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Toezeggingen voor mei 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.  

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. 

 

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). 

In afwachting van de Raad van State. 

 

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad 

door middel van een raadsmededeling een 

tussenbericht hierover ontvangen.  

 

Op 6 april 2021 houdt de Raad van State 

een zitting over het Nevele-arrest. 

 

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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

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. 

 

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. 

  

9. 29 oktober 2020 / 5. / 

Vragenhalfuur / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe om zo spoedig 

mogelijk aan de slag te gaan om in 

overleg met de horecaondernemers om 

meer parkeerruimte vrij te maken op de 

Markt in Kruisland. 

We gaan onderzoeken of het mogelijk is 

parkeerruimte vrij te maken buiten het 

terrassenseizoen.  

 

Afgehandeld 

10. 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. 

  

11. 5 november 2020 / 4B / 

begroting 2021 / Verbeek 

/ Krook 

De heer Verbeek vraagt waar in de 

begroting de 9 ton te vinden is. De 

wethouder zegt toe hier schriftelijk op 

te reageren.  

In het kader van de beantwoording van 

technische vragen inzake GVVP (OB-21030) 

is het budget van de stelpost ambities in de 

samenleving aan de orde gesteld en is 

tevens antwoord gegeven op deze vraag. 

Afgehandeld 

12. 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. 

Wordt betrokken bij de jaarrekening 2020.  
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

13. 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. 

  

14. 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. 

  

15. 11 januari 2021 / 5 / 

vragenhalfuur / Baselier / 

Krook 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de vragen. 

  

16. 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. 

 

17. 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. 

 

  

18. 4 maart / verlichting 

beeldbepalende 

gebouwen / Maas / Prent 

De wethouder zegt toe in contact te 

treden met de initiatiefnemers van het 

verlichtingsplan van de Holle Roffel of dat 

dit naar tevredenheid verloopt. 

 

Op 1 april heeft een afspraak 

plaatsgevonden. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

19. 8 maart / vragenhalfuur / 

Van Elzakker / Baartmans 

De heer Van Elzakker vraagt naar de stand 

van zaken rondom het Stadspark of dat er 

al nieuwe plannen te zien zijn.  

De raadsmededeling is een ingekomen stuk 

voor de oordeelvormende vergadering van 

12 mei. 

Afgehandeld 

20. 8 maart / vragenhalfuur / 

Baali / Prent 

De wethouder zegt toe duidelijkheid te 

geven wanneer de verenigingen en de 

raad geïnformeerd worden over de 

verdeling van de steunmiddelen. 

Op 6 april is in de oordeelvormende 

vergadering het subsidieplafond besproken. 

De besluitvorming vindt plaats op 22 april. 

Afgehandeld 

21. 10 maart / vragenhalfuur 

/ Kouwen / Baartmans 

De wethouder zegt toe te kijken naar de 

toegankelijkheid voor de brandweer bij de 

eenrichtingsweg Liberatorweg 

Reinierpolder III.  

  

22. 10 maart / RES / 

Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe nadere informatie 

te geven over het aftoppen bij 

piekmomenten. 

Is beantwoord op 24 maart en toegevoegd 

aan de stukken op de agenda. 

Afgehandeld 

23. 25 maart / vragenhalfuur 

/ Baali / Baartmans 

De wethouder gaat na wanneer het 

voorstel aangeboden aan de raad om 

parkeerplaatsen te realiseren bij de 

bushalte Dinteloord. 

  

24. 25 maart / vragenhalfuur 

/ Gommeren / Baartmans 

De wethouder zegt toe de ingediende 

vragen over de inrichting van de speeltuin 

en de bijdrage aan de speeltoestellen 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

  

25. 25 maart / 

Steenbergseweg / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de gebiedsvisie 

over het AFC ter inzage te leggen.  

 

De gebiedsvisie ligt ter inzage in de 

leeskamer. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

26. 25 maart / 

Steenbergseweg / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe zowel het voetpad 

naar de bushalte en de 

snelheidsbeperkende maatregelen uit het 

plan te halen en naar voren te halen in de 

planning. Ten aanzien van de 

snelheidsbeperkingen maatregelen zal ze 

met bewoners in gesprek gaan over het 

type maatregelen 

De bushalte en het voetpad zijn gereed.  

De snelheidsbeperkende maatregelen zijn 

in voorbereiding. De berichtgeving over 

participatie volgt in mei. 

 

Afgehandeld 

27. 25 maart / 

Steenbergseweg / Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe deze week een 

planning op te stellen voor het realiseren 

van het wandelpad naar de bushalte en 

dit wandelpad zo snel als mogelijk te 

realiseren.  

Zowel de bushalte als het voetpad zijn 

gereed. 

Afgehandeld 

28. 26 maart / Atletiekbaan / 

Rijshouwer / Prent 

De wethouder gaat na wanneer de 

werkzaamheden aan het sportpark 

plaatsvinden. 

Op dit moment worden nadere afspraken 

gemaakt met de aannemer. De planning is 

hier onderdeel van. Gestreefd wordt om de 

werkzaamheden gedurende de zomer van 

2021 uit te kunnen voeren. 

Afgehandeld 

29. 26 maart / Atletiekbaan / 

Van Es / Prent 

De wethouder gaat na hoe en of gebruik 

gemaakt kan worden van de spuk regeling 

en andere subsidiemogelijkheden voor 

medebekostiging van de atletiekbaan. 

Binnen de SPUK (Specifieke Uitkering 

Stimulering Sport) kunnen gemeenten een 

uitkering aanvragen ter compensatie van de 

btw die hen in rekening wordt gebracht 

voor investeringen in sport. De gemeente 

maakt gebruik van deze regeling voor de 

investering in de atletiekbaan.  

De gemeente maakt geen gebruik van 

andere subsidieregelingen. 

Afgehandeld 

30. 26 maart / Atletiekbaan / 

Van Elzakker / Prent 

De wethouder gaat na welke financiële 

bijdrage Diomedon levert bij de realisatie 

van de renovatie. 

Zie de beantwoording hieronder. Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

31. 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. 

 

32. 26 maart / Cromwiel / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe schriftelijk inzicht 

te geven in de overige gegadigden voor 

het overnemen van het beheer en 

exploitatie van ’t Cromwiel. 

Wij kennen geen andere gegadigden.  Afgehandeld 

33. 26 maart / Cromwiel / 

Huisman / Prent 

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de evaluatie van het 

rekenkameronderzoek bezuinigen 

sportaccommodaties en hoe dit is 

meegenomen.  

 

De evaluatie van het rekenkameronderzoek 

uit 2018 is niet expliciet meegenomen in het 

proces van totstandkoming van het 

voorstel. 

Afgehandeld 

34. 26 maart / Cromwiel / 

Huijbregts / Prent 

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te 

komen op de eventueel gewijzigde 

gebruikersvoorwaarden voor ‘t Cromwiel. 

 

Voor ’t Cromwiel wordt een nieuwe 

gebruikersovereenkomst ontwikkeld, op 

basis van de bestaande 

gebruikersovereenkomst en de 

exploitatieovereenkomst. Hierin zijn geen 

grote wijzigingen ten opzichte van de 

huidige situatie voorzien.   

Afgehandeld 

35. 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. 

 

Nog geen informatie.  

36. 26 maart / motie Oudland 

/ diverse fracties / 

Baartmans 

De wethouder gaat na in hoeverre het 

mogelijk is de evaluatie van de visie 

Energie en Ruimte te behandelen in mei in 

plaats van juni 

Raadsvoorstel RD2100106 wordt u voor de 

vergadering van mei 2021 toegezonden. 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

37. 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.  

38. 6 april / technische 

vragen D66 / Huisman / 

Prent 

De wethouder zegt toe een financiële 

onderbouwing te geven van het budget 

van € 59.000,-. 

De onderbouwing van dit budget is gegeven 

in de memo met nummer 2112716 

Afgehandeld 

38. 6 april / Fort Henricus / 

diverse fracties / Prent 

De wethouder zegt toe een week voor de 

raadsvergadering de financiële paragraaf 

te doen toekomen waarin ingegaan wordt 

op: 

- De aankoop van de loodsen en de 

bedrijfswoning (kosten uitgesplitst); 

- Wat de huidige loodsen de gemeente 

hebben gekost; 

- De duiding hoe dit past binnen de 

vastgestelde kaders volgens o.a. de 

nota grondbeleid 

De onderbouwing van dit budget is gegeven 

in de memo met nummer 2112716 

Afgehandeld 

39. 6 april / Fort Henricus / 

Lambers / Prent 

De wethouder zegt toe na te gaan wat de 

stand van zaken is met betrekking tot de 

overlast van de bomen aan de Heensedijk. 

Bomen in de groenstrook aan de 

Heensedijk zijn eigendom van 

Natuurmonumenten 

Afgehandeld 

40. 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. 

  

41. 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. 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

42. 7 april / Vragenhalfuur / 

Stoeldraijer / Baartmans 

De wethouder zegt toe de verordening 

adviesraad verkeer in juni aan te bieden 

aan de raad. 

 

  

43. 7 april / Vragenhalfuur / 

Verbeek / Baartmans 

De wethouder gaat na of dat de bomen in 

de Krommeweg afgezet moeten worden 

in verband met de volksgezondheid. 

Zodra de fauna onderzoeken zijn afgerond 

en de kapvergunning is afgegeven worden 

de zieke/dode bomen gekapt. 

Afgehandeld 

44. 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. 

  

45. 7 april / Levensbos / 

Hobo / Baartmans 

De wethouder zal nagaan of dat er ook 

fruitbomen aangeplant kunnen worden in 

het levensbos. 

Beantwoord in memo d.d. 14 april 2021 Afgehandeld 

46.  7 april / Levensbos / 

Weerdenburg / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe schriftelijk in te 

gaan op de financiering en neemt hierin 

ook de hoogte van de subsidie mee als 

mogelijke meevaller. 

Beantwoord in memo d.d. 14 april 2021 Afgehandeld 

47. 7 april / Levensbos / 

Veraart / Baartmans 

De wethouder zegt toe de juridische 

vragen uit de inspraakreactie van de heer 

Tampoebolon te zullen beantwoorden. 

Beantwoord in memo d.d. 14 april 2021 Afgehandeld 

48. 7 april / Levenbos / 

Stoeldraijer / Baartmans 

De wethouder zal een specificatie geven 

van de kosten voor het opknappen van 

het stadspark. 

De raming van de kosten voor het groot 

onderhoud van het stadspark zijn als volgt te 

specificeren:  

0. Voorbereidende werkzaamheden & 

onderzoeken                  - € 56776,21 

1. Waterhuishouding     - € 73802,36         

2. Verhardingen             - € 182605,69  

3. Groenvoorzieningen  - € 83332,60 

4. Inrichtingselementen - € 92952,36 

Afgehandeld 
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 Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

 

Totaal                               €489.469,21  

(afgerond 489.750)        

49. 7 april / Levensbos / 

Stoeldraijer / Baartmans 

De wethouder zegt toe nadere informatie 

te geven over wat er gedaan wordt met de 

fitnesstoestellen uit het Petersbos in het 

kader van Steenbergen Vitaal. 

Beantwoord in memo d.d. 14 april 2021 Afgehandeld 

50. 7 april / Levensbos / 

Hobo / Baartmans 

De wethouder zegt toe te kijken naar de 

stroken grond bij de oude meelfabriek om 

deze te beplanten met bomen.  

Beantwoord in memo d.d. 14 april 2021 Afgehandeld 

51. 7 april / laadpalen / 

Theuns / Baartmans 

De wethouder zegt toe na te gaan wat de 

kosten van de aanleg van de laadpalen 

zijn voor de gemeente. 

De uitrol van de laadpalen in fase 1 en fase 

2 wordt bekostigd door onze marktpartij 

Vattenfall. Hier zitten voor de gemeente 

geen kosten aan.  

Afgehandeld 

52. 7 april / laadpalen / Maas 

/ Baartmans 

De wethouder gaat na hoe de exploitatie 

na 2030 wordt geregeld. 

Het is op dit moment onduidelijk wie onze 

marktpartij gaat zijn na 2030. De laadpalen 

die door Vattenfall de komende jaren 

geplaatst worden blijven eigendom van 

Vattenfall en zullen ook niet gesaneerd 

worden na afloop van het 

aanbestedingscontract.  

Afgehandeld 

53. 7 april / laadpalen / Maas 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe zich ervoor in te 

spannen dat in fase 1 ten minste 1 

laadpaal wordt gerealiseerd in Kruisland. 

Voor fase 1 zijn 2 laadpunten aangevraagd 

in Kruisland. Op de Markt en nabij de 

Siemburg. Het is nog wachten op de 

definitieve plankaart om zeker te zijn dat ze 

ook daadwerkelijk gerealiseerd worden in 

fase 1.  

Afgehandeld 
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Bijlage: beantwoording toezegging nr. 30. 

 

Van Elzakker / Prent: de wethouder gaat na welke financiële bijdrage Diomedon levert bij de realisatie van de renovatie.  

Antwoord: 

In onderstaand overzicht ziet u de verantwoordelijkheden van SV Diomedon voor wat betreft voorzieningen in het kader van de atletiekbaan.  

 

 

SV  Diomedon laat de Polsstokhoogspringvoorziening vanwege te weinig gebruik vervallen. Ook bekijkt de vereniging wat zij op term ijn met 

de discuskooi willen doen. Beide voorzieningen zijn niet meegenomen in de investering voor de atletiekbaan. 

Het gaat om een kostenpost van ca. € 70.000,-- incl. btw.  
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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.  

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.  

 


