Toezeggingen voor juni 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.

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

4.

9 juli / 5. /
perspectiefnota 2021 /
Lambers / Knop

5.

31 augustus / 5. /
Vragenhalfuur / Baselier /
Krook

6.

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

De wethouder zegt toe de
gemeenteraad te zullen informeren op
het moment dat er nieuwe informatie
gedeeld kan worden.
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 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.

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.

1

De zitting van de Raad van State vindt
plaats op 29 juni.

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

Op dit moment is nog geen informatie te
melden.

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie
10.

Afgehandeld

7.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
31 augustus / 6. / aanpak
coronacrisis / Verbeek /
Krook

Toezegging

Antwoord

Dit wordt opgepakt in kernteam corona. Zie
10.

8.

7 oktober /
Tussenrapportage / Van
Agtmaal / Krook

9.

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

10.

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

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 gaat na of dat de nieuwe
dienstauto een elektrische auto kan zijn
en communiceert met de raad indien
de kosten hiervoor hoger uitvallen.
De wethouder zegt toe schriftelijk terug
te komen op het beschikbaar stellen
van eenvoudige aanvraagformulieren
van de ISD.
De wethouder zegt toe een overzicht op
te stellen met projecten die uitgevoerd
of in uitvoering zijn.

11.

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.

12.

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

13.

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.
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Afgehandeld

Wordt betrokken bij de jaarrekening 2020.

We hebben zowel in 2020 als nu in 2021 geen
wachtlijsten voor onze jeugdigen met een GGZ
vraagstuk. Binnen de jeugdzorgregio West
Brabant hebben we twee grote contractanten
voor de GGZ; GGZ WNB en GGZ Breburg. GGZ
Breburg heeft helaas in de afgelopen maanden
te maken gehad met een wachtlijst vanwege de

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

sterk toenemende vraag voor GGZ
behandelingen voor jeugdigen. GGZWNB heeft
tot op heden de toename nog steeds kunnen
opvangen. Onze jeugdigen maken met name
gebruik van de GGZWNB, waardoor iedereen tot
op heden zonder wachtlijst is geholpen. In 2020
hebben 16 jeugdigen gebruik gemaakt van de
GGZ zorg, tot 1 mei 2021 zijn dit 12 jeugdigen.
Deze aantallen laten ook bij ons een voorzichtige
stijging zien in de vraag naar GGZ
behandelingen. Mocht deze stijging zich
doorzetten en er ook bij de GGZWNB
wachtlijsten ontstaan, betekent dot niet dat de
jeugdigen geen zorg en ondersteuning kunnen
ontvangen. Doordat we onze jeugdprofessionals
inzetten bij het aangaan van de vraag van de
jeugdige, en het zoeken naar passende zorg, is
het mogelijk om andere (tussentijdse) zorg te
bieden zodat jongeren niet te lang hoeven te
wachten op enige vorm van ondersteuning.
Wij zien en erkennen ook de signalen over
zorgen rond jongeren in deze
Coronapandemie. Onze jeugdprofessionals
staan samen met alle betrokken partijen klaar
om ondersteuning te bieden waar nodig.

14.

13 januari /
vragenhalfuur /
Stoeldraijer / Knop

De wethouder zegt toe het
centrummanagement mee te nemen in de
op te stellen bestuursopdracht
economische kracht.
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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

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

raad zal hierover tijdig worden
geïnformeerd.
15.

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.

16.

10 maart / vragenhalfuur
/ Kouwen / Baartmans

17.

25 maart / vragenhalfuur
/ Baali / Baartmans

18.

25 maart / vragenhalfuur
/ Gommeren / Baartmans

De wethouder zegt toe te kijken naar de
toegankelijkheid voor de brandweer bij de
eenrichtingsweg Liberatorweg
Reinierpolder III.
De wethouder gaat na wanneer het
voorstel aangeboden aan de raad om
parkeerplaatsen te realiseren bij de
bushalte Dinteloord.
De wethouder zegt toe de ingediende
vragen over de inrichting van de speeltuin
en de bijdrage aan de speeltoestellen
schriftelijk te beantwoorden.

19.

26 maart / Cromwiel /
Van Es / Prent

Zal de overeenkomst/opdracht ten
aanzien van ’t Cromwiel ter inzage leggen
op de griffie.

De exploitatieovereenkomst is in
voorbereiding en wordt binnenkort
vastgesteld door het college.

20.

26 maart / Uitbreiding
Lidl / De Neve / Knop

De wethouder zegt toe vroegtijdig de
omgeving van de Lidl met visualisaties te
informeren over de verwachte
ontwikkelingen.

Er is op 29 april j.l. een online informatieavond voor omwonenden geweest.
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Vraag is beantwoord op 30-04-2021

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
26 maart / Motie Sito
Machinebouw / Theuns /
Knop

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe medewerking te
zullen verlenen bij een eventuele
bedrijfsverplaatsing van Van Merrienboer.

Is een structurele toezegging.

22.

6 april / subsidieplafond
maatschappelijk veld /
Huisman / Prent

De wethouder neemt in overleg met de
verenigingen het voorstel mee om een
ledencampagne op te zetten. De
wethouder zegt toe hierop terug te
komen.

De sportcoaches bieden
ondersteuningsmogelijkheden ten behoeve
van werving en behoud van vrijwilligers en
leden. Deze ondersteuning wordt geboden
binnen het sportakkoord en binnen de
reguliere verenigingsondersteuning door de
sportcoaches; in samenwerking met
NOC*NSF.
Recente uitvragen hebben nauwelijks
reacties opgeleverd; men is hier nog niet
mee bezig. We verwachten dat dit na de
zomer anders is, mits de versoepelingen
doorzetten.

Afgehandeld

23.

6 april / subsidieplafond
maatschappelijk veld /
Van Elzakker / Prent

24.

7 april / Vragenhalfuur /
Stoeldraijer / Baartmans

De wethouder gaat na of dat het mogelijk
is om een overzicht aan te bieden van
verstrekte subsidies en naar welke
verenigingen.
De wethouder zegt toe de verordening
adviesraad verkeer in juni aan te bieden
aan de raad.

De verordening Adviesraad Verkeer is door
het college aangeboden voor de raad van
juni.

Afgehandeld

25.

7 april / Vragenhalfuur /
Theuns / Knop

21.

De wethouder zegt toe via een persbericht
extra aandacht te geven aan de
aangepaste openingstijden van de
Rabobank binnen Vraagwijzer.
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Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
22 april / vragenhalfuur /
Veraart en Gommeren /
Baartmans

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder zegt toe navraag te doen bij
het Waterschap of het veilig is voor de
landbouwers om water te gebruiken
vanwege de mogelijke verontreiniging.

Waterschap Brabantse Delta voert, naast
visuele controles, periodiek
waterkwaliteitsmetingen in haar
beheersgebied uit om de waterkwaliteit te
beoordelen en monitoren.
Dit gebeurt ook in de polders grenzend aan
de A4.
Tot op heden zijn er geen signalen die
wijzen op verontreinigingen in het
oppervlaktewater veroorzaakt door
toegepaste thermisch gereinigde grond in
de A4.
Rijkswaterstaat houdt ons op de hoogte van
de uitkomsten van hun onderzoek. Mocht er
aanleiding zijn voor aanvullende monitoring
dan zullen wij daar actie op ondernemen.

Afgehandeld

27.

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

28.

22 april / Fort Henricus /
Huisman / Prent

Toezegging wordt gekoppeld aan de
aanbieding van het uitvoeringsprogramma

29.

22 april / Fort Henricus /
Baali / Prent

De wethouder zegt toe in het programma
van eisen de mogelijkheden ten aanzien
van volledige duurzaamheid en
energieneutraliteit mee te nemen.
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

26.
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Toezegging wordt gekoppeld aan de
aanbieding van het uitvoeringsprogramma

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

strategische verwerving hoger uitkomen
dan het normbedrag van € 250.000,-.
30.

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.

31.

22 april / motie steun aan
sport- en
voetbalverenigingen /
Baali / Prent

de wethouder zegt toe ten behoeve van
de discussie in de oordeelvormende
vergadering nadere informatie te doen
toekomen over de verenigingen die in
nood zijn en om welke bedragen het gaat.

32.

12 mei / vragenhalfuur /
Verbeek / Baartmans

De wethouder zegt toe nadere informatie
te geven over het maaien van de sloten en
het afvoeren van de Japanse
Duizendknoop.

7

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.
In bestuurlijk overleggen in januari 2021 zijn
sportverenigingen nadrukkelijk uitgenodigd
om financiële nood kenbaar te maken; met
overleggen van financiële gegevens. We
hebben sinds begin 2021 weliswaar
verschillende verzoeken ontvangen ten
behoeve van (wederom) huurkwijtschelding
of andere vormen van compensatie, maar
geen van de sportverenigingen heeft zich
gemeld met aantoonbaar financiële nood
waarbij ook cijfers zijn aangeleverd.
Concrete bedragen zijn op dit moment dan
ook niet bekend bij ons.
Er geldt een wettelijke verplichting om de
Reuzebereklauw en Japanse duizendknoop
te bestrijden.
Deze verplichting gaat boven het ecologisch
maaibeheer
De sloot met Japanse duizendknoop aan de
Watertorenweg staat op de planning om 3
tot 4 keer gemaaid en afgevoerd te worden.

Afgehandeld

Afgehandeld

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Aan de achterkant van de Koos
Veraartstraat staat ook een grote bos
Japanse duizendknoop op de scheiding
sloot en berm.
Deze gaan we proberen te verwijderen door
een hap grond uit te knijpen.
De afvoer van Japanse duizendknoop en
Reuzebereklauw wordt geheel apart
vervoert naar een erkende verwerker.
33.

12 mei / vragenhalfuur /
Van Es / Baartmans

De wethouder gaat na of dat de
fietsenstalling bij de rotonde Dinteloord
overkapt kan worden.

34.

12 mei / vragenhalfuur /
Theuns / Prent

De wethouder zegt toe het dossier
omtrent de aanbesteding van ’t Cromwiel
beschikbaar te stellen aan de raad.

35.

12 mei / Energie en
Ruimte / Veraart /
Baartmans

36.

12 mei / Energie en
Ruimte / Gommeren /
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 wethouder zal in de volledige evaluatie
de lokale energiemeter meenemen.

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.
De volledige evaluatie volgt zodra de
resultaten van de netstudies van Enexis
bekend zijn.

37.

12 mei / Energie en
Ruimte / Theuns /
Baartmans

De wethouder zegt toe de vindbaarheid
van duurzaamheidsmaatregelen op de
gemeentelijke website te verbeteren.

Hier wordt de komende periode aan
gewerkt. De verwachting is dat
verbeteringen uiterlijk in juli 2021 zijn
doorgevoerd.
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Afgehandeld

38.

39.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
12 mei / Franseweg 99a /
Stoeldraijer / Krook

12 mei / Coronafonds /
Stoeldraijer / Krook

Toezegging

De wethouder zegt toe de omwonenden
actief en vroegtijdig te informeren over
toekomstige ontwikkelingen op deze
locatie.
De wethouder zegt toe te informeren over
de wijze waarop arbeidsmigranten bereikt
worden om gevaccineerd te worden.

Antwoord

Afgehandeld

Er is navraag gedaan bij de GGD-West
Brabant over de wijze van vaccineren van
de arbeidsmigranten. De uitnodigingen voor
burgers om zich te laten vaccineren worden
landelijk verstuurd door het RIVM. Naast
specifieke doelgroepen (medische indicatie,
zorgmedewerkers etc.) worden inwoners
uitgenodigd op geboortejaar. Als
arbeidsmigranten staan ingeschreven
ontvangen zij op dat moment automatisch
een uitnodiging voor een vaccinatie. Een
meerderheid van de arbeidsmigranten
staan echter niet ingeschreven. Er wordt
hierover landelijk beleid geformuleerd. Dat
is er voor deze specifieke doelgroep nog
niet. De GGD West-Brabant is betrokken bij
deze landelijke werkgroep.

Afgehandeld

Gevraagd is wanneer er meer duidelijkheid
te verwachten is over het landelijk beleid en
om hier, via de landelijke werkgroep, spoed
achter te zetten. Vervolgens is de GGD
West-Brabant gevraagd om, mocht het
wachten te lang duren, het initiatief te
nemen om met de gemeente Steenbergen
in overleg te gaan over de vraag hoe onze
arbeidsmigranten te bereiken.
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40.

Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
12 mei / ingekomen
stukken / Stoeldraijer /
Krook

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe schriftelijke te
reageren op de oproep van RADAR.
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Afgehandeld

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

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

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.
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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