mogelijke oplossingen. Zodra deze er zijn 

treedt de organisatie in contact met alle 

bewoners van de Heensedijk.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

32. 8 juli / perspectiefnota / 

Lambers / Krook 

De wethouder zegt toe voor de begroting 

een notitie aan te zullen bieden met een 

uitwerking van de WBRT met wat dit 

betekent voor verenigingen en stichtingen 

en eventuele financiële consequenties. 

  

33. 8 juli / perspectiefnota / 

Baali / Krook 

De wethouder zegt toe de raad te zullen 

informeren over de termijn waarop de 

nota eenzaamheid aangeboden kan 

worden aan de raad of dat Q1 haalbaar is. 

Er wordt gewerkt aan het aanleveren van 

een nota in Q1 2022; voor de verkiezingen. 

 

 

34. 8 juli / perspectiefnota / 

Lambers / Baartmans 

De wethouder zegt toe de resultaten van 

de pilot verzamelen kleinschalig 

groenafval bij hoogbouw te delen met de 

raad en dat daardoor de kosten voor de 

uitvoering niet meegenomen kan worden 

in de begroting. 

Het is de bedoeling om in Q4-2021 het 

project GFTE inzameling bij hoogbouw weer 

voort te zetten (na de stop in maart 2020 

vanwege corona).  Inventarisatie 

deelnemers en verdere implementatie. 

 

 

35. 8 juli / perspectiefnota / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe nadere informatie 

toe te sturen over de ontwikkeling van de 

Cruijslandse Kreken. 

In 2016 werd voor de ontwikkeling van fase 2 

van de EVZ Cruijslandse Kreken uitgegaan van 

zelfrealisatie door agrariërs. In maart dit jaar 

bleek echter dat zelfrealisatie niet haalbaar is, 

daarom wordt nu verder gegaan op de 

traditionele wijze en worden gronden 

beschikbaar gemaakt zodat 1,1 km EVZ kan 

worden aangelegd. Gezien de doorlooptijd 

voor het beschikbaar krijgen van gronden, 

heeft het waterschap in september besloten 

om te starten met 200 meter EVZ op grond die 

al wel in eigendom is en is de overige 0,9 km 

EVZ Cruijslandse Kreken te programmeren 

voor ná 2027 (fase 3 EVZ Cruijslandse Kreken). 

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

36. 6 september / 

vragenhalfuur / 

Stoeldraijer / Prent 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag of dat bezwaar 

tegen het fietspad pas aangetekend kan 

worden als het volledige 

vergunningstraject is afgerond. 

Een bezwaar tegen een Steenbergse 

vergunning voor het fietspad kan worden 

ingediend zodra de Steenbergse vergunning 

is verleend. Er is geen afhankelijkheid van 

de vergunningverlening voor andere delen 

van dit fietspad door andere gemeenten. Er 

is een bezwaar tegen de door Steenbergen 

verleende vergunning ingediend. In 

mediation is een voor alle partijen 

acceptabele aanpassing aan het begin van 

het fietspad gedaan. Het bezwaar is daarop 

ingetrokken.  

Afgehandeld 

37. 6 september / 

vragenhalfuur / Sluiters / 

Krook 

De wethouder zegt toe de gemeenteraad 

te informeren over het verloop van de 

uitrol van het AED netwerk. 

Op dit moment worden er gesprekken 

gepland en gevoerd met HartslagNu en St. 

AED platform Nederland.   

Afgehandeld 

38. 6 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

De wethouder zegt toe begin volgend jaar 

een update te geven van de 

werkzaamheden en resultaten van de 

jobcoach. 

  

39. 6 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op wat er beoogd wordt met het 

eenzaamheidsbeleid en wat verstaan 

wordt onder outreachend werken.  

Eén van de speerpunten van het 

uitvoeringsplan volksgezondheid BW is 

preventie van depressie en eenzaamheid. 

Doel van het beleid is het bevorderen van 

de psychische gezondheid van inwoners.  

Met outreachend werken wordt bedoeld dat 

de sociaal werkers/professionals actief naar 

de inwoners toe gaan. De ‘er naar toe’ 

teams van WijZijn Steenbergen werken 

succesvol op deze wijze. 

Afgehandeld 



9 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

40. 6 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren als er meer duidelijkheid is 

over ombuigingen binnen de 

huishoudelijke hulp.  

Per 1 januari 2022 wordt de categorie 

Huishoudelijke ondersteuning Start 

toegevoegd aan de dienstverlening. Na 

afloop van het eerste kwartaal in 2022 kan 

er een beeld geschetst worden van het 

eerste effect van deze maatregel.   

Afgehandeld 

41. 6 september / 

tussenrapportage / Van 

Elzakker en Huisman / 

Prent 

De wethouder zegt toe voor de 

vergadering van woensdag informatie te 

delen over de Kreekweg en waarom er 

geen fietspad mogelijk is. En er wordt 

informatie gegeven over het volledig auto 

vrij maken van de Noordzeedijk. 

In de toelichting van het inpassingsplan AFC 

West-Brabant (par. 6.3.6) is de nieuwe 

verkeersstructuur beschreven. Die nieuwe 

situatie leidt ertoe dat het gedeelte van de 

Noordzeedijk tussen de nieuwe 

ontsluitingswegen (Symbiose en 

samenwerking) autoluw/calamiteitenroute 

wordt. De overige delen van de 

Noordzeedijk zijn belangrijk voor de 

verkeersontsluiting van Dinteloord, het 

glastuinbouwgebied, het bedrijventerrein 

en de Suikerunie. Het autovrij maken van 

deze wegvakken is daarom onmogelijk.   

Door de toename van de 

verkeersintensiteiten op en de nieuwe 

wegfunctie van de Kreekweg, moet er een 

wegreconstructie plaatsvinden. De fysiek 

beschikbare ruimte is ontoereikend om hier 

ook een fietspad aan te leggen. Uit 

onderzoek is gebleken dat het gebruik van 

de Kreekweg door fietsers beperkt is. Als 

alternatief wordt onderzocht om op 

grondgebied van Stampersgat een 

fietsverbinding aan te leggen. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

42. 6 september / 

tussenrapportage / 

inkoopkader / 

Weerdenburg / Krook 

De wethouder zegt toe het 

evaluatieverslag te delen met de 

gemeenteraad. 

Conform toezegging zal dit in het eerste 

kwartaal van 2023 worden opgepakt. 

Afgehandeld 

43. 8 september / 

vragenhalfuur / Knop / 

Gommeren 

De wethouder gaat na hoeveel 

ondernemers hebben deelgenomen aan 

de enquête over de reclamebelasting. 

• De wethouder gaat na hoeveel 

ondernemers hebben deelgenomen aan 

de enquête over de reclamebelasting. 

Lage response (6.7% = 11 

ondernemers) op de enquête in Dinteloord. 

Steenbergen 17,4% = 28 ondernemers.  

• Meer duidelijkheid over de inleiding van 

de vraagstelling van het onderzoek 

In de begeleidende brief staat: “Ook 

wordt er gekeken naar andere 

gebieden waar reclamebelasting 

eventueel ingevoerd zou kunnen 

worden.”  

Hiermee wordt uiteraard Dinteloord 

bedoeld. Achteraf bezien had dit 

gelet op de reacties echter wel 

duidelijker geformuleerd kunnen 

worden. Deze brief is vooraf gezien, 

maar er is dus niet gerealiseerd dat 

dat zoveel onduidelijkheid op zou 

roepen.  

De vragen voor de digitale enquête 

waren wel verschillend voor 

Steenbergen en Dinteloord. Zo was 

de eerste vraag voor Dinteloord: 

“Momenteel wordt er alleen 

reclamebelasting geheven in het 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

centrum van Steenbergen. Bent u van 

mening dat deze belasting ook 

geheven dient te worden in Dinteloord? 

Hiervoor zou dan bijvoorbeeld 

eenzelfde initiatief als ONS 

Steenbergen opgericht kunnen 

worden.” 

Onderzoeksbureau ANG heeft vooraf 

gesprekken gevoerd met de 

bedrijfscontactfunctionaris, de 

centrummanager Steenbergen en 

vertegenwoordigers van zowel ONS 

Steenbergen als Dinteloord 

Winkeloord. De aankondiging van 

het onderzoek is derhalve geweest, 

dit had duidelijker gekund. 

• Naar welke ondernemers is eea 

gestuurd en vindt er “reparatie” plaats? 

Onderzoeksbureau ANG heeft in 

opdracht van de raad ook in de kern 

Dinteloord een onderzoek 

uitgevoerd naar de draagvlak voor 

reclamebelasting. Op dit moment is 

ANG, net als in 2020, betrokken bij 

een totaalproject ‘verbreding en 

verdieping lokale belastingen’. 

Hierdoor dan ook de aangewezen 

partij om ook deze enquête  uit te 

voeren.  

Echter wordt er op dit moment geen 

reclamebelasting geheven in 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

Dinteloord, wat voor verwarring 

zorgde bij de aangeschreven 

ondernemers.  

De begeleidende brief die bij de 

enquête zat was namelijk hetzelfde 

als de brief die was gericht aan de 

ondernemers in Steenbergen die wél 

reclamebelasting betalen.  

Gezien de lage response (6.7%) op 

de enquête in Dinteloord én na 

uitvoerig overleg (ambtelijk) met het 

bestuur van Dinteloord Winkeloord 

wordt er geadviseerd geen brief na 

te zenden met uitleg over de eerder 

verzonden enquête. Dit zorgt alleen 

maar voor extra verwaring. Het 

wordt wel op prijs gesteld als 

iedereen die een enquête is 

aangeboden ook inzicht krijgt in de 

resultaten en vervolgstappen van de 

raad. Eventuele vragen over het 

proces worden opgevangen door het 

bestuur van Dinteloord Winkeloord 

en door de 

bedrijfscontactfunctionaris van de 

gemeente Steenbergen.  

In de motie staat bij de eerste bullit: 

“Een onafhankelijke inventarisatie 

onder ondernemers van het 

percentage voorstanders voor 
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onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

reclamebelasting in zowel 

Steenbergen-centrum als Dinteloord”.  

De motie is letterlijk overgenomen in 

de opdracht voor ANG. Hoewel 

vanuit de raad wellicht bedoeld werd 

dat het alleen voor Dinteloord-

centrum onderzocht moest worden, 

stond het niet zo in de motie en dus 

ook niet in de opdracht. 

Voor Steenbergen zijn de brieven 

verzonden naar de gebruikers van 

de panden binnen het vastgestelde 

centrumgebied. Voor Dinteloord 

heeft ANG de adressenlijst zelf 

samengesteld. Hiervoor hebben zij 

gebruik gemaakt van een door de 

gemeente aangeleverd 

totaalbestand met alle 

objecten/eigenaren/gebruikers van 

de gemeente Steenbergen. Omdat 

het gebied niet is gespecificeerd in 

de opdracht, zijn de brieven 

verstuurd voor alle objecten in 

Dinteloord waar een reclameobject 

aanwezig zou kunnen zijn. Dus ook 

voor dit buitengebied. 

Indien gewenst zouden brieven 

verzonden kunnen worden naar 

degenen die een brief hebben 

ontvangen, maar geen gebruiker zijn 

van een pand in het centrum van 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

Dinteloord. Gelet op de gesprekken 

die de bedrijfscontactfunctionaris 

heeft gevoerd met het bestuur van 

Dinteloord Winkeloord wordt dat 

echter afgeraden. 

• Kosten 

Dit was € 7.500 excl. BTW doch incl. 

verzendkosten, website etc. 

44. 8 september / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de gemeenteraad 

op de hoogte te houden van de kap van 

de bomen aan de Krommeweg. 

  

45. 8 september / 

vragenhalfuur / 

Gommeren / Baartmans 

De heer Gommeren is verbaasd dat 

zwaar- en landbouwverkeer niet is 

meegenomen in de enquête over de 

herinrichting Steenbergseweg en vraagt 

waarom hier niet voor gekozen is. De 

wethouder gaat dit na. 

  

46. 8 september / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de ambtelijke 

uitleg over het toezicht op balkons 

schriftelijk te doen toekomen. 

De ambtelijke reactie is per mail verstuurd 

naar de raad op 9 september en is geplaatst 

als bijlage bij de toezeggingenlijst. 

Afgehandeld 

47. 8 september / 

vragenhalfuur / Van Es / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een factsheet, c.q. 

feitenrelaas over het verstrekken van de 

vergunning voor de jaarmarkt aan de raad 

te doen toekomen. 

Het feitenrelaas (corsanummer: 2131989) is 

op 17 september 2021 per email aan de 

raad toegezonden.  

Afgehandeld 

49. 8 september / 

tussenrapportage / 

Stoeldraijer / Baartmans 

Door toekomstige verkopen wordt 

verwacht een bedrag te kunnen benutten 

van € 951.000,-. De wethouder gaat na 

welke objecten hiervoor worden verkocht.  

Bij het opstellen en interpreteren van 

verwachte inkomsten uit grondopbrengsten 

wordt uitgegaan van een raming die op 

bijna geen enkel hard gegeven te maken is. 

Dat blijkt ook nu, nu er nog geen 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

grondverkopen hebben plaatsgevonden in 

het AFC. De ontwikkelaar voert wel 

gesprekken met potentiële kandidaten. 

50. 8 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

(pagina 16) Ten aanzien van de indexering 

van de subsidieaanvraag van 

WijZijnTraverse is de vraag of dat er 

sprake is van indexering of een verhoging 

van de subsidie. 

Er is sprake van een (jaarlijkse) indexering 

van de subsidie van WijZijn Traverse. Voor 

2021 gaat het om 2,27%. 

Afgehandeld 

51. 8 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

(pagina 34): onderhoudswerkzaamheden 

in 2021, waarbij de vraag is hoe het kan 

dat bij het vaststellen van de begroting de 

planning van onderhoudswerkzaamheden 

niet bekend was en of dat ook betekent 

dat de begroting met 3,4 miljoen euro 

tekort is vastgesteld. Wat betekent dit 

voor het verloop van de voorziening 

onderhoud wegen op de langere termijn? 

Klopt het dat na 2024 nog slechts een 

kleine 2 miljoen beschikbaar is in de 

voorziening? 

De planning van de 

onderhoudswerkzaamheden voor 2021 met 

de daarbij beschikbare middelen (€ 

1.123.907) waren opgenomen in de 

paragraaf kapitaalgoederen van de 

begroting 2021.  Voor de tussenrapportage 

2021 is deze planning geactualiseerd 

waarbij ook rekening is gehouden met 

prijsstijgingen, de toename van de kosten 

voorbereiding en toezicht als gevolg van 

complexer wordende processen en 

bewonersparticipatie. Daarnaast zijn de 

doorgeschoven werkzaamheden uit 2020 

zoals toegelicht in de jaarrekening 

meegenomen. Voor de komende begroting 

2022 zijn de beheerplannen waaronder 

wegen geactualiseerd waarbij ook het 

verloop van de voorziening voor de 

komende 10 jaar is opgenomen. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

52. 8 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

(Pagina 34): waar in de begroting staat de 

voorziening civiele kunstwerken? 

Zie blz.149. waarbij zoals in het 

raadsvoorstel is aangegeven dat in de 

begroting 2021 o.a. de voorziening civiele 

kunstwerken als reserve was 

gepresenteerd, terwijl in de 

tussenrapportage 2020 was voorgesteld om 

deze als voorziening voor te zetten. Op last 

van de accountant zijn de kosten die niet 

ten laste van deze voorziening zijn 

toegestaan, gecorrigeerd in de 

tussenrapportage 2020. Ook in de 

jaarrekening 2020 is deze opgenomen als 

voorziening en voldoet volgens de 

accountant dan ook aan de voorwaarden 

van een voorziening. In de 

tussenrapportage 2021 wordt voorgesteld 

om de voorziening  civiele kunstwerken in 

2021 voort te zetten in plaats van reserve. 

Afgehandeld 

53. 8 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Prent 

(pagina 41) Vanwege de verminderde 

openingstijden van het VVV 

informatiepunt door corona wordt 

gevraagd of dat het mogelijk is om het 

informatiepunt te verplaatsen naar ’t 

Cromwiel. 

Het Cromwiel is gezien zijn ligging, buiten 

het centrum van Steenbergen, geen 

gewenste locatie voor een VVV 

Informatiepunt. Daarbij als de maatregelen 

afnemen en de openbare locaties weer 

‘normaal’ geopend kunnen zijn voldoen de 

openingstijden van het VVV Informatiepunt.  

Afgehandeld 

54. 8 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

(pagina 53) Over de aanschaf van de 

nieuwe dienstauto van € 50.000,- wordt 

gevraagd of dat er ook opbrengsten 

worden opgevoerd door de verkoop van 

de oude dienstauto. 

Dit is een vervanging voor de 

handhavingsauto de opbrengst is pas 

bekend na de aanbesteding van deze wagen 

Afgehandeld 
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onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 
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55. 8 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Prent 

(pagina 54) Hoe komt de € 7.000,- positief 

bij de huisvesting gemeentehuis tot stand? 

Wat wordt bedoeld met  de zin: “Lagere 

uitgaven in verband met minder uitgaven, 

doordat door de coronamaatregelen minder 

personeel op de werkvloer was” ? 

 

In verband met de Coronamaatregelen 

waardoor veel mensen thuis werken zijn er 

ook minder uitgaven. 

Minder mensen op de werkvloer heeft 

invloed op de aanschaf van 

horecamaterialen benodigd voor de 

catering en vervanging en reparatie van 

gebruiksvoorwerpen. 

In het algemeen wordt er minder ingekocht. 

 

Afgehandeld 

56. 8 september / 

tussenrapportage / 

Rijshouwer / Krook 

Er wordt nu een structurele mutatie van 

circa € 120.000 gemeld. Wat is het 

meerjarenperspectief hiervan? 

€ 120.000 is het bedrag wat voor 2021 is 

meegenomen. Het structurele bedrag zal 

gaan afwijken (vanwege de verschillen in de 

algemene uitkering van het Rijk) en worden 

meegenomen in de meerjarenbegroting 

2022-2024 en daar verder toegelicht.  

Afgehandeld 

57 8 september/Operatie 

Steenbreek/PvdA/Baartm

ans 

“Geldt niet voor veel straten dat 

mensen recht hebben op het creëren 

van een geveltuintje, omdat de eerste 

meter van het huis (die van de gevel 

afligt) eigendom is van de 

huizenbezitter?” 

Dit verschilt per situatie. Op de Markt in 

Steenbergen ligt bijvoorbeeld vanaf 

nummer 11 en hoger (even en oneven) de 

kadastrale grens op de gevel. Hier mag op 

dit moment conform artikel 2.10 van onze 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

geen geveltuin worden aangelegd. In lid 4 

van artikel 2:10 APV onder F is echter de 

optie “nader door het college aan te wijzen 

categorieën van voorwerpen” gegeven. Een 

geveltuin zou een nadere categorie kunnen 

zijn. Indien de gemeenteraad akkoord gaat 

met het plan van aanpak voor Operatie 

Steenbreek en dus met de 

geveltuintjesactie, wordt dit in gang gezet. 

Afgehandeld 
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onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

Wanneer de grond niet in eigendom is van 

de gemeente, staat het de eigenaar van de 

grond vrij om tegels te verwijderen en een 

geveltuin aan te leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele toezeggingen: 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging 

1. 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.  

2. 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.  
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3. 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.  

4. 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: 

Op basis van de Doe-agenda Leefbaarheid & Kernen ontvangt de raad halfjaarlijks een 

voortgangsrapportage ter informatie. De eerste rapportage volgt in het vierde kwartaal van 2021 . 

5. 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. 

6. 13 januari 2021 / GVVP / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de raad jaarlijks te informeren over de uitvoering van het GVVP.  

 


