
Overzicht aangenomen moties – december 2021 

 

 Datum 

 

Onderwerp Ingediend 

door 

Partijen/ 

raadsleden 

voor 

Partijen/ 

raadsleden 

tegen 

Stem- 

verhouding 

Afhandeling 

1. 8-7-2021 Natuurspeeltuin Dinteloord PvdA, 

Volkspartij 

Volkspartij, 

VVD, D66, 

PvdA 

Gewoon 

Lokaal!, CDA 

10-8 De wens om een natuurspeeltuin aan te leggen in 

Dinteloord komt voort uit het idee dat we in iedere kern 

samen met inwoners een natuurspeeltuin willen 

realiseren. In Dinteloord was er nog geen initiatief vanuit 

de bewoners opgestart. We hebben inmiddels de 

dorpsraad gevraagd mee te denken over een locatie en op 

zoek te gaan naar inwoners die mee willen denken over de 

inrichting. Zodra de mogelijke locaties in beeld zijn gaan 

we actief opzoek naar bewoners die mee willen denken 

over de definitieve locatie en de  inrichting van de 

speeltuin. Hoewel er nog geen ontwerp is, is er een 

inschatting van de kosten gemaakt. Hieronder vallen 

speeltoestellen, inrichting van terrein inclusief grondwerk 

(glooiend terrein) nieuwe paden en meubilair. De 

ingeschatte kosten, € 50.000, zijn separaat in het 

raadsvoorstel inzake de begroting 2022 meegenomen. 

Afgehandeld 

2. 8-7-2021 Eenzaamheid topprioriteit PvdA Unaniem Geen 18-0 Nota is in voorbereiding. Volgens planning kan het in 

februari 2022 aangeboden worden aan de raad. 

3. 8-7-2021 Natuurspeeltuin Stadspark PvdA, 

Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij 

Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, D66 en 

PvdA 

CDA 16-2 Een natuurspeeltuin in het Stadspark zal onderdeelzijn van 

het renovatieplan Stadspark.  Het benodigde aanvullende 

budget, geraamd op €36.000, is separaat in het 

raadsvoorstel inzake de begroting 2022 meegenomen. 

Afgehandeld 

4. 8-7-2021 Speelbeleid PvdA, 

Volkspartij 

Unaniem Geen 18-0 De motie is verwerkt in een projectopdracht en de nota is 

daarmee in voorbereiding. Nota wordt naar verwachting in 

juni 2022 aan de raad aangeboden. Capaciteit voor het 

opstellen van de nota is tijdelijk niet aanwezig. Benodigd 

budget zal in de meerjarenonderhoudplanning 

terugkomen evenals eventuele investeringen die 

voortkomen uit het op te stellen beleid. 



 Datum 

 

Onderwerp Ingediend 

door 

Partijen/ 

raadsleden 

voor 

Partijen/ 

raadsleden 

tegen 

Stem- 

verhouding 

Afhandeling 

5. 8-7-2021 Duurzaamheid in 

gemeentelijke stukken 

D66 Unaniem Geen 18-0 Met ingang van de besluitvormende cyclus van december 

2021 worden alle relevante beleids- en 

besluitvormingsstukken voorzien van een paragraaf 

duurzaamheid, conform de motie. 

Afgehandeld 

6. 8-7-2021 Alleen gecertificeerd hout in 

gemeente Steenbergen 

D66 Unaniem Geen 18-0 Het Inkoopkader gemeente Steenbergen 2022, dat 

behandeld wordt in de raadsvergadering van 30 sept. 

2021, voorziet in de strekking van de motie om 

gecertificeerd hout te gebruiken. Onder maatschappelijk 

verantwoord inkopen is opgenomen:  “Bij aanbestedingen 

waar houtmaterialen gebruikt worden (o.a. 

voetgangersbruggen, beschoeiingen van watergangen, 

zitbankjes etc.) moet voorgeschreven te worden dat 

opdrachtnemer enkel gecertificeerd hout mag gebruiken. 

Onder gecertificeerd hout wordt verstaan: hout dat FSC, 

PEFC of STIP gecertificeerd is en wat in lijn is met het 

landelijke inkoopbeleid.” 

Afgehandeld 

7. 8-7-2021 Evaluatie reclamebelasting Volkspartij 

en PvdA 

Volkspartij, 

VVD, CDA, D66 

en PvdA 

Gewoon 

Lokaal! 

12-6 Het traject van de evaluatie Reclamebelasting is in 

augustus gestart. Er is samenhang met het project 

‘Verbreding en verdieping lokale belastingen’, hiermee 

volgt deze evaluatie hetzelfde tempo. De resultaten zullen 

aan de raad voorgelegd worden tijdens de 

oordeelsvormende vergadering van december 2021. De 

benchmark met vergelijkbare gemeenten in West-Brabant 

zal ook tijdens dezelfde vergadering aan de raad 

voorgelegd worden.  

Afgehandeld 

8. 8-7-2021 Recreatie en toerisme 

indicator 

Gewoon 

Lokaal! 

Unaniem Geen 18-0 De mogelijkheden zijn bekeken. De mogelijke indicatoren 

voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde 

kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, sluiten niet aan 

bij bestaande metingen. Er wordt verkend of een monitor 

regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder 

worden en effect op regionaal niveau meetbaar is. De 

resultaten van de verkenning, die samen met de regio 

wordt gedaan, wordt na de opzet van de begroting 2022 
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Onderwerp Ingediend 

door 

Partijen/ 

raadsleden 

voor 

Partijen/ 

raadsleden 

tegen 

Stem- 

verhouding 

Afhandeling 

verwacht. Afhankelijk van vorm en samenwerking kunnen 

eventuele extra kosten bepaald worden.. 

9. 8-7-2021 Investeringsagenda Gewoon 

Lokaal! 

Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66 en 

PvdA 

VVD 15-3 De raad heeft het college opgedragen om eind 2023 te 

komen tot een eerste opzet van een investeringsagenda en 

deze bij de begroting 2024 voor vaststelling aan te beiden. 

Indien mogelijk en zinvol zal een eerste opzet al in 2022 

voorgelegd worden. 

10 8-7-2020 Haringvlietbrug Alle partijen Unaniem Geen 18-0 Afgehandeld 

11. 8-7-2020 Oosthavendijk Volkspartij Unaniem Geen 18-0 De voorbereiding van de werkzaamheden is in volle gang. 

De gesprekken met inwoners vinden plaats. De 

werkzaamheden kunnen echter pas na ‘het stormseizoen’ 

worden uitgevoerd. Het waterschap stelt dat in de 

winterperiode geen werkzaamheden aan waterkeringen 

uitgevoerd mogen worden. 

12. 8-7-2021 Ambitie Woningbouw / 

huisvesting 

Volkspartij, 

Gewoon 

Lokaal!, CDA 

en PvdA 

Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

CDA, D66 en 

PvdA 

VVD 15-3 De ambitie (per 2022 minimaal 200 à 300 huizen per jaar 

bouwen, waarvan 25% bestemd voor nestverlaters) wordt 

uitgedragen en zal voeding zijn voor 

woningbouwprogrammering, planontwikkeling en 

regionaal overleg (o.a. RIA). De raad is via een 

raadsmededeling  (RD2100206) d.d. 28 sept. 2021 over de 

opvolging van deze motie geïnformeerd. 

Afgehandeld 

13. 24-6-2021 Borstonderzoek iedere 2 jaar D66 Unaniem Geen 15-0 De motie is conform motie afgehandeld. 

14. 27-5-2021 Actieplan zon-op-dak en 

isolatie 

PvdA en VVD Volkspartij, 

VVD, D66 en 

PvdA 

Gewoon 

Lokaal!, CDA 

10-8 Wordt meegenomen in de algemene evaluatie van de visie 

energie en ruimte. Deze volgt naar verwachting dit najaar, 

na ontvangst van de netstudies van Enexis. 

15. 22-4-2021 Kassen genoeg in het Westland Gewoon 

Lokaal! PvdA, 

CDA, D66 

Gewoon 

Lokaal!, CDA, 

D66, PvdA 

Volkspartij, 

VVD 

10-7 In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied ten 

noorden van het bestaande Westland geen mogelijkheid 

voor glastuinbouw worden geboden. 

15. 4-3-2021 Containertuintjes Gewoon 

Lokaal!, 

Unaniem Geen 19-0 Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is samen met een 

initiatiefnemer hiermee aan de slag gegaan en heeft een 

prijsopgave ingediend voor 5 containertuintjes. Het plan 

dient nog nader uitgewerkt te worden. Het is de bedoeling 



 Datum 

 

Onderwerp Ingediend 

door 

Partijen/ 

raadsleden 

voor 

Partijen/ 

raadsleden 

tegen 

Stem- 

verhouding 

Afhandeling 

Volkspartij, 

VVD, 

CDA en PvdA 

dat de containertuintjes worden onderhouden door 

inwoners. De kosten voor de pilot in Nieuw-Vossemeer, te 

starten in 2021, is opgenomen in de Tussenrapportage 

2021. Indien de pilot slaagt is voor het vervolg in de 

gemeente ca. €100.000 in totaal nodig voor 2022 en 2023. 

Eind september staat een overleg gepland met dorpsraad 

Nieuw-Vossemeer over de invulling. Het budget 

opgenomen in Tussenrapportage 2021. 

Afgehandeld 

16.  4-3-2021 Drempelschouw Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, 

CDA,PvdA 

Unaniem Geen 19-0 De aanpak voor de drempelschouw wordt thans uitgewerkt 

om op een meest effectieve en efficiënt mogelijke wijze de 

schouw uit te voeren. 

17. 5-11-2020 Quickscan Gewoon 

Lokaal! 

Gewoon 

Lokaal!, 

Volkspartij, 

VVD, CDA 

D66, PvdA 15-2 Bij de behandeling van de begroting 2022 wordt de 

uitwerking van deze motie betrokken. 

18. 29-10-

2020 

Dekking en 

kostenoverschrijding moties 

Volkspartij Gewoon 

Lokaal, 

Volkspartij, 

VVD, CDA, 

PvdA 

D66 17-2 Er zal uitvoering gegeven worden aan de motie op het 

moment dat het aan de orde is; wanneer het college bij de 

uitvoering van een motie constateert dat de voorgestelde 

dekking onvoldoende is of in het geheel niet opgenomen is 

in de tekst van de motie, niet tot uitvoering overgaat 

alvorens de raad te hebben geconsulteerd over de wijze 

waarop de uitvoering dient te worden gefinancierd. 

Afgehandeld 

19.  Ruimte voor landbouwers - 

coöperatie 

PvdA en VVD Unaniem Geen 19-0 Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de 

initiatiefnemers en een locatie bekend is, zijn er verder nog 

geen vorderingen te melden. Er is geen principeverzoek 

ingediend en er valt ook nog weinig te zeggen over de 

planologische haalbaarheid, waaronder ook begrepen de 

toets aan de zonneladder.”  

De motie is opgenomen in het raadsvoorstel over de 

gedeeltelijke evaluatie en het opstarten van de procedure 

tot wijziging van de Visie Energie en Ruimte: 



 Datum 

 

Onderwerp Ingediend 

door 
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raadsleden 

voor 
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raadsleden 

tegen 
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verhouding 

Afhandeling 

20.  Ruimte voor landbouwers – 

agrarische ondernemerspeiling 

PvdA en VVD Unaniem Geen 19-0 De vraag is op 1-7-2020 schriftelijk bij de ZLTO neergelegd. 

Reminder is op 27.07.2020 verstuurd. Tot op heden geen 

(schriftelijke) reactie ontvangen.. 

21. 7-11-2019 Update toekomstvisie De Heen Gewoon 

Lokaal! 

Unaniem Geen 15-0 De dorpsraad heeft aangegeven zelf aan de slag te gaan 

met het updaten van Visie De Heen. Wanneer dit gereed is 

zal het gesprek verder gevoerd worden met de dorpsraad 

en zullen we samen kijken naar de kansen en 

verbindingen. 

Afgehandeld 

22. 07-11-

2019 

Stimulering zonne-energie 

bedrijfsdaken  

Gewoon 

Lokaal! 

Gewoon 

Lokaal!, VVD, 

CDA, D66, 

PvdA 

Volkspartij 

 

11-4 Verkend wordt hoe andere gemeenten een dergelijk 

project hebben uitgevoerd. Een extern 

bedrijf/adviseur  zou dat uit kunnen voeren, waarbij 

geïnteresseerde ondernemers gratis maatwerkadvies voor 

het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfsdak 

ontvangen. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om 

gezamenlijk met andere ondernemers uit de gemeente 

collectief SDE++ subsidie aan te vragen. Het gratis 

maatwerkadvies en de (eventuele) SDE++ subsidieaanvraag 

worden verzorgd door de partij die de opdracht voor het 

project krijgt. In december 2021 wordt een projectvoorstel 

naar de raad gestuurd. Eventuele extra kosten zijn bij 

projectvoorstel bekend. 

 
 

Aangehouden moties 

 Datum 

 

Onderwerp Ingediend door Toezegging 

 24-6-2021 Webcam op milieustraat 

Steenbergen 

Gewoon Lokaal! De wethouder zegt toe de optie van het plaatsen van een webcam mee te nemen in de 

evaluatie naar de bereikbaarheid van de Milieustraat. 

Afgehandeld 

 24-6-2021 Schade N259 Rijkswaterstaat Volkspartij De wethouder zegt toe hetgeen in de motie staat uit te zullen voeren. De motie wordt 

aangehouden nadat het dossier beschikbaar is gesteld en de raad hierover een oordeel 

heeft kunnen geven. 

 7-9-2020 Het huis van Morgen Volkspartij  



 
 

Initiatiefvoorstellen 

 Datum Onderwerp Ingediend door Uitvoering 

 25-03-2021 “betaalbaar wonen in de 

gemeente Steenbergen, ook 

voor nestverlaters” , 

Volkspartij en 

PvdA 

Het aangenomen initiatiefvoorstel betrekken wij in onze gesprekken met corporaties en 

ontwikkelaars. Dit onder meer in het kader van de kernenvisies. Na de zomer 2021 

ontvangt de gemeenteraad een tussenstand van de uitvoering van het initiatiefvoorstel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage I. Overzicht aangenomen en afgehandelde moties. 

 

 Datum 

 

Onderwerp Ingediend door Partijen/raadsleden  

voor 

Partijen/raadsleden  

tegen 

Stem- 

verhouding 

Afhandeling 

1. 5-7-2018 Fort Henricus Gewoon Lokaal! Gewoon Lokaal! – 

Volkspartij – CDA – D66 – 

PvdA 

VVD 15/3 

2. 25-10-2018 Kinderpardon PvdA – Gewoon Lokaal! 

– D66 

PvdA – Gewoon Lokaal! – 

D66 – CDA 

VVD – Volkspartij 10/7 

3. 25-10-2018 Motie ’t Cromwiel Alle partijen Alle partijen - Unaniem 

4. 8-11-2018 Oogmerken gereserveerde budget 750 jaar 

Steenbergen 

Gewoon Lokaal! Alle fracties - Unaniem 

5.  8-11-2018 Burgerinitiatieven vergroenen kernen Gewoon Lokaal!   16/2 

6. 8-11-2018 Gemeentelijke informatiepagina Gewoon Lokaal! – 

Volkspartij 

Alle fracties - Unaniem 

7. 20-12-2018 Exploitatie ’t Cromwiel VVD – Gewoon Lokaal! 

– CDA – D66 

VVD – Gewoon Lokaal! – 

CDA – D66 

Volkspartij – PvdA 11/6 

8. 18-4-2019 Aanpassing afvalstoffenheffing Gewoon Lokaal! - 

Volkspartij - CDA en 

PvdA 

Alle fracties - Unaniem 

9. 7-11-2019 Update toekomstvisie De Heen en buitengebied Gewoon Lokaal! Alle fracties - Unaniem 

10. 7-11-2019 Vervolgonderzoek lokale heffingen Gewoon Lokaal! en 

PvdA 

Alle fracties - Unaniem 

11. 30-1-2020 Termijn zienswijzen ontwerpstructuurvisie Alle fracties Alle fracties - Unaniem 

12. 30-1-2020 Verhuurdersheffing Alle fracties Alle fracties - Unaniem 

13. 30-1-2020 Definitie begrip huishouden Alle fracties Alle fracties - Unaniem 

14. 20-2-2020 Aansluiting Stichting Steenbreek Gewoon Lokaal! -  

Volkspartij – CDA - 

PvdA 

Gewoon Lokaal! -  

Volkspartij – CDA – D66 - 

PvdA 

VVD 15/3 

15. 24-6-2020 Bereidheid opvang alleenstaande 

kindvluchtelingen Griekenland 

PvdA - Gewoon Lokaal - 

D66 

Gewoon Lokaal - VVD – 

CDA - D66 – PvdA - Ad van 

Elzakker 

Danker Kouwen - Michel 

Lambers - Ger de Neve - Boy 

Sluiters 

15/4 

16. 24-6-2020 5G-netwerk Volkspartij – Gewoon 

Lokaal! – CDA – D66 

Volkspartij – Gewoon 

Lokaal! – CDA – D66 

VVD – PvdA 14/4 

17. 24-9-2020 Buslijn Dinteloord en Nieuw-Vossemeer Volkspartij en D66 Unaniem Geen 19-0 

18 25-6-2020 Aanpassing begrip huishouden Volkspartij, VVD en 

PvdA 

Volkspartij, CDA, VVD, 

D66, PvdA 

Gewoon Lokaal! 12-6 



 Datum 

 

Onderwerp Ingediend door Partijen/raadsleden  

voor 

Partijen/raadsleden  

tegen 

Stem- 

verhouding 

Afhandeling 

19. 24-6-2020 Gemeentefonds sociaal domein Alle partijen Unaniem Geen 19-0 

20. 4-3-2021 Geen grootschalige mestbewerking 

Steenbergen 

Gewoon Lokaal!, 

Volkspartij, VVD, CDA 

en PvdA 

Unaniem geen 19-0 

21. 17-12-2020 Stadspark Steenbergen Alle partijen Unaniem Geen 18-0 

 


