
Overzicht opvolging toezeggingen in besluiten en raadsmededelingen februari 2021 

 

Raadsbesluiten 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 

 

 

Raadsmededelingen 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
1. 04-10-2017 Voorbereiding 

herinrichting N259 – 

BM1703299.  

 

Zodra we hier meer zicht op 

hebben dan zullen we u 

aanvullend informeren. 

 De concept aanvullende overeenkomst 

voor de vaststelling van de bijdrage van 

RWS ligt sinds begin december bij RWS 

om intern beoordeeld te worden. 

2. 06-12-2017 Resultaten onderzoek 

uitvoering motie rondweg 

– BM1703974. -  

 

Wij zullen u van de verdere 

bevindingen op de hoogte 

houden. 

Afgehandeld Betreffend onderwerp (alternatieve 

landbouwroutes) zal aan de orde komen 

bij het opstellen van een Gemeentelijk 

verkeer en vervoersplan. 

3. 10-01-2018 Beantwoording vragen 

n.a.v. kernbezoeken – 

ZS0000184. 

In de nieuwe bestuursperiode zal, 

met betrokkenen, een evaluatie 

van Stadhaven uitgevoerd 

worden. Het gebied rondom de 

Markt en de Gummaruskerk kan 

daarin worden meegenomen.  

Afgehandeld Er vinden twee evaluaties plaats: 

afspraken reclamebelasting (loopt) en 

verkeer (in GVVP).  

 

4. 06-06-2018 Adviezen GS opsporings-

vergunningen aardwarmte 

– BM1801701.  

 

In overleg met de griffie zal in de 

loop van het jaar een 

informatieavond over geothermie 

worden gehouden. 

Afgehandeld Vanwege coronacrisis heeft de externe 

partner de planning opgeschort. Een 

raadsmededeling over geothermie volgt 

z.s.m. Naar verwachting in Q4 2020. Het 

onderwerp geothermie komt ook aan de 
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orde in het proces van de opstelling van 

de transitievisie warmte (start Q4 2020). 

 

5. 07-11-2018 Uitspraak Centrale Raad 

van Beroep over 

huishoudelijke 

ondersteuning – 

BM1805284 

Zodra het plan door het college 

is vastgesteld, zal de raad hier 

via een raadsmededeling over 

geïnformeerd worden. 

 Op 12 april jl. heeft het ministerie van 

VWS middels een kamerbrief laten 

weten dat de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep aanleiding is een 

wetsvoorstel om de Wmo 2015 te 

wijzigen. In afwachting van dit 

wetsvoorstel wordt de zorg aan cliënten 

gecontinueerd. Het college zal zich na 

vaststelling van het wetsvoorstel 

beraden op de consequenties voor de 

gemeente Steenbergen. 

6. 20-11-2018 Stand van zaken 

kwaliteitsimpuls 

welzijnswerk – BM1805344 

Wij bieden u aan om begin 

volgend jaar een moment te 

kiezen om u nader te 

informeren over de stand van 

zaken van dit geleidelijke 

overgangsproces. 

Afgehandeld In het kader van de vaststelling van 

beleid rondom kerngericht werken is 

deze toezegging niet meer van 

toepassing. 

7. 15-01-2020 Wet verplichte GGZ Om de werking en de effecten 

van de Wvggz goed te kunnen 

volgen monitoren we in 

regionaal verband de effecten 

hiervan en sturen bij waar 

nodig. Wij houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen 

rondom de Wvggz. 

 Er is een raadsmededeling in 

voorbereiding die u voor half februari 

2021 ontvangt.  



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
8. 15-01-2020 Voortgang normalisatie 

woonwagencentra 

We verwachten in het eerste 

kwartaal van 2020 alle gegevens 

inzichtelijk te hebben. Zodra 

alle kosten (en opbrengsten) in 

beeld zijn leggen we u de 

uitvoeringsprogramma's 

per locatie voor. 
 

 Alle zittende huurders die een 

koopwens hebben zijn gesproken. Voor 

de percelen van  de huurders die niet 

kopen wordt met de Stichting 

Woonwagenbeheer Zuid-West 

Nederland gesproken. Zodra met haar 

overeenstemming is over de verkoop 

van de resterende percelen kan een 

volledig financieel overzicht inclusief 

uitvoeringsprogramma per locatie aan 

de raad worden aangeboden.  Streven 

Q2 2021 

9. 3-2-2020 Kwaliteit bij gecertificeerde 

instellingen 

Over de pilots 

jeugdbescherming: in de loop 

van volgend jaar verwachten we 

meer te kunnen aangeven over 

de resultaten. 

Afgehandeld De landelijke pilots jeugdbescherming, 

waarvan WBW er eentje is met de 

veiligheidsteams zijn officieel afgerond. 

De input die is opgehaald uit deze pilots 

ligt nu bij de minister als scenario voor 

de nieuwe jeugdbescherming die 

komende jaren landelijk wordt 

ontwikkeld. Onze pilot veiligheidsteams 

wordt structureel als werkwijze verder 

gezet. Het levert een mooie 

samenwerking op tussen alle 

betrokkenen waarbij we jeugdigen een 

beter proces voor jeugdbescherming 

kunnen bieden. We volgen de landelijke 

ontwikkelen op de voet en verwachten 
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met deze werkwijze ‘de veiligheidsteams’ 

voldoende flexibel te zijn om mee te 

kunnen met de toekomstige 

ontwikkelingen. 

10. 5-2-2020 Onderzoek nieuw 

drinkwatervoorziening -  

In ieder geval wanneer de 

onderzoeksresultaten vanuit 

Brabant Water bekend zijn 

zullen wij u op de hoogte 

brengen. Wij willen afhankelijk 

van de resultaten van de 

uitkomsten van het onderzoek 

er dan ook naar streven om dan 

meer inzicht te geven in het 

vervolgproces en planning. 

 De onderzoeksresultaten van Brabant 

Water zijn nog niet bekend de 

oplevering is enige maanden vertraagd 

ten opzichte van de oorspronkelijke 

planning van Brabant Water. De 

verwachting is dat er in het tweede 

kwartaal van 2021 meer informatie kan 

worden gegeven over de voortgang en 

de verdere planning. 

11. 5-2-2020 Lemon onderzoek - In 2020 zal er actueel beleid 

ontwikkeld worden voor 

speelvoorzieningen, de nota 

buitenspeelruimte, met 

indien wenselijk / 

noodzakelijk de daarbij 

behorende middelen. 

- Binnenkort wordt gestart 

met de voorbereidingen 

voor de nieuwe 

aanbesteding van het 

openbaar vervoer van 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

- Portefeuillehouder heeft besloten 

voorkeur te geven aan het opstelling 

van een uitvoeringsprogramma 

boven het opstellen van nieuwe 

beleid. Doelstelling is 1 

speelvoorziening per jaar 

opknappen. 

- Als gevolg van covid-19 is de 

aanbesteding uitgesteld van 2023 

naar 2025. Voorbereiding loopt wel 

gewoon door. Gemeente is actief 

betrokken bij deze regionaal-

provinciale opgave en blijft aandacht 

houden voor bereikbaarheid kleine 
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kernen (zoals volgt uit Lemon) en 

Bravis. Concrete afspraken die in Q4 

2020 zijn gemaakt behelzen o.a. 

behoud van huidige busbediening in 

kern Steenbergen en aanpassing van 

de route in Dinteloord waar de 

streekbussen zullen halteren bij 

mobiliteitshub aan de rand van de 

kern.  

12. 4-3-2020 Bestuursopdracht 

omgevingswet 

In 2020 zal ook van u 

meermaals gevraagd worden de 

bestuurlijke kaders vast te 

stellen om te komen tot een 

gewenste invoering. Op 10 

maart 2020 zullen we samen 

een eerste stap zetten. Hoe 

we dit verder aanpakken zal in 

het implementatieplan worden 

uitgewerkt. Dit mag u eind Q1 

van 2020 verwachten. 

Afgehandeld Bestuursopdracht is opgesteld en naar 

raad gestuurd. Opdracht omgevingsvisie 

wordt gestart.  

13. 8-6-2020 Update en stop 

jeugdorganisatie Jutzt 

De Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd zal ons na 1 april en 

op een later moment dit 

jaar opnieuw bevragen over de 

voortgang van hun traject. Over 

de resultaten van de monitoring 

van de cliënten en het 

zorglandschap zal ik uw 

gemeenteraad te zijner tijd 

nader informeren. 

Afgehandeld We zijn inmiddels een tijd verder na het 

stoppen van Juzt. De afgelopen 

maanden is in onze regio de zorg voor 

de jongeren die bij Juzt zorg ontvingen 

op een goede manier voort gezet. We 

hebben lessen geleerd uit de aanpak 

van de situatie en zullen die in de 

toekomst voor soortgelijke situaties 
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gebruiken. Het dossier Juzt is daarmee 

wat ons betreft volledig afgerond. 

14. Mantelzorgondersteuning Het uitvoeringsprogramma 

wordt u eind 2020 ter 

kennisname aangeboden. 

  

15. 10-6-2020 Voortgang West-Brabantse 

Waterlinie  

Wij informeren u eind 2020 

over de dan actuele stand van 

zaken van dit project. 

Afgehandeld De gemeente Bergen op Zoom moet nog 

3 prestaties leveren voor einde 2021. 

Daarna wordt het project definitief 

afgerond en afgesloten.  

16. Plan MER mestbewerking Wij zullen uw raad in kennis 

stellen van de oplevering van 

de 1e fase van het plan MER 

(gepland oktober 2020) 

vanwege de lijst van potentiële 

locaties voor mestbewerkings-

installaties. 

Afgehandeld Er heeft een proceswijziging plan MER 

MEST plaatsgevonden.  

Aanvankelijk zou een bestuurlijk en 

maatschappelijk debat over de 

zoekgebieden voor mestbewerking deel 

uitmaken van het opstellen van de 

milieueffectrapportage. 

 

In oktober 2020 heeft het Bestuurlijk 

Overleg Transitie Landbouw besloten 

om dat debat plaats te laten vinden 

nadat de milieueffectrapportage is 

opgeleverd. 

 

Om te zorgen voor een objectieve en 

transparante beoordeling van de 

gebieden op puur milieutechnische 

gronden wordt een 

milieueffectrapportage opgesteld, een 

plan MER Zoekgebieden voor 
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mestbewerking (afgekort plan MER 

Mest).  

 

In de milieueffectrapportage worden de 

zoekgebieden voor mestbewerking, 

gelet op hun ligging en omgeving, 

gescoord op geschiktheid. 

Aspecten als transportbewegingen, 

veiligheid, natuur, leefomgeving, 

geurhinder en gezondheid bepalen de 

score. Dit resulteert in een plan MER 

Mest dat de relatieve geschiktheid van 

zoekgebieden voor mestbewerking 

inzichtelijk maakt. 

Op die manier liggen ten tijde van het 

debat alle onderzoeksresultaten op tafel 

en blijft het proces zuiver. 

 

De zoektocht naar geschikte gebieden 

voor mestbewerking bestaat daarmee 

uit twee fasen. 

Fase 1 betreft de totstandkoming van de 

milieueffectrapportage (ontwerp plan 

MER Mest), verwacht Q1-2021. 

Fase 2 De rapportage wordt ter 

advisering voorgelegd, het bestuurlijk en 

maatschappelijk debat vindt plaats en er 

kunnen zienswijzen worden ingediend. 

 

Het college zal op basis van de op te 

leveren  ontwerp plan MER MEST 
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(verwacht Q1-2021) overwegen te 

reageren/zienswijze in te dienen in fase 

2 van het proces plan MER en de raad 

over het besluit informeren. 

17. 31-8-2020 Uitvoeringsprogramma 

dienstverlening 2020-2022 

Uw raad heeft op 7 november 

2019 unaniem de motie 

aangenomen inzake de 

ambitiecijfers voor 

dienstverlening. Het voorstel 

hiertoe zal in het derde 

kwartaal tot uitvoer gebracht 

worden, zodat de raad op 

kaderstellende wijze haar 

ambitie kan uitspreken. 

Afgehandeld De ambitiecijfers zijn met de indicatoren 

in de begroting 2021 bepaald. Deze zijn 

gelinkt aan de wenselijke 

maatschappelijke effecten  

18. 2-9-2020 Voortgang organisatie 

jubileumjaar 

Eind van dit jaar zullen wij u 

verder informeren over de 

verdere uitwerking van het 

programma en de stand van 

cofinanciering op dat moment. 

Afgehandeld Hierover is een raadsmededeling 

toegestuurd en voor kennisgeving 

aangenomen in de oordeelvormende 

vergadering van 11 januari 2021. 

19. 2-9-2020 Gemeentelijk 

rioleringsplan 

Halverwege de planperiode 

(2020-2023) zal een tussentijdse 

evaluatie plaatsvinden waar 

bijstelling van het GRP mogelijk 

is. Aan het einde van de 

planperiode zal het gehele GRP 

geëvalueerd worden. Het 

kostendekkingsplan zal reeds 

begin 2021 worden 

geëvalueerd. Hierdoor kan bij 

uitstel of afstel van projecten 
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meteen de heffing naar 

beneden worden bijgesteld. 

20. 2-12-2020 Masterplan vesting 

Steenbergen  

De planning is om begin Q2 een 

concept aan u voor te leggen. 

  

 


