
Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder

Toezegging Antwoord Afgehandeld

K001 10 januari 2022 / 

ingekomen stukken / 

Gommeren / Prent

Wethouder Prent geeft aan dat 

Landschappen van Allure onderdeel 

zijn van de interim controle. Naar 

verwachting zijn eind februari de 

Steenbergse cijfers compleet. Zodra er 

meer duidelijkheid is de wijze van 

financiering komt de wethouder hierop 

terug.

Inmiddels is mondeling van de Provincie vernomen dat de einddatum van het project onder voorwaarden opnieuw (finaal) wordt 

uitgesteld. Aanleiding voor dit uitstel is de wens van alle betrokken partijen om de fietsverbinding door 't Laag aan te leggen. Na de 

schriftelijke toezegging door de Provincie wordt de verantwoordingscyclus met de accountant ingepland en opgestart. Ter 

voorbereiding op de controle door de accountant maken wij de projectadministratie 'accountant-proof'; wij brengen onze 

administratie in lijn met de vereisten die de accountant daaraan stelt, inclusief alle benodigde (onderliggende) documenten. Dit is 

inmiddels vrijwel gereed. Wij informeren u opnieuw wanneer de planning van de eindverantwoording gereed is. 

Korte termijn toezeggingenlijst voor oktober 2022



K038 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / Huisman / 

Gommeren

De wethouder zegt toe na te gaan 

welke kosten door de gemeente 

worden gedragen in het kader van de 

realisatieovereenkomst hotel A4 en of 

dat de initiatiefnemer al aan de eerste 

termijn hebben betaald.

Op dit moment loopt het onderzoek naar de kosten en de tijdlijn van het A4hotel om u zo volledig mogelijk te kunnen informeren. Wij 

verwachten u binnen enkele weken te kunnen informeren.

K039 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / Verbeek / 

Gommeren

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op het verzoek van de heer 

Verbeek om in de begroting scenario's 

op te nemen in het geval dat de inflatie 

verder toeneemt (een 

schaduwbegroting).

In de meerjarenbegroting 2023-2026 worden de inflatieverwachtingen meegenomen. Dit wel als de inflatie verder zal toenemen. Ook 

zal er in de risicoparagraaf van de begroting 2023 aandacht aan besteed worden.

K045 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / Aben / 

Remery

De wethouder zegt toe na zijn 

werkbezoek aan de wijk Buiten de 

Veste een terugkoppeling te geven over 

de het doorvoeren van kleine 

aanpassingen om het veiliger te maken 

tot de ontsluiting is gerealiseerd. 

K046 5 september 2022 / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Gommeren

In relatie tot het plan van aanpak voor 

de organisatie vraagt de heer Verbeek 

hoe binnen de reserve transitie de 

kosten hiervoor gedekt worden en op 

welke onderdelen dan dus bezuinigd 

worden. 

K047 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Verbeek / Gommeren

De wethouder zegt toe een overzicht 

toe te sturen van de investeringen die 

leiden tot onderuitputting van de 

kapitaallasten.

K048 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Weerdenburg / Gommeren

De wethouder zegt toe een betere 

onderbouwing te geven van de 

afschrijving van de vervoersmiddelen.

K049 5 september 2022 / 

tussenrapporage 2022 / 

Verbeek / Gommeren

De wethouder geeft aan dat de 

peildatum voor de tussenrapportage 

op 1 juni is. Op de vraag van de heer 

Verbeek wordt toegezegd na te gaan 

wanneer de raad cijfermatig bijgepraat 

kan worden.

K050 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Van Es / Gommeren

De wethouder zegt toe een 

raadsmededeling op te stellen over de 

voortgang van de evaluatie van het 

proces vergunningverlening.

In oktober 2022 volgt een bijeenkomst voor evenementorganisatoren. Na die bijeenkomst ontvangt uw raad, uiterlijk in november 

2022, de gevraagde raadsmededeling over het evenementenproces. De raadsmededeling zal met name gaan over de verbeteringen 

die zijn geïmplementeerd in de afgelopen periode en de nog voorgenomen verbeteringen om te komen tot een soepel lopend en 

duidelijk evenementenproces. 

K051 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Verbeek / Gommeren

De wethouder zegt toe nader te 

onderbouwen hoe de rentelasten 

gedekt worden uit de post treasury.



K052 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek merkt op over de 

toplaag van de tennisvereniging 

Steenbergen dat de afschrijving 

verwerkt wordt in de huur. Dus 

gevraagd wordt of dat er wel sprake is 

van een besparing.

K053 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek vraagt over het 

baggerfonds waarom deze storting nu 

al plaatsvindt, terwijl nog niet bekend 

wat hiervoor gedaan gaat worden.

K054 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek vraagt waarom de 

speeltoestellen over de jaren heen niet 

duurder zijn geworden.

K055 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Huisman / Gommeren

De heer Huisman vraagt naar de 

doorrekening van de doorgeschoven 

projecten, in relatie tot prijsstijgingen. 

De wethouder zegt toe hierop 

schriftelijk terug te komen en wanner 

dit plaatsvindt.

K056 5 september 2022 / 

tussenrapportage 2022 / 

Huisman / Remery

De heer Huisman vraagt om meer 

informatie over het tempo en de mate 

van elektrificatie van het gemeentelijk 

wagenpark. De wethouder zegt toe dit 

schriftelijk te beantwoorden.

In het opstellen van de begroting en het College Actie Programma zal aangegeven worden wanneer dit binnen het Programma 

Duurzaamheid wordt opgepakt.

K057 5 september 2022 / 

kadernota spelen / 

Huijbregts / Prent

De wethouder zegt toe na te gaan wat 

de mogelijkheden zijn om meer 

voetbalkooien te realiseren.

K058 5 september 2022 / 

ingekomen stukken / 

Verbeek / Gommeren

Naar aanleiding van de 

opruimwerkzaamheden bij camping 

Mattenburg zegt de wethouder toe 

schriftelijk te reageren hoe 

urenregistratie bij projecten in de 

toekomst bijgehouden zullen worden.

K059 7 september 2022 / 

spreekrecht / Aben en Van 

Agtmaal / Baali

De wethouder wordt verzocht te 

reageren op de vraag wat de 

mogelijkheden zijn voor planschade 

voor de bestaande bedrijven aan de 

Van Heemskerckstraat.

Dat is niet bekend. Er wordt pas beoordeeld of er planschade is nadat een bestemmingsplan onherroepelijk is en hiertoe en een 

planschadeclaim is ingediend. Dit wordt gedaan op basis van het advies van een onafhankelijke adviseur. 

Afgehandeld

K060 7 september 2022 / 

Duurzaam Steenbergen / 

Aben / Remery

De wethouder zegt toe een overzicht 

van de verwachte revenuen te doen 

toekomen.

Zie de verschillende bijlages die bij de stukken van de besluitvormende raadsvergadering van 29 september 2022 zijn toegevoegd. Afgehandeld

K061 7 september 2022 / 

Duurzaam Steenbergen / 

Caumo / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

het juridisch mogelijk is voor de 

coöperatie om na het verstrekken van 

de lening nog nieuwe leden te werven.

Niet voor het SCE-deel, dat is vol a.g.v. technisch beperkte capaciteit.

- En voor het SDE-deel? Ja, dat kan altijd. Echter de verwachtingen van de Coöperatie zijn niet zo hoog, omdat zij in het vorige stadium 

al een flinke wervingscampagne met voorlichtingsbijeenkomst, folders, interviews in lokale media, fysieke samenkomsten in de 

kernen, billboarduitingen, uitzending op SLOS hebben gedaan, met een beperkt resultaat.

Bovendien verliest de Gemeente de optie om extra inkomen te verwerven voor haar energiearmoede doelstellingen.

Afgehandeld



K062 7 september 2022 / 

Duurzaam Steenbergen / 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek stelt dat het één 

corporatie betreft die over de lening 

gaat. Volgens de statuten verdelen de 

leden alle inkomsten. Het is aan de 

leden om dit geld al dan niet door te 

sturen naar de gemeente. Dit zijn zij 

niet verplicht. Dat zou dan in de 

statuten opgenomen moeten worden. 

Wethouder Gommeren (zegt toe) dit te 

zullen uitzoeken. 

. Juridisch scheiden kan d.m.v.:

- opnemen in de voorwaarden van de financiering.

- aanpassing/wijziging van de statuten van de coöperatie.

- onherroepelijk besluit van de leden van de coöperatie.

- oprichting van een nieuwe rechtspersoon+opening nieuwe bankrekening+afzonderlijk afsluiten van contracten, verzekeringen (tegen 

wellicht hogere tarieven)

Afgehandeld

K063 7 september 2022 / 

Duurzaam Steenbergen / 

Verbeek / Gommeren

De wethouder zegt toe de SCE 

begroting na te sturen. 

Zie de verschillende bijlages die bij de stukken van de besluitvormende raadsvergadering van 29 september 2022 zijn toegevoegd. Afgehandeld

K064 7 september 2022 / 

Duurzaam Steenbergen / 

Verbeek / Gommeren

De wethouder zegt toe het bestuur van 

de corporatie te vragen of zij de 

businesscase van het hele plan met de 

raad gedeeld willen delen voor de 

besluitvormende vergadering. 

Daarnaast zal hij de corporatie vragen 

om businesscase te actualiseren, met 

name de kosten en zowel het SDE als 

SCE op te nemen. 

Zie de verschillende bijlages die bij de stukken van de besluitvormende raadsvergadering van 29 september 2022 zijn toegevoegd. Afgehandeld

K065 7 september 2022 / 

vragenhalfuur / Theuns / 

Baali

Wethouder Baali zegt toe na te gaan of 

hoe het zit met het onderhoud van het 

trottoir bij het braakliggend perceel in 

de Winkelstraat Blauwstraat tussen nr. 

43 en 47 en of dat de ontwikkelaar 

hierop aangesproken kan worden.

Het toepassen van een kabelgoot ten behoeve van het elektrisch laden is niet toegestaan op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). Daarnaast is dit afgestemd binnen de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL), een samenwerkingsverband tussen gemeenten 

en Provincie. Ook hierin werd het opladen via kabelgoten sterk afgeraden aangezien dit geen toekomstbestendige maatregel is. Zo worden onder 

meer onderstaande redenen aangegeven om dit niet toe te staan. -	Afhankelijkheid van 1 enkel parkeervak, ontstaan van privé parkeerplaatsen.

Door dit toe te staan worden bewoners afhankelijk van de parkeerplekken voor de deur. In de praktijk zal dit tot problemen leiden, vooral in buurten 

met hoge parkeerdruk. Deze parkeerplaatsen kunnen immers door een ieder gebruikt worden en worden niet gereserveerd voor individuele 

bewoners. -	Realisatie openbare laadpalen & dekkend netwerk.

De gemeente werkt samen met Vattenfall en binnen de RAL samen om een dekkend laadpalen netwerk te creëren. Deze laadpalen leveren lokaal 

gewonnen groene stroom en worden kosteloos voor zowel bewoners als gemeente geplaatst. Het ook toestaan van het opladen over of door het 

trottoir conflicteert met het aanbrengen van openbare laadpalen waardoor deze realisatie in gevaar komt. Bewoners die geen gebruik maken van 

opladen voor de woning (of dit niet kunnen) zouden dan mogelijk niet meer kunnen opladen. 

-	Onderhoud trottoir

Het aanpassen en onderhouden van het trottoir wordt door deze maatregel lastiger en duurder. 

Afhankelijkheid van 1 enkel parkeervak, ontstaan van privé parkeerplaatsen. Door dit toe te staan worden bewoners afhankelijk van de 

parkeerplekken voor de deur. In de praktijk zal dit tot problemen leiden, vooral in buurten met hoge parkeerdruk. Deze parkeerplaatsen kunnen 

immers door een ieder gebruikt worden en worden niet gereserveerd voor individuele bewoners.

Realisatie openbare laadpalen & dekkend netwerk.

K066 7 september 2022 / 

ingekomen stukken / 

Tunders / Remery

Wethouder Remery zegt toe schriftelijk 

terug te koppelen waarom het college 

op dit moment niet mee gaat in het 

idee van de particulier rondom de 

laadpaaltegel. 

Afgehandeld



De gemeente werkt samen met Vattenfall en binnen de RAL samen om een dekkend laadpalen netwerk te creëren. Deze laadpalen leveren lokaal 

gewonnen groene stroom en worden kosteloos voor zowel bewoners als gemeente geplaatst. Het ook toestaan van het opladen over of door het 

trottoir conflicteert met het aanbrengen van openbare laadpalen waardoor deze realisatie in gevaar komt. Bewoners die geen gebruik maken van 

opladen voor de woning (of dit niet kunnen) zouden dan mogelijk niet meer kunnen opladen. 

Onderhoud trottoir

Het aanpassen en onderhouden van het trottoir wordt door deze maatregel lastiger en duurder. 

K067 7 september 2022 / 

ingekomen stukken / 

Feskens / Baali (namens 

Prent)

Wethouder Baali zegt toe schriftelijk 

terug te komen op de vraag van 

mevrouw Feskens over de 

aanbesteding van Ford Henricus. 

Mevrouw Feskens vroeg wat de invloed 

zal zijn op de twee deelgebieden indien 

de aanbesteding niet uitvalt zoals 

gewenst. 

K068 7 september  2022 / BOPA / 

Aben / Gommeren

De heer Aben stelt dat volgens de Awb 

alle belangen meegenomen moeten 

worden in het uiteindelijke besluit. 

Wethouder Gommeren stelt dat de 

intiatiefnemer volgens de nieuwe 

omgevingswet een participatieplicht 

heeft. Hij moet zijn bevindingen 

weergeven en terugkoppelen. Echter is 

het geen onderdeel van het besluit. 

Wethouder Gommeren zegt toe dit 

schriftelijk te melden als dit niet blijkt te 

kloppen. 

Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder

Toezegging Antwoord Afgehandeld

M001 24 februari 2022 / 

vragenhalfuur / Baali / 

Krook

De wethouder zegt toe de evaluatie 

met de Kredietbank eind 2022 met de 

raad te delen.

M002 19 mei 2022 / 

uitvoeringsplan 

schuldhulpverlening / 

Huisman / Krook

De wethouder zegt toe binnen een jaar 

met een overzicht te komen met 

termijnen waarbinnen deze 

problematiek wordt afgehandeld, zowel 

de termijn van intake als de 

beslistermijn van 8 weken. Doel hiervan 

is een gedegen voorstel van de ISD over 

het mogelijk terugbrengen van deze 

termijnen in de verordening. 

Middellange toezeggingenlijst voor september 2022

K066 7 september 2022 / 

ingekomen stukken / 

Tunders / Remery

Wethouder Remery zegt toe schriftelijk 

terug te koppelen waarom het college 

op dit moment niet mee gaat in het 

idee van de particulier rondom de 

laadpaaltegel. 

Afgehandeld



M004 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / Verbeek / 

Gommeren

De wethouder zegt toe in de 

infographic de informatie over de 

uitgaven en het eigen vermogen 

duidelijker weer te geven.


