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Toezeggingen voor december 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 

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie 10.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

niet uitgevoerd kunnen worden 

(pagina 11). 

7. 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. 

  

8. 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 

 

9. 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. 

  

10 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. 

 

11. 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 

12. 25 maart / 

vragenhalfuur / Baali / 

Baartmans 

De wethouder gaat na wanneer het 

voorstel aangeboden aan de raad om 

parkeerplaatsen te realiseren bij de 

bushalte Dinteloord. 

  

13. 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.  

14. 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. 

 

15. 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. 

 

16. 12 mei / vragenhalfuur / 

Van Es / Baartmans 

De wethouder gaat na of dat de 

fietsenstalling bij de rotonde Dinteloord 

overkapt kan worden.  

  

17. 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. 

 

18. 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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

19. 12 mei / Franseweg 99a 

/ Stoeldraijer / Krook 

De wethouder zegt toe de omwonenden 

actief en vroegtijdig te informeren over 

toekomstige ontwikkelingen op deze 

locatie. 

  

20 12 mei / ingekomen 

stukken / Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijke te 

reageren op de oproep van RADAR. 

  

21. 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. 

  

22. 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.  

 

33. 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. 

Via een raadsmededeling is de gemeenteraad 

geïnformeerd. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

34. 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 februari 2022 

 

35 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. 

De gemeenteraad is via een raadsmededeling 

hierover geïnformeerd. 

Afgehandeld 

36. 6 september / 

tussenrapportage / 

Verbeek / Krook 

De wethouder zegt toe begin volgend 

jaar een update te geven van de 

werkzaamheden en resultaten van de 

jobcoach. 

  

37 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. 

  

38. 8 september / 

vragenhalfuur / 

Gommeren / Baartmans 

De heer Gommeren is verbaast is 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. 

  

39. 30 september / 

vragenhalfuur / Van 

Agtmaal / Knop 

Met betrekking tot het gebouw van de 

Kruisvereniging in Nieuw-Vossemeer 

zegt de wethouder toe voor het einde 

van het jaar contact op te nemen met 

de Kruisvereniging als de plannen 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

omtrent herontwikkeling zijn 

uitgewerkt. 

40. 30 september / 

vragenhalfuur / Kouwen 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe begin volgend 

jaar het woonbeleid te evalueren, 

inclusief het bouwprogramma. 

  

41. 30 september / 

vragenhalfuur / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan wat 

de planning is van de kernvisies. 

  

42. 30 september / 

vragenhalfuur / Baali / 

burgemeester 

De burgemeester zegt toe het 

genoemde voorval van 28 augustus te 

bespreken in het eerstvolgende 

politieoverleg en hierop schriftelijk te 

reageren. 

  

43. 30 september / 

tussenrapportage / 

Huisman / Krook 

De wethouder zegt toe uiterlijk in Q3 

2022 met een beleidsnota te komen 

voor een elektrisch wagenpark. 

  

44. 30 september / 

Steenbreek / meerdere 

sprekers / Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

mogelijkheden te onderzoeken voor 

vergroening van het terrein voor het 

gemeentehuis. 

  

45. 30 september / 

Steenbreek / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag hoe inwoners 

die recht hebben op 1 meter 

geveltuin hierop gewezen worden. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

46. 30 september / 

interpellatie 

vergunningen / Van Es / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan 

hoe het staat met de 

vergunningaanvraag voor de ijsbaan. 

De aanvraag voor het ijsfestijn is ontvangen op 30 

sept. 2021. De aanvraag was helaas niet compleet. 

Alleen een formulier was ingediend, maar een 

plattegrondtekening van de tent met uitgangen, 

looproute ed, en een draaiboek is nodig. De 

aanvraag is inmiddels aangevuld en compleet. 

Advies is gevraagd aan de partners zoals de 

brandweer en de interne veiligheidsadviseur. De 

vergunningverlener en de organisator hebben 

wekelijks contact over de voortgang van de 

aanvraag. De organisatie wil 29 november 2021 

starten met de opbouw van de tent.  

 

Afgehandeld 

47. 30 september / 

interpellatie 

vergunningen / Van Es / 

Baartmans 

De wethouder zegt -via de voorzitter-

toe te komen met een evaluatie en 

verbeterplan omtrent het proces van 

evenementenvergunningen. 

Voor het verbeterplan en de evaluatie wordt een 

onafhankelijke externe partij ingeschakeld die het 

proces van A-Z beschouwd en voor zover mogelijk, 

samen met de ambtelijke organisatie en de 

adviseurs zoals brandweer, direct verbeteringen 

implementeert. Het verbeterplan en evaluatie 

wordt daarna ter informatie in Q3 2022 

aangeboden aan de raad.  

 

 

48. 30 september / boom 

van leven / Huisman / 

Baartmans 

De wethouder komt schriftelijk terug 

op de vraag wanneer het onderzoek 

over de haalbaarheid van het plan 

aangeleverd kan worden. 

  

49

a. 

30 september / 

Berenstraat / Veraart / 

Knop 

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat een burgerlid van de CRK 

betrokken was bij het advies over de 

nieuwbouwontwikkeling en of dat 

Nee, het burgerlid is niet betrokken geweest. Het 

burgerlid sluit alleen aan als lid van de commissie 

als het gaat over advisering over 

vergunningaanvragen of adviesvragen op het 

gebied van de monumentenzorg. 

Afgehandeld  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

voor de nieuwbouw geheid moet 

worden. 

49

b. 

30 september / 

Berenstraat / Veraart / 

Knop 

De wethouder zegt toe na te gaan 

over er geheid wordt.  

Navraag is gedaan bij de projectontwikkelaar en 

die heeft verklaard te werken met boorpalen, 

precies zoals die ook is opgenomen in de 

verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 

de appartementen. Dus geen heipalen. 

 

Afgehandeld  

50. 4 oktober / Fort 

Henricus / Lambers / 

Prent 

De wethouder zegt toe na te gaan de 

kosten in beeld te brengen van het 

saneren van de mestput en gaat het 

overleg hierover aan met de collega 

wethouder in verband met bredere 

ontwikkelingen. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

51. 4 oktober / Fort 

Henricus / Huisman / 

Prent 

De wethouder gaat na wat er gedeeld 

mag worden van de 

checkdocumenten in verband met de 

plannen van de ondernemers. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

52. 4 oktober / Fort 

Henricus / Huisman / 

Prent 

De wethouder geeft aan dat er 

bodemonderzoek heeft 

plaatsgevonden en dat er vervuilde 

grond is aangetroffen. De wethouder 

zegt toe alternatieven aan de raad 

aan te bieden als blijkt dat door de 

functie grondsanering aan de orde is. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

53. 4 oktober / Fort 

Henricus / Huisman / 

Prent 

De wethouder zegt toe de gerooide 

bomen te zullen compenseren. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

54. 4 oktober / Fort 

Henricus / Verbeek / 

Prent 

De wethouder zegt toe aan de 

ondernemers te vragen of dat zij 

bereid zijn hun plannen te delen met 

de raad voor de besluitvormende 

vergadering. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

55. 4 oktober / Fort 

Henricus / Huisman / 

Prent 

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat het mogelijk om de verwachte 

kosten en opbrengsten op andere 

wijze aan de raad gepresenteerd 

kunnen worden. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

56. 4 oktober / Fort 

Henricus / Huisman / 

Prent 

De wethouder gaat na of dat de 

gemeenteraad aan kan sluiten bij het 

bezoek van gedeputeerde Smulders. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

57. 4 oktober / Fort 

Henricus / Lambers / 

Prent 

De wethouder zegt toe in een memo 

te verantwoorden hoe de votering 

van de middelen plaats zal vinden en 

daarmee duidelijkheid te geven over 

het bedrag van € 763.000,-. 

En deze memo voor het weekend van 

16 oktober te doen toekomen aan de 

raad. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 

58. 4 oktober / Fort 

Henricus / Huisman / 

Prent 

De wethouder geeft aan dat zodra de 

oostelijke loods weer vrijgegeven 

wordt bekeken zal worden wat daar 

mogelijk is en zegt toe na te gaan 

wanneer de loods weer geopend kan 

worden vanwege damoclesbeleid. 

De reactie op deze toezegging is opgenomen in 

raadsmemo [2135249] 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

59. 4 oktober / 

vragenhalfuur / Kouwen 

Het college beantwoord schriftelijk de 

vragen van de heer Kouwen en wat er 

gedaan kan worden om de het gevoel 

van verkeersveiligheid op de 

Westlandse Langeweg te vergroten. 

  

60. 4 oktober / 

inspectierapport VVE / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe in januari of 

februari een mededeling te doen over 

hoe aan de herstelopdrachten wordt 

voldaan. 

  

61. 6 oktober / 

vragenhalfuur / 

Stoeldraijer / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de resultaten 

van de evaluatie te delen met de raad 

en zal vooruitlopend hierop het 

aantal fietsnietjes uitbreiden. 

  

62. 6 oktober / 

adviescommissie OK / 

Theuns / Knop 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vraag over de 

samenstelling van de commissie en 

om een minimum aantal burgerleden 

op te nemen. 

Is via een memo beantwoord op 12 oktober. Afgehandeld 

63. 6 oktober / 

adviescommissie OK / 

Stoeldraijer / Knop 

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat participatie opgenomen kan 

worden in de verordening. 

Is via een memo beantwoord op 12 oktober. Afgehandeld 

64. 6 oktober / maaibeleid / 

meerdere sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een overzicht 

te verstrekken waarin de meldingen 

via de app zijn gecategoriseerd. 

  

65. 6 oktober / maaibeleid / 

Van Bers / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan wat 

de meerkosten van het maaibeleid 

zijn voor de inwoners. 
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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. 

 


