Toezeggingen voor april 2021:
Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
15 jan. 2020 / 05. /
vragenhalfuur / Hobo /
Prent

Toezegging

Antwoord

De wethouder zoekt uit of Steenbergen
een soortgelijke app kan gebruiken als
de gemeente Roosendaal m.b.t. het
ophalen van afval.

2.

20 februari 2020 / 10. /
Hotel A4 / Verbeek / Knop

3.

4 maart 2020 / 05. /
vragenhalfuur /
Stoeldraijer / Baartmans

4.

9 juni / 05. / energie en
ruimte / div sprekers /
Baartmans

De wethouder zegt toe de
gemeenteraad te zullen informeren op
het moment dat er nieuwe informatie
gedeeld kan worden.
Betreffende de specifieke Regeling
Reductie Energiegebruik gaat de
wethouder na welke gemeenten wel
een aanvraag hebben ingediend en hoe
zij dat gedaan hebben.
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).

We zijn bezig met het vullen van de data.
Vanwege personele omstandigheden is dit
verlaat/uitgesteld. Streven is om medio
2021 de digitale afvalkalender en afvalapp
gereed te hebben.
Op dit moment is er geen nieuwe relevante
informatie.

1.

5.

9 juli / 5. /
perspectiefnota 2021 /
Weerdenburg / Krook

Afgehandeld via raadsmededeling
RD2100019 d.d. 2 februari 2021.
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Afgehandeld

In afwachting van de Raad van State.
Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad
door middel van een raadsmededeling een
tussenbericht hierover ontvangen.
Op 6 april 2021 houdt de Raad van State
een zitting over het Nevele-arrest.
De doe-agenda (uitvoeringsprogramma) is
23 februari 2021 ter kennisname aan de
raad aangeboden.

De wethouder geeft aan dat bij het
aanbieden van de doe-agenda de
gemeenteraad geïnformeerd wordt
over de werkzaamheden van de
kerncoördinatoren.

Afgehandeld

Afgehandeld

6.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
9 juli / 5. /
perspectiefnota 2021 /
Lambers / Knop

7.

31 augustus / 5. /
Vragenhalfuur / Baselier /
Krook

8.

31 augustus / 6. / aanpak
coronacrisis / Verbeek /
Krook

9.

31 augustus / 6. / aanpak
coronacrisis / Verbeek /
Krook

10.

31 augustus / 6. / aanpak
coronacrisis / Huisman /
Prent

11.

7 oktober /
Tussenrapportage / Van
Agtmaal / Krook

Toezegging

Antwoord

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 wethouder zegt toe de raad te
infomeren zodra er meer informatie
gemeld kan worden over de
koerswijziging bij de Stichting
SamenWerken.
De wethouder zegt toe schriftelijk te
reageren op de vraag of dat
zwembaden gebruik hebben gemaakt
van de financiële regeling.

Er volgt een presentatie in overleg met de
griffie in Q4 2020. Avond is nog steeds
uitgesteld

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).
De wethouder zegt toe in gesprek te
gaan met instellingen en verenigingen
als zij behoefte hebben aan
ondersteuning en zal maatregelen
corrigeren waar nodig.
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.

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie
10.
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Afgehandeld

Op dit moment is nog geen informatie te
melden.

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie
10.

De raad is geïnformeerd over de
maatregelen die het college heeft genomen.
De raad wordt in dit kader gevraagd het
subsidieplafond vast te stellen.

Afgehandeld

12.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
29 oktober 2020 / 5. /
Vragenhalfuur /
Gommeren / Baartmans

13.

5 november 2020 / 4B /
begroting 2021 / Remery
/ Krook

14.

5 november 2020 / 4B /
begroting 2021 / Verbeek
/ Krook

15.

5 november 2020 / 4B /
begroting 2021 / Theuns /
Baartmans

16.

30 november 2020 / 10 /
Huisvesting bibliotheek /
Sluiters / Prent

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe om zo spoedig
mogelijk aan de slag te gaan om in
overleg met de horecaondernemers om
meer parkeerruimte vrij te maken op de
Markt in Kruisland.
De wethouder zegt toe schriftelijk terug
te komen op het beschikbaar stellen
van eenvoudige aanvraagformulieren
van de ISD.
De heer Verbeek vraagt waar in de
begroting de 9 ton te vinden is. De
wethouder zegt toe hier schriftelijk op
te reageren.
De wethouder zegt toe een overzicht op
te stellen met projecten die uitgevoerd
of in uitvoering zijn.

We gaan onderzoeken of het mogelijk is
parkeerruimte vrij te maken buiten het
terrassenseizoen.

De wethouder zegt toe de vragen van
de Volkspartij over de financiering van
het basis- en pluspakket uit het
convenant schriftelijk toe te sturen.

De raad heeft inhoudelijke kaders gesteld
met het beleidsplan bibliotheekwerk 2018
en stelt daarnaast jaarlijks de
welzijnssubsidies vast. Het convenant bevat
afspraken over uitvoering van
dienstverlening binnen deze gestelde
kaders. Het convenant zélf kost geen extra
geld.
Het college geeft uitvoering aan de gestelde
kaders, binnen het daarvoor beschikbaar
gestelde budget. De wethouder is altijd
bereid om eea mondeling toe te lichten
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Afgehandeld

Wordt betrokken bij de jaarrekening 2020.

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
2 december 2020 / 7 /
Belastingverordeningen /
Van Agtmaal / Krook

Toezegging

18.

2 december 2020 / 9 /
Wijziging RWB / Theuns /
Krook

19.

11 januari 2021 / 5 /
vragenhalfuur / Baselier /
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.
De wethouder zegt toe schriftelijk te
reageren op de vragen.

20.

11 januari 2021 / 8 /
ingekomen stukken /
Huisman / Prent

21.

13 januari /
vragenhalfuur /
Stoeldraijer / Knop

22.

4 maart / GVVP / Baali /
Baartmans

17.

Antwoord

Afgehandeld

De raad is hierover geïnformeerd, met
daarbij de maatregelen die het college in dit
kader heeft genomen. De raad wordt in dit
kader gevraagd het subsidieplafond vast te
stellen.
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.

Afgehandeld

De wethouder zegt toe dat het dashboard
voor het inzicht in de lokale heffingen
volgend jaar beschikbaar komt.

Naar aanleiding van de brief van het
ministerie van OCW over de rijksmiddelen
voor lokale cultuur zegt de wethouder toe
hierover een overzicht aan te zullen
bieden.
De wethouder zegt toe het
centrummanagement mee te nemen in de
op te stellen bestuursopdracht
economische kracht.

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
4 maart / verlichting
beeldbepalende
gebouwen / Maas / Prent

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe in contact te
treden met de initiatiefnemers van het
verlichtingsplan van de Holle Roffel of dat
dit naar tevredenheid verloopt.

Hiervoor is een afspraak gemaakt.

24.

8 maart / vragenhalfuur /
Van Elzakker / Baartmans

De heer Van Elzakker vraagt naar de stand
van zaken rondom het Stadspark of dat er
al nieuwe plannen te zien zijn.

De raad krijgt in maart 2021 een
raadsmededeling over het stadspark
toegezonden.

25.

8 maart / vragenhalfuur /
Huisman / Prent

De raad is hierover geïnformeerd, met
daarbij de maatregelen die het college in dit
kader heeft genomen. De raad is in dit
kader gevraagd het subsidieplafond vast te
stellen.

Afgehandeld

26.

8 maart / vragenhalfuur /
Sluiters / Prent

De wethouder zegt toe nadere informatie
te verstrekken over de steun voor lokale
cultuur en hoeveel de gemeente exact
heeft ontvangen vanuit het Rijk en hoe
deze middelen verdeeld worden. De
wethouder zegt hierbij tevens toe
informatie te verstrekken hoe de culturele
sector ondersteund wordt (n.a.v. het
kernteam 11 februari) –
Zie vragen bijlage 1
De wethouder zegt toe informatie te
verstrekken wat de functie van de
cultuurcoach.

De cultuurcoach / intermediair begeleidt
sinds 2017 de basisscholen bij het opstellen
en uitvoeren van het cultuurprogramma
voor alle leerlingen. Inmiddels zijn alle
negen basisscholen aangesloten. Als deel
van het huidige steunpakket cultuur wordt
de cultuurcoach ook ingezet om samen met
de culturele verenigingen initiatieven te
ontwikkelen en uit te voeren om cultureel
actief te blijven en ideeën uit te wisselen.
Voorbeelden zijn het nieuwjaarslied van
leden van alle Steenbergse koren, een

Afgehandeld

23.

5

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

muziekquiz van de vijf muziekverenigingen
en een gezamenlijke expositie van de
fotoclubs
27.

8 maart / vragenhalfuur /
Baali / Prent

28.

8 maart / renovatie
atletiekbaan / Verbeek /
Prent

29.

8 maart / renovatie
atletiekbaan / Van Es /
Krook

30.

8 maart / Cromwiel / Van
Es / Prent

31.

8 maart / verordening
onderwijshuisvesting /
Huijbregts / Prent

De wethouder zegt toe duidelijkheid te
geven wanneer de verenigingen en de
raad geïnformeerd worden over de
verdeling van de steunmiddelen.
De wethouder zegt toe de kosten voor
onderhoud te specificeren.
De wethouder komt schriftelijk terug op
de jaarlijkse onderhoudskosten en het
verschil tussen de kosten voor een geheel
nieuwe baan en een renovatie.
De wethouder komt schriftelijk terug op
de financiering van het voorstel (algemene
reserve of ambities uit de samenleving).

De wethouder zegt toe na te gaan of dat
verduurzaming van schoolgebouwen
mogelijk is vanuit de verordening.
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Deze vragen zijn op 19 maart beantwoord
aan de raad.

Afgehandeld

Zie nr.28

Afgehandeld

De Stelpost Ambities uit de samenleving is
bedoeld ter dekking van kapitaallasten van
investeringen in gebouwen en grond.
Kapitaallasten dekken de rentelasten en
afschrijvingslasten hiervan. In deze situatie
vragen wij u om een incidentele bijdrage die
we mee kunnen geven aan de nieuwe
stichting. De stelpost Ambities is hiervoor
niet bedoeld. Het is gebruikelijk een
dergelijke bijdrage te dekken uit de
algemene reserve.
De Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs voorziet in richtlijnen voor de
bekostiging van bekostiging van
(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding

Afgehandeld

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

van scholen. Er staat geen
verduurzamingsparagraaf in de
Verordening. Ook maakt renovatie geen
onderdeel uit van de Verordening.
Met de Verordening worden wel
normbedragen/m² vastgesteld, waarmee
het bekostigingsplafond voor
bouwactiviteiten kan worden berekend.
Alhoewel de normbedragen jaarlijks worden
geïndexeerd vanwege wetswijzingen en/of
marktontwikkelingen dienen ze vooralsnog
‘sober en doelmatig’ bouwen. In de praktijk
betekent dit dat verduurzaming grotendeels
bekostigd wordt door schoolbesturen zelf.
32.

10 maart / vragenhalfuur
/ Kouwen / Baartmans

33.

10 maart /
initiatiefvoorstel /
Verbeek / Baartmans

De wethouder zegt toe te kijken naar de
toegankelijkheid voor de brandweer bij de
eenrichtingsweg Liberatorweg
Reinierpolder III.
Er wordt een overzicht verstrekt welke
type woningen zijn gebouwd in de periode
2017-2020.

34.

10 maart /
Steenbergseweg / Van
Agtmaal / Baartmans

35.

10 maart /
Steenbergseweg / Van
Agtmaal / Baartmans

Is beantwoord op 24 maart en toegevoegd
aan de stukken op de agenda.

Afgehandeld

De wethouder zegt toe het tijdpad voor de
aanpak van de Steenbergseweg voor de
raadsvergadering te doen toekomen.

Is beantwoord op 19 maart en is
toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Afgehandeld

De wethouder gaat na of dat de
gemeenteraad inspraak kan hebben vóór
de vaststelling van het definitief ontwerp.

Is beantwoord op 19 maart en is
toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Afgehandeld
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37,

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
10 maart /
Steenbergseweg /
Gommeren / Baartmans

38.

10 maart / RES /
Baartmans

39.

10 maart / RES /
Gommeren / Baartmans

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder zegt toe het
gespreksverslag met de Dinteloordse
vertegenwoordiging voor inzage aan te
bieden.
De wethouder zegt toe voor de
raadsvergadering inzicht te geven in de
schaarste op de netwerkcapaciteit en de
gevolgen voor de projecten.
De wethouder zegt toe nadere informatie
te geven over het aftoppen bij
piekmomenten.

Is beantwoord op 19 maart en is
toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Afgehandeld

Is beantwoord op 25 maart en toegevoegd
aan de stukken op de agenda.

Afgehandeld

Is beantwoord op 24 maart en toegevoegd
aan de stukken op de agenda.

Afgehandeld

Bijlage 1: vragen dhr. Huisman bij het vragenhalfuur 8 maart over de verdeling van de Rijksmiddelen voor lokale cultuur (nr. 25)
Gevraagd wordt om:
1. Welk precies bedrag uit de ruim 300 miljoen vanuit het Rijk heeft de gemeente Steenbergen ontvangen? In het bijzonder precies bedrag heeft
de gemeente Steenbergen ontvangen uit de 150 miljoen euro uit het tweede steunpakket bedoeld voor de ondersteuning van de lokale
culturele sector?
De gemeente Steenbergen heeft eenmalig een bedrag van € 145.134 en (vanuit de 150 miljoen) een bedrag van € 59.787 voor lokale cul turele
voorzieningen ontvangen.
2. Heeft het college al bedacht hoe de middelen besteed worden en waaraan?
De gemeente heeft een deel van de middelen die door de raad in het coronafonds beschikbaar heeft g esteld, besteedt aan huurkwijtschelding
of -compensatie, extra inzet van de cultuurintermediair en enkele kleinschalige initiatieven. Zie daarvoor ook de toelichting hie rna. Daar
bovenop ontvangt u binnenkort ter kennisname aanvullende maatregelen van het college om de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn
gesteld, te besteden.
3. Is cultuureducatie en participatie ook hard getroffen en welke maatregelen zijn er getroffen om deze sector te ondersteunen?
Cultuureducatie en participatie zijn zeker getroffen. We maken hierbij een onderscheid in cultuureducatie en participatie die onder schooltijd
valt en die buiten schooltijd/in de vrije tijd valt.
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Cultuureducatie en participatie onder schooltijd valt onder de regeling CMK 2. Hierbij krijgen de 9 Steenbergse scholen begel eiding in de vorm
van uren van de intermediair en De Cultuur Loper als instrument. Hierbij hebben de scholen de afgelopen jaren een visie rondo m hun
cultuurbeleid gevormd en maken ze ieder jaar een activiteitenplan met diverse activiteiten voor hun leerlingen . Ze krijgen hiervoor budget van
de gemeente/Provincie. In Coronatijd is de begeleiding op de uitvoering van dit activiteitenplan doorgegaan. Ondanks dat dive rse activiteiten
uitgesteld zijn door de maatregelen zien zowel de intermediair als de cultuur coö rdinatoren van de scholen nog voldoende mogelijkheden om
de leerlingen nog dit schooljaar deel te kunnen laten nemen aan waardevolle activiteiten. Voor het onderwijs zijn er vooralsn og zowel
financieel als organisatorisch geen onoverkomelijke problemen voo rzien op cultureel educatief gebied.
Cultuureducatie en participatie in de vrije tijd daarentegen ondervindt wel degelijk negatieve bijwerkingen van deze pandemie . Verenigingen
kunnen niet fysiek samenkomen. Muziek/theater en beeldende lessen kunnen niet plaats vinden of vinden via de beperkende “digitale” weg
plaats. Dit kost de aanbieders en verenigingen leden. De gemeente heeft oktober 2020 een steunpakket voor de culturele sector opgesteld.
Hierin wordt beschreven hoe we de sector financieel en organis atorisch ondersteunen. De intermediair heeft nauw contact met de clubs,
onder andere door per cultuursector een platform in te richten (koor, muziek, erfgoed, etc.). Stimuleert mensen zoveel mogeli jk tot
samenwerking en tracht samen met de clubs de zichtbaarheid binnen de maatschappij te behouden. Hieruit zijn al diverse initiatieven
ontstaan en zijn er nog diverse plannen in uitvoering. Ook zijn de ambtenaar cultuur en de intermediair altijd beschikbaar vo or vragen over
de maatregelen en wat de actuele mogelijkheden zijn voor de clubs.
4. Is deelname aan cultuurparticipatie door kwetsbare groepen door de coronacrisis moeilijker geworden? En welke maatregelen zijn er
getroffen om participatie door deze doelgroep mogelijk te houden?
Deelname aan cultuurparticipatie door bv ouderen is zeker nog meer beperkt dan voor jongeren. De enige mogelijkheid die er mo menteel is
voor bijvoorbeeld koren (hieraan nemen de meeste kwetsbaren deel) zijn online activitei ten. Helaas zijn veel ouderen de techniek die hiervoor
nodig is niet machtig. Koren doen dus hun uiterste best om het sociaal contact te behouden door hun koorleden van extra aanda cht te
voorzien dmv een nieuwsbrief, kaartje, een belletje of een attentie. De intermediair ondersteunt deze verenigingen door een platform wat er is
vormgegeven rond gelijksoortige verenigingen. Bijvoorbeeld alle koren samen. Via deze weg delen koren ideeën met elkaar en bi edt de
intermediair regelmatig extra ondersteuning aan. Als het zingen straks weer mogelijk is en de eerste leden gevaccineerd zijn zal de
intermediair ondersteuning bieden bij het heropstarten van de repetities dmv veilige ruimten en concert/presentatie mogelijkh eden.
5. Welke acties zijn ondernomen om culturele lessen en activiteiten doorgang te laten vinden en zijn scholen geholpen met het aanvragen van
financiële ondersteuning?
Alle scholen hebben het aanbod gehad om in een persoonlijk gesprek te kijken welke activiteiten omgezet konden worden in digitale
activiteiten. Hierin heeft de intermediair de regie gepakt en actief workshops omgeboekt naar digitale. Niet alle scholen heb ben deze
behoefte. Sommigen wachten liever even af en verzetten activiteiten naar het voorjaar. Extra financiële ondersteuning aanvragen voor cultuur
educatie is in dit geval niet noodzakelijk geweest omdat de scholen de toegezegde subsidie a.d.v. het ingediende activiteiten plan gewoon in
9

kunnen blijven zetten. De ingediende plannen mogen naar de situatie omgezet worden in activiteiten die wel plaats kunnen en mogen vin den.
Hierin zijn we coulant.

Structurele toezeggingen:
Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
1.
7 mei 2018 / 08. / Jeugdzorg /
Div. raadsleden / Krook
2.

28 februari / 2019 / 11A. /
Motie Jeugdzorgen / Baali /
Krook

Toezegging

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 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 /

4.

3 februari 2020 / 06. /
kerngericht werken /
Huisman / Prent

5.

6.

4 december 2019 / visie
ruimte en energie /
Baartmans

13 januari 2021 / GVVP /
Baartmans

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