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Toezeggingen voor september 2021:  
 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

1. 15 jan. 2020 / 05. / 

vragenhalfuur / Hobo / 

Prent 

De wethouder zoekt uit of Steenbergen 

een soortgelijke app kan gebruiken als 

de gemeente Roosendaal m.b.t. het 

ophalen van afval.  

Inmiddels is de app in werking. Afgehandeld 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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 

 

 

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

  

10. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Theuns / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een overzicht op 

te stellen met projecten die uitgevoerd 

of in uitvoering zijn. 

Dit is betrokken bij de jaarrekening 2020.  Afgehandeld 

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. 

Dit wordt meegenomen in het lopende 

project Verbreding en verdieping lokale 

heffingen. Verwachting Q4 2021 

 

12. 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. 

  

13. 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 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

opgenomen worden in de op te stellen 

bestuursopdracht economische kracht. De 

raad zal hierover tijdig worden 

geïnformeerd. 

14. 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. 

 

  

15. 10 maart / vragenhalfuur 

/ Kouwen / Baartmans 

De wethouder zegt toe te kijken naar de 

toegankelijkheid voor de brandweer bij de 

eenrichtingsweg Liberatorweg 

Reinierpolder III.  

  

16. 25 maart / vragenhalfuur 

/ Baali / Baartmans 

De wethouder gaat na wanneer het 

voorstel aangeboden aan de raad om 

parkeerplaatsen te realiseren bij de 

bushalte Dinteloord. 

  

17. 26 maart / Cromwiel / 

Van Es / Prent 

Zal de overeenkomst/opdracht ten 

aanzien van ’t Cromwiel ter inzage leggen 

op de griffie. 

 

Deze stukken liggen ter inzage op de griffie.  Afgehandeld 

18. 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.  

19. 6 april / subsidieplafond 

maatschappelijk veld / 

Van Elzakker / Prent 

De wethouder gaat na of dat het mogelijk 

is om een overzicht aan te bieden van 

verstrekte subsidies en naar welke 

verenigingen. 

Dit overzicht is verstrekt. 

 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

20. 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. 

 

21. 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 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. 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. 

 

25. 12 mei / vragenhalfuur / 

Van Es / Baartmans 

De wethouder gaat na of dat de 

fietsenstalling bij de rotonde Dinteloord 

overkapt kan worden.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

26. 12 mei / vragenhalfuur / 

Theuns / Prent 

De wethouder zegt toe het dossier 

omtrent de aanbesteding van ’t Cromwiel 

beschikbaar te stellen aan de raad. 

Dit dossier ligt ter inzage bij de griffie. 

 

Afgehandeld 

27. 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. 

 

28. 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. 

 

29. 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. 

 

30. 12 mei / Franseweg 99a / 

Stoeldraijer / Krook 

De wethouder zegt toe de omwonenden 

actief en vroegtijdig te informeren over 

toekomstige ontwikkelingen op deze 

locatie. 

  

31. 12 mei / ingekomen 

stukken / Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijke te 

reageren op de oproep van RADAR. 

  

32. 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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 
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33. 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. 

  

34. 7 juni / jaarstukken 2020 

/ Huisman / Krook 

Ten aanzien van de AFC gelden zegt de 

wethouder toe inzichtelijk te maken 

hoeveel van deze gelden beschikbaar is 

voor Dinteloord. 

Het beschikbare bedrag wordt gereserveerd 

voor landschapsontwikkeling in de 

omgeving van het AFC (ongeveer € 2 

miljoen) en voor de reconstructie van de 

Kreekweg en de Noordzeedijk (ongeveer 1,5 

miljoen).  

Afgehandeld 

35. 7 juni / jaarstukken 2020 

/ Verbeek / Krook 

De wethouder zegt toe een nadere 

toelichting te doen toekomen over de 

werkzaamheden van de wijkteams en 

hierbij een kosten/baten analyse bij te 

geven. 

 De kosten van de wijkteams betreffen de 

personele lasten  van o.a. de Wmo-

consulenten en Jeugdprofessionals. Ook 

worden hier de doorbelaste personele 

lasten in deze post opgenomen. Er zit ook 

deels een component subsidie in aan WZTG 

voor de manager en voor 2020 waren is 

daar een klein deel maatwerkbudget 

opgenomen. Met dit maatwerkbudget zijn 

nieuwe disciplines in Vraagwijzer ingezet 

waarmee  wij een pilot opgestart hebben. 

De resultaten van deze pilot zijn nog niet 

bekend, maar de eerste bevindingen zijn 

erg positief. Als wij de resultaten van de 

pilot hebben dan delen wij die natuurlijk 

graag met u. De eerste positieve 

bevindingen geven aan dat we op de goede 

weg zijn en dat als de resultaten zich zo 

positief blijven ontwikkelen wij daar graag 

uitbreiding aan willen geven. Vorig jaar 

Afgehandeld 
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onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 
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hadden we graag het hele jaar door de pilot 

inzet nieuwe disciplines Vraagwijzer 

gedraaid, maar door de Coronacrisis is dit 

project pas in september 2020 van start 

gegaan.  

Verder bent u bekend met de 

dienstverlening van Vraagwijzer; onze 

inwoners kunnen hier met al hun vragen op 

het sociaal domein terecht. We bieden hier 

een luisterend oor naar alle vragen en 

hebben daar onlangs in het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo weer een 

mooie 8,5 voor ontvangen. 

36. 7 juni  / jaarstukken 2020 

/ Van Es / Krook 

De wethouder zegt toe de communicatie 

over de jaarstukken te zullen verbeteren 

en zal hierover een infographic laten 

maken. 

De infographic zal naar verwachting half juli 

2021 worden gepubliceerd. 

Afgehandeld 

37. 9 juni / jaarstukken 2020 

/ Baali / Baartmans 

De wethouder zegt toe een uitwerking te 

zullen geven van de € 40.000,- ten 

behoeve van de voorbereidingskosten 

voor de warmtevisie. 

Voor het opstellen van de Transitievisie 

Warmte was in 2020 40.000 euro 

beschikbaar. In 2020 zijn wij echter niet 

gestart met dit proces. Wij zijn het proces 

voor het opstellen van de Transitievisie 

Warmte momenteel aan het voorbereiden 

en gaan daar op korte termijn mee aan de 

slag. Iedere gemeente in Nederland dient 

uiterlijk 31 december 2021 te beschikken 

over een vastgestelde Transitievisie 

Warmte. Vandaar dat aan de gemeenteraad 

wordt voorgesteld om deze verplichting 

weer beschikbaar te stellen in 2021 en dit te 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

dekken uit de nog niet aangesproken ruimte 

in de algemene reserve. 

 

Recent hebben wij ook een aanvraag 

gedaan voor de regeling Extern Advies 

Warmtetransitie (EAW). Mocht onze 

aanvraag worden toegekend dan ontvangen 

wij als gemeente een bedrag van 20.660 

euro voor de inhuur van externe expertise. 

Wij verwachten voor 1 september 2021 een 

reactie te ontvangen op onze aanvraag van 

de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland.  

38. 9 juni / jaarstukken 2020 

/ Verbeek / Baartmans 

De wethouder zegt toe inzicht te geven in 

de kosten voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups. 

Kosten bestrijding EPR vorig jaar (2020):  

Bestrijding € 42.000,- 

Materieel € 1.500,- 

Arbeid buitendienst 300 uur 

Totaal € 43.500,- 

Afgehandeld 

39. 9 juni / jaarstukken 2020 

/ Verbeek / Baartmans 

De wethouder zegt toe toelichting te 

geven voor welke activiteiten binnen de 

keten van de Milieustraat de gemeente 

niet meer verantwoordelijk is en wat 

zodoende een voordeel heeft veroorzaakt 

(pagina 41). Wat is het nadeel dat hier 

tegenover staat? 

De activiteit van de gemeente betreft vanaf 

1 april 2020 enkel de inzameling van al het 

huishoudelijk plastic-, blik en 

drankverpakkingsafval (PMD). Voorheen 

was de gemeente verantwoordelijk voor de 

hele keten, dus voor de inzameling, opslag, 

sortering, recycling en vermarkting van het 

PMD. Hiervoor moesten ook kosten worden 

gemaakt. Vanuit het Afvalfonds 

verpakkingen (via Stichting Nedvang)  

ontving de gemeente hiervoor een 

voorschot (vergoeding), maar de afwikkeling 

van de vergoedingen liep niet parallel met 

Afgehandeld 
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de jaren. Nedvang heeft een inhaalslag over 

de voorgaande jaren gemaakt, met als 

gevolg meer inkomsten in 2020. 

Nu de gemeente vanaf 1 april 2020 alleen 

nog verantwoordelijk is voor de PMD 

inzameling, en niet meer voor de hele 

keten, zal de afwikkeling van de 

vergoedingen in de toekomst meer parallel 

met de jaren lopen. Dan wordt het ook 

budgettair inzichtelijker. Er kleven verder 

geen nadelen aan. 

40. 9 juni / jaarstukken 2020 

/ Verbeek / Baartmans 

De wethouder zegt toe de vragen over het 

stadspark schriftelijk te beantwoorden en 

waarbij met name bekeken wordt of dat 

bepaalde posten niet dubbel geboekt 

worden en dat kosten voor het stadspark 

wel op de juiste plek staan (pagina 44). 

Het krediet vervanging kunstwerken, 

concreet voor beschoeiing, is geen 

dubbelboeking ten opzichte van de 

investering voor de kwaliteitsimpuls van het 

stadspark. Het is dus “èn-èn”, zoals 

weergegeven op pag. 44.  

Afgehandeld 

41. 9 juni / jaarstukken 2020 

/ Verbeek / Krook 

Is er een besparing gerealiseerd of wordt 

er een besparing verwacht ten aanzien 

van personeel? (pagina 62). 

Er is geen besparing gerealiseerd t.a.v. 

personeel. Wel wordt een afbouw van het 

aandeel inhuurkrachten verwacht, ten 

gunste van vaste formatie. 

Afgehandeld 

42. 9 juni / vragenhalfuur / 

Verbeek / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan of dat 

de strook gras bij de Watertoren gemaaid 

kan worden ter bestrijding van de Japanse 

Duizendknoop. 

De strook gras wordt gelijktijdig met de 

watergang gemaaid. We doen dat  3 tot 4 

keer per jaar. We maaien en voeren af zodat 

verspreiding van de duizendknoop 

voorkomen wordt. 

Afgehandeld 

43. 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. 
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44. 9 juni / adviesraad 

verkeer / Veraart / 

Baartmans 

De wethouder merkt op dat de voorzitter 

van de adviesraad niet door het college 

wordt benoemd, maar door de leden van 

de adviesraad zelf. Hierop wordt de 

verordening aangepast. 

Dit is verwerkt in de verordening. Afgehandeld 

45. 9 juni / adviesraad 

verkeer / Veraart en 

Weerdenburg / 

Baartmans 

De wethouder gaat na wat de zittingsduur 

is van de leden van de adviesraad. 

Dit is verwerkt in de verordening. Afgehandeld 

46. 9 juni / 

paraplubestemmingsplan 

/ Verbeek / Knop 

De wethouder zegt toe bij de 

woningstichtingen te informeren of dat er 

druk komt op de huurwoningen in 

verband met de huisvesting van 

arbeidsmigranten. 

Corporaties hebben aangegeven dat ze 

geen aparte informatie bijhouden over 

nationaliteit van de huurders en dus ook 

geen antwoord kunnen geven op de vraag. 

Afgehandeld 

47. 24 juni / vragenhalfuur /  

Van Elzakker en Verbeek / 

Prent 

De wethouder zegt toe nogmaals na te 

gaan in hoeverre aan alle 

randvoorwaarden zijn voldaan bij het 

verstrekken van de lening aan VV 

Steenbergen en zegt tevens toe de brief 

aan de vereniging aan de raad te sturen. 

Aan de randvoorwaarden is nagenoeg 

voldaan. VV Steenbergen heeft een 

positieve toezegging van de BOSA-regeling 

ontvangen. Voor het kleedkamergebruik zijn 

de verenigingen in overleg om dit 

schriftelijk vast te leggen. Omdat dit gebruik 

al jarenlang goed door beide verenigingen 

wort geregeld vertrouwen wij erop dat dit in 

orde komt.  

De brief is als bijlage aan de 

toezeggingenlijst toegevoegd. 

Afgehandeld 

48. 24 juni / vragenhalfuur / 

Baali / Prent  

De wethouder zegt toe de raad te zullen 

informeren over het eventuele gebruik 

van de app Kwikstart. 

De QR-app is ontwikkeld door studenten en 

biedt een digitaal aanbod van 

beweegoefeningen gekoppeld aan 

beweegroutes met fysiek palen of borden 

waarop een QR-code gescand kan worden. 

De kosten liggen tussen de € 5.750 –  

 



11 

 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

€ 8.250. Wij wegen de mogelijkheden van 

deze app af binnen het Lokaal 

Sportakkoord. 

49. 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.  

 

50. 24 juni / motie vreemd: 

ontgassen 

binnenvaartschepen / 

Lambers / burgemeester 

De burgemeester zegt toe terugkoppeling 

te zullen geven van het overleg van de 

regionale watertafel. 

De regionale watertafel is georganiseerd op 

19 augustus waar dit onderwerp aan bod is 

gekomen. Het onderwerp wordt nader 

belicht tijdens de volgende watertafel in 

november waar ook relevante partijen voor 

worden uitgenodigd. 

Afgehandeld 

51. 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. 
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52. 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. 

  

53. 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. 

 

54. 8 juli / perspectiefnota / 

Lambers / Baartmans 

De wethouder zegt toe de afspraken 

inzake het maaibeleid aan de raad te doen 

toekomen. 

Deze vraag is onder andere beantwoord 

middels de beantwoording van artikel 40 

vragen van de VVD. 

Afgehandeld 

55. 8 juli / perspectiefnota / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe nadere informatie 

toe te sturen over de ontwikkeling van de 

Cruijslandse Creeke. 

  

56. 8 juli / motie 

Haringvlietbrug / 

Lambers / Knop 

De wethouder zegt toe de artikel 40 

vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Deze vragen zijn op 20 juli schriftelijk 

beantwoord en via de griffie in handen 

gesteld van de raad. 

Afgehandeld 

57. 8 juli / perspectiefnota / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te sturen een 

overzicht van projecten die in het kader 

van het GVVP uitgevoerd gaan worden in 

navolging van de perspectiefnota en een 

uitwerking van punt 6 van het 

amendement. 

Dit overzicht is toegevoegd aan de 

tussenrapportage 2021. 

Afgehandeld 

58. 8 juli / perspectiefnota / 

Huisman / Knop 

De wethouder zegt toe schriftelijk nadere 

informatie te geven over de inzet van € 

60.000,- voor ontwikkelingen op het AFC. 

De afgelopen periode is er geïnvesteerd in 

het opbouwen van een netwerk rondom het 

thema Agrofood in de gemeente 

Steenbergen en de regio. In een 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

samenwerkingsverband met de 

gemeente  Halderberge en Moerdijk 

bundelen we de krachten als het gaat om 

agrofood innovatie op de westelijke 

kleigrond. Tevens  werken we intensiever 

samen met Cosun, Provincie, agrariërs, 

Naturalis en andere partijen onder de vlag 

Groene Cirkels. Dit biedt allerlei koppel- en 

ontwikkelkansen. De investering van 

€60.000 zal ingezet worden om, innovatieve 

agrofood initiatieven verspreid over de 

gehele gemeente, kracht bij te zetten. De 

middelen zijn dus niet beperkt tot enkel het 

ontwikkelgebied het AFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele toezeggingen: 
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 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.  

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.  

 


