
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.

De Provincie heeft uitstel voor de prestaties verleend tot 31 december 2022. De (financiële) verantwoording en rapportage moet op 

1 april 2023 door de Provincie zijn ontvangen. Met de gemeente Bergen op Zoom is afgesproken dat zij haar financiële 

verantwoording (inclusief accountantsverklaring) half februari 2023 bij de gemeente Steenbergen aanlevert. De 

accountantsverklaring van de Steenbergse prestaties is half januari 2023 gereed. Omdat alle controles door dezelfde accountant, via 

dezelfde systematiek, worden uitgevoerd kan de afrondende verklaring over het gehele project op 1 maart 2023 klaar zijn. De 

bestuurlijke afronding van het dossier vindt plaats in maart 2023, waarna het dossier voor 1 april 2023 aan de Provincie wordt 

toegezonden. 

Korte termijn toezeggingenlijst voor december 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 is de stelpost loon- en prijsontwikkelingen verhoogd naar 1 miljoen voor de dekking van de 

verwachte looncompensaties en prijsontwikkelingen. In de risicoparagraaf, blz 128, 129 en 130 wordt uitgebreid teruggekomen op 

de effecten van de inflatie op de gemeentelijke begroting.

Afghehandeld

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. 

0167 reageert naar de wethouder.

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. 

In de paragraaf bedrijsvoering op pagina 164 van de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt een toelichting gegeven op het verloop 

van de reserve transitie. Daarin wordt het programmaplan doorontwikkeling gemeente Steenbergen en de doorontwikkeling HR 

meegenomen.

Afgehandeld

K057 5 september 2022 / 

kadernota spelen / 

Huijbregts / Prent

De wethouder zegt toe na te gaan wat 

de mogelijkheden zijn om meer 

voetbalkooien te realiseren.

De nieuwe kadernota Spelen en Bewegen sluit een 2e speelvoorziening zoals een voetbalkooi niet uit; we stellen een minimum van 

1 jongerenontmoetingsplaats per kern. In het raadsakkoord staat echter ook vermeld dat we een mobiel jeugdhonk ('pop up'-honk) 

voor de kernen willen realiseren. Het al dan niet realiseren van meer voetbalkooien bekijken we in samenhang met deze 

bestuurlijke ambitie en de lokale behoeften per kern

Afgehandeld

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.

De raad is hierover geinformeerd. De organisatie is bezig met de implementatie van een urenregistratiesysteem waarbij op 

projecten uren kunnen worden geregistreerd. 

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.



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 Fort Henricus. 

Mevrouw Feskens vroeg wat de invloed 

zal zijn op de twee deelgebieden indien 

de aanbesteding niet uitvalt zoals 

gewenst. 

Het ontwikkelingsperspectief voor ‘buitengebied De Heen - Steenbergen’ beslaat het gebied tussen het dorp De Heen en (via de Steenbergsche Vliet 

en Steenbergsche Haven) de entree tot de stad Steenbergen. Het doel van het perspectief is om ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in 

(onderling) verband te zien. Om daarmee regie (stimuleren en sturen) te kunnen voeren op veranderingen in het gebied. De gewenste 

ontwikkelrichting is vastgelegd in dit perspectief en wordt gebruikt bij gesprekken over nieuwe ontwikkelingen op economische, agrarisch, 

landschappelijk of recreatief vlak met geïnteresseerde partijen. Binnen het opstellen van het ontwikkelperspectief was er ook bijzondere aandacht 

voor Fort Henricus. De gemeente neemt het voortouw in de ontwikkeling van Fort Henricus - door de verkoop van het vastgoed - en de deeluitwerking 

Fort Henricus schets het gewenste kader voor die locatie. Bij het uitblijven van ontwikkelingen rondom Fort Henricus blijft het 

ontwikkelingsperspectief, waar ook de andere deelgebied in zijn opgenomen, het kader wat als leidraad gebruikt wordt voor het regisseren van 

ontwikkelingsvraagstukken. 

Afgehandeld

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. 

K069 3 oktober 2022 / 

vragenhalfuur / Stolk / 

Remery

De wethouder zegt toe te onderzoeken 

of dat doneerringen geplaatst kunnen 

worden in Steenbergen om daarmee 

verder zwerfafval te verminderen.

De donneerringen zouden kunnen worden ingezet in drukbezochte gebieden waar veel inwoners passeren: zoals trein/busstations en winkelcentra. 

We adviseren om de resultaten van de proef in de gemeente Breda af te wachten. De ervaringen zijn momenteel niet echt positief, aldus een collega 

van de gemeente Breda.

Afgehandeld

K074 5 oktober 2022 / artikel 40 

vragen woonwagencentrum 

/ Tunders / Baali

De wethouder zegt toe na te gaan of de 

informatie in de laatste nieuwsbrief 

klopt m.b.t. het al dan niet mogen 

indienen van een melding indien 

bewoners een volmacht hebben 

getekend om communicatie via een 

derde partij te laten verlopen. Indien 

deze regel in de nieuwsbrief niet klopt 

zal de nieuwsbrief gerectificeerd 

worden. 

Het klopt inderdaad niet dat personen die een volmacht aan een derde partij hebben afgegeven niet zelf meldingen in het gemeentelijke 

meldsysteem kunnen doen. Deze mededeling wordt opgenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief voor woonwagenlocatie De Weel. Inmiddels is een 

aantal intrekkingen van de betreffende volmacht ontvangen. Er resteert nog een volmacht voor 1 standplaats. 

Afgehandeld

K075 5 oktober 2022 / vragen 

halfuur / Weerdenburg / 

Remery

De wethouder zegt toe uit te zoeken 

waarom de straatverlichting in de 

Hoogte en Burgemeester Catshoeklaan 

niet aan staat. 



K076 5 oktober 2022 / herziening 

visie energie en ruimte / 

Huijbregts / Remery

De wethouder zegt na te gaan hoe ver 

andere gemeenten zijn met de RES.

Naar aanleiding van een rapport van Overmorgen werden door de gemeenteraad vragen gesteld over hoe gemeente Steenbergen 

zich verhoudt tot andere gemeenten binnen de RES-regio ten aanzien van het behalen van de doelstelling om in 2050 energie-

neutraal te zijn. Het antwoord op deze vraag vraagt om een korte inleiding. De andere gemeente hebben veelal een andere 

doelstelling; namelijk Co2 neutraal zijn in 2050. Door het verschil in doelstelling is een vergelijking enigszins lastig te maken. 

Daarnaast heeft Overmorgen zich met het onderzoek beperkt tot gemeente Steenbergen en zijn geen vergelijkbare rapporten van 

andere omliggende gemeenten opgesteld. Om te monitoren op de landelijke doelstelling om in 2050 Co2 neutraal te zijn is een 

website actief. Op deze website: https://klimaatmonitor.databank.nl/home kunt u wel nagaan hoe gemeente Steenbergen zich 

verhoudt tot andere gemeenten ten aanzien van de Co2 uitstoot. De kanttekening die wij meegeven is dat elke gemeente een ander 

profiel heeft; zo heeft gemeente Steenbergen een te maken met een landelijk profiel met onder andere glastuinbouw, de A4 en de 

suikerfabriek. Het profiel van elke gemeente is weer anders.  

Afgehandeld

K077 5 oktober 2022 / vragen 

halfuur / Caumo / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of de 

brief die in april naar de bewoners 

achter de waterlinie verstuurd zou zijn 

daardwerkelijk verstuurd is. 

K078 29 september 2022 / lening 

duurzaam Steenbergen / 

Verbeek / Gommeren 

De wethouder zegt toe na te gaan wat 

de gevolgen zijn als de coöperatie de 

lening niet terug kan betalen. 

In dat geval wordt de gemeente eigenaar van het zonnepark. Afgehandeld

K079 29 september 2022 / Motie 

lening aanleg padelbanen / 

Lambers / Prent

De wethouder zegt toe nadat zij de 

tennisvereniging gesproken heeft met 

een tijdsplanning naar de raad te 

komen. 

Raadsmededeling is in voorbereiding.

K080 20 oktober 2022 / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Remery

De wethouder zegt toe na te gaan 

welke locaties zijn onderzoek voor het 

plaatsen van de ondergrondse 

container aan de Oostdam en komt 

hier schriftelijk op terug.

We onderzoeken de mogelijkheden om de container geluidlozer te maken. Hiervoor is contact met de leverancier/ fabrikant. Verplaatsing op het 

terrein van de VvE  blijkt niet mogelijk, vanwege de toebedeelde (verkochte) parkeerplaatsen aan de bewoners. In de Oostdam is verder geen 

mogelijkheid vanwege de ligging van de kabels en leidingen.

Afgehandeld

K081 20 oktober 2022 / 

vragenhalfuur / Rijshouwer 

/ Gommeren

De wethouder zegt toe na te gaan 

hoeveel jongeren kampen met 

eenzaamheid en komt hier schriftelijk 

op terug.

K082 20 oktober 2022 / 

vragenhalfuur / Huisman / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren over de kap en herplant 

van de bomen aan de 

Heensedijk/Schansdijk

K084 20 oktober 2022 / energie 

en ruimte / Kouwen / 

Remery

De heer Kouwen vraagt wat de effecten 

zijn voor de gemeente als inwoners het 

energielabel van hun woning niet 

aanpassen.

K085 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Feskens / 

Gommeren

De wethouder zegt toe ten aanzien van 

de evaluatie van het 

evenementenbeleid in januari de raad 

middels een raadsmededeling te 

informeren.

K086 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Prent

De wethouder zegt toe na te gaan hoe 

de kengetallen rondom sport te 

raadplegen zijn.



K087 10 november 2022 / 

Weerdenburg / Baali

De wethouder zegt toe na het 

ontvangen van de verslagen van de 

kernbezoeken na te gaan of er eerder 

signalen zijn opgevangen over het 

ontbreken van de kerncoördinator en 

of we daarop moeten bijspringen.  

K088 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Kouwen / 

Baali

De wethouder zegt toe om in december de 

raad schriftelijk te informeren middels een 

raadsmededeling over de eventuele 

gevolgen van het vervallen van de 

bouwvrijstelling rondom stikstof, naar 

aanleiding van een uitspraak van de Raad 

van State,  voor onze bouwprojecten. 

K089 10 november 2022 / 

begroting 2023 / 

Weerdenburg / Remery

De wethouder zegt toe de 

opdrachtformulering voor de 

variantenstudie die intern of extern 

uitgezet gaat worden. 

In december ontvangt u hierover een raadsmededeling.

K090 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad in 

februari te informeren over het gebruik 

van struikelstenen en of deze ook als 

herdenking voor oorlogsslachtoffers 

ingezet kunnen worden.    

K091 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat de gemeente is aangesloten bij het 

Schone Lucht Akkoord

Steenbergen neemt niet deel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Er is ook geen voornemen om deel te gaan nemen aan het SLA. 

Uit de Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2021 blijkt, dat Steenbergen al ver beneden de Europese 

grenswaarden van 40µg/m3 voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) blijft. Steenbergen scoort voor zowel fijnstof als stikstofdioxide beneden de 

15µg/m3 (= de best scorende categorie). 

De Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2021 (RIVM-rapport) is te vinden op de website www.nsl-

monitoring.nl. 

Afgehandeld

K092 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Lambers / 

Gommeren

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren in februari over de 

ontwikkeling van het centrumplan. 

Indien er op dat moment niks te 

melden valt zal dat ook benoemd 

worden

K093 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad te 

zullen inlichten over het actieplan van 

Rijkswaterstaat en de bereikbaarheid 

van het Erasmus Medisch centrum.  

K094 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Kouwen / 

Baali

De wethouder zegt toe om de raad een 

tusseninformatievoorziening te doen 

toekomen vooruitlopend op het 

actieplan wonen. 

Op dit moment wordt de collegeprioriteit Actieplan Wonen uitgewerkt in een bestuurlijke opdracht en vervolgens wordt een plan van aanpak 

gemaakt. Op basis van het Plan van Aanpak zal een "tusseninformatievoorziening" worden gepresenteerd aan de raad in de vorm van een 

raadsmededeling.

Afgehandeld

K095 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Baali

De wethouder zegt toe dat de raad een 

terugkoppeling krijgt over het gesprek 

rondom het Thomashuis evenals hoe 

dit soort initiatieven ondersteunt 

worden. 



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. 

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.

M005 20 oktober 2022 / energie 

en ruimte / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe dat bij de 

perspectiefnota 2024 een plan van 

aanpak gereed zal zijn met welk 

tijdspad en maatregelen het college het 

vraagstuk omtrent energieneutraliteit 

zal bereiken. 

Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder

Toezegging Antwoord Afgehandeld

L001 5 oktober 2022 / artikel 40 

vragen woonwagencentrum 

/ Lambers / Baali

De wethouder zegt toe de raad 

periodiek te informeren over de 

voortgang van dit dossier. 

De raad heeft voor de besluitvormende vergadering van 15 december een voorstel ontvangen voor actualisatie van het beleid.

Lange termijntoezeggenlijst december 2022

Middellange toezeggingenlijst voor december 2022


