
 

Concept besluitenlijst van de vergadering van 

het college van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 22 november 2022, nummer 41 

Openbaar 
 

 

Aanwezig: 

De heer R.P. van den Belt, MBA : burgemeester 

Mevrouw E.M.J. Prent : wethouder 

De heer N. Baali, MSc : wethouder 

De heer M.H.H.I. Remery : wethouder 

De heer M.J.P. de Jongh, RA : secretaris 

Mevrouw mr. N.M.H.C. Pot-Broos : bestuursadviseur 

 

Afwezig: 

De heer C.A.A.M. Gommeren : wethouder 
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*2237200* 

2237200 

Volg 

nr. 

Nummer 

advies nota 

Ontwerper 

of 

afzender 

Onderwerp Concept besluit Besluit 
PFhouder Categorie 

01  M.J.P. de 

Jongh 

Opening  De voorzitter opent de 

vergadering om 09:40 uur. 

 

  

02.01 BD2200695 IOsob Besluitenlijst van de vergadering van het 

college van burgemeester en wethouders 

van 15 november 2022, nummer 40, 

Openbaar 

 

Ter vaststelling. Conform voorstel. 
Belt Hamerstuk 

02.02 BD2200654 WWBrwg Straatnaam voor recreatiepark Parc 

Vosselande te NV 

De voorgestelde straatnaam 

conform bijgevoegde 

situatietekening goedkeuren en 

het straatnaambesluit 

ondertekenen. 

 

De voorgestelde straatnaam 

conform bijgevoegde 

situatietekening goedkeuren en 

het straatnaambesluit 

ondertekenen. 

Baali Hamerstuk 
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02.03 BD2200652 SCwoz Vaststellen belastingverordeningen 2023 In te stemmen met: 

• de Verordening onroerende 

zaakbelasting Steenbergen 

2023; 

• de Verordening belastingen 

op roerende woon- en 

bedrijfsruimten Steenbergen 

2023; 

• de Verordening 

afvalstoffenheffing 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening rioolheffing 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening 

toeristenbelasting 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening 

forensenbelasting 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening 

reclamebelasting Steenbergen  

2023; 

• de Verordening 

reclamebelasting Dinteloord  

2023; 

• de Verordening 

lijkbezorgingsrechten 

Steenbergen 2023 inclusief 

tarieventabel; 

• de Legesverordening 

Steenbergen 2023 inclusief 

bijbehorende tarieventabel en 

eenheidsprijzenlijst en 

• de Verordening marktgeld 

Steenbergen 2023. 

• De raad op 15 december 2022 

voor te stellen de 

Instemmen met: 

• de Verordening onroerende 

zaakbelasting Steenbergen 

2023; 

• de Verordening belastingen 

op roerende woon- en 

bedrijfsruimten Steenbergen 

2023; 

• de Verordening 

afvalstoffenheffing 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening rioolheffing 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening 

toeristenbelasting 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening 

forensenbelasting 

Steenbergen 2023; 

• de Verordening 

reclamebelasting Steenbergen  

2023; 

• de Verordening 

reclamebelasting Dinteloord  

2023; 

• de Verordening 

lijkbezorgingsrechten 

Steenbergen 2023 inclusief 

tarieventabel, 

• de Legesverordening 

Steenbergen 2023 inclusief 

bijbehorende tarieventabel en 

eenheidsprijzenlijst en 

• de Verordening marktgeld 

Steenbergen 2023. 

• De raad op 15 december 2022 

voorstellen de 

Gommeren Bespreekstuk 
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belastingverordeningen 2023 

vast te stellen. 

• Na vaststelling de 

belastingverordeningen 2023 

bekend te maken in het 

elektronisch gemeenteblad. 

belastingverordeningen 2023 

vast te stellen. 

• Na vaststelling de 

belastingverordeningen 2023 

bekendmaken in het 

elektronisch gemeenteblad. 

 

02.04 BD2200668 WZsd Aanbesteding Wmo hulpmiddelen per 1 

jul 2023 

1. In te stemmen met een 

gezamenlijke openbare 

Europese aanbesteding met 

12 West-Brabantse 

gemeenten om te komen tot 

een raamovereenkomst voor 

het leveren, aanpassen, 

onderhouden en innemen van 

Wmo hulpmiddelen per 1 juli 

2023. 

2. In te stemmen met de 

Uitgangspuntennotitie 

Aanbesteding Wmo 

hulpmiddelen West-Brabant; 

3. In te stemmen met het 

afwijken van de eigen 

inkoopvoorwaarden en 

akkoord te gaan met het 

toepassen van de 

inkoopvoorwaarden van de 

gemeente Etten-Leur ten 

behoeve van een uniform 

regionaal traject. 

4. Het Inkoopbureau West-

Brabant opdracht te geven tot 

het aanvangen van de 

openbare Europese 

aanbestedingsprocedure, de 

beoordeling van de 

inschrijvingen en de 

1. Instemmen met een 

gezamenlijke openbare 

Europese aanbesteding met 

12 West-Brabantse 

gemeenten om te komen tot 

een raamovereenkomst voor 

het leveren, aanpassen, 

onderhouden en innemen van 

Wmo hulpmiddelen per 1 juli 

2023; 

2. Instemmen met de 

Uitgangspuntennotitie 

Aanbesteding Wmo 

hulpmiddelen West-Brabant; 

3. Instemmen met het afwijken 

van de eigen 

inkoopvoorwaarden en 

akkoord gaan met het 

toepassen van de 

inkoopvoorwaarden van de 

gemeente Etten-Leur ten 

behoeve van een uniform 

regionaal traject; 

4. Het Inkoopbureau West-

Brabant opdracht geven tot 

het aanvangen van de 

openbare Europese 

aanbestedingsprocedure, de 

beoordeling van de 

inschrijvingen en de 

Baali Bespreekstuk 
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voorlopige gunning aan de 

twee geldige inschrijvers met 

de meest gunstige prijs-

kwaliteit verhouding. 

5. Mandaat en volmacht te 

verlenen aan de 

portefeuillehouder Wmo voor 

het aangaan en ondertekenen 

van de raamovereenkomst. 

 

Aanvullende informatie voor 

het college 

Separaat ontvangt uw college 

nog een voorstel ten behoeve 

van het contractmanagement 

binnen de nieuwe 

overeenkomst. 

 

voorlopige gunning aan de 

twee geldige inschrijvers met 

de meest gunstige prijs-

kwaliteit verhouding; 

5. Mandaat en volmacht 

verlenen aan de 

portefeuillehouder Wmo voor 

het aangaan en ondertekenen 

van de raamovereenkomst. 

02.05 BD2200693 WWBrwg Motie drempelschouw Kennis nemen van het rapport 

drempelschouw Steenbergen. 

De raad informeren middels 

bijgaande raadsmededeling. 

1. Kennis is genomen van het 

rapport drempelschouw 

Steenbergen; 

2. De raad informeren middels 

bijgaande raadsmededeling 

RD2200264. 

 

Remery Bespreekstuk 

02.06 BD2200669 WZsd Vaststelling Subsidieregeling Welzijn 

gemeente Steenbergen 2023 

Subsidieregeling Welzijn 

gemeente Steenbergen 2023 vast 

te stellen. 

 

De Subsidieregeling Welzijn 

gemeente Steenbergen 2023 

vaststellen. 

Baali Bespreekstuk 

02.07 BD2200643 WWBeco afsluiten huurovereenkomst Zuidhal 

Gummaruskerk en 

exploitatieovereenkomst t.b.v. VVV 

Informatiepunt Steenbergen 

1. In stemmen met de 

huurovereenkomst tussen De 

Rooms katholieke 'Sint 

Annaparochie' en de 

gemeente Steenbergen 

waarin de huur van de Zuidhal 

in de Gummaruskerk - met 

terugwerkende kracht van 1 

1. Instemmen met de 

huurovereenkomst tussen De 

Rooms katholieke 'Sint 

Annaparochie' en de 

gemeente Steenbergen 

waarin de huur van de Zuidhal 

in de Gummaruskerk - met 

terugwerkende kracht van 1 

Remery Bespreekstuk 
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januari 2022 tot en met 31 

december 2025 - overeen 

gekomen wordt. 

2. Af wijken van de 

uitvoeringsnota inkoopbeleid 

en de exploitatie van het VVV-

informatiepunt één op één 

met terugwerkende kracht 

gunnen aan Primera de Gilles. 

3. In stemmen met de 

exploitatieovereenkomst 

tussen Primera de Gilles en de 

gemeente Steenbergen ten 

behoeven van de exploitatie 

van het VVV informatiepunt 

met terugwerkende kracht 

van 1 oktober 2020 tot en met 

31 december 2025. 

4. Exploitatieovereenkomst 

(2236041) en 

huurovereenkomst (2236051) 

te ondertekenen. 

 

januari 2022 tot en met 31 

december 2025 - 

overeengekomen wordt. 

2. Afwijken van de 

uitvoeringsnota inkoopbeleid 

en de exploitatie van het VVV-

informatiepunt één op één 

met terugwerkende kracht 

gunnen aan Primera de Gilles. 

3. Instemmen met de 

exploitatieovereenkomst 

tussen Primera de Gilles en de 

gemeente Steenbergen ten 

behoeve van de exploitatie 

van het VVV informatiepunt 

met terugwerkende kracht 

van 1 oktober 2020 tot en met 

31 december 2025. 

4. Exploitatieovereenkomst 

(2236041) en 

huurovereenkomst (2236051) 

ondertekenen. 

02.08 BD2200689 WZsd Vervanging toplagen en verzoek 

Padelbanen TV Steenbergen 

Raad informeren middels 

raadsmededeling 

De raad informeren over de stand 

van zaken vervanging toplagen en 

verzoek padelbanen 

tennisvereniging Steenbergen 

middels raadsmededeling 

RD2200276. 

 

Prent Bespreekstuk 

02.09 BD2200624 WZsd Voorlopige verlening subsidie project 

StArt 

De Lowys Porquin Stichting een 

voorlopige subsidie van €50.000,- 

te verlenen voor de uitvoering van 

het project StArt in het kader van 

de Specifieke uitkering Middelen 

inhalen Covid-19 gerelateerde 

onderwijsvertragingen, ten 

De Lowys Porquin Stichting een 

voorlopige subsidie van € 50.000,- 

verlenen voor de uitvoering van 

het project StArt in het kader van 

de Specifieke uitkering Middelen 

inhalen Covid-19 gerelateerde 

onderwijsvertragingen, ten 

Prent Bespreekstuk 
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behoeve van de toename van het 

welbevinden van kinderen, de 

verbetering van de sociaal 

emotionele ontwikkeling, de 

versterking van de sociale 

interactie van kinderen en het 

verkleinen van de 

kansenongelijkheid tussen 

kinderen. 

behoeve van de toename van het 

welbevinden van kinderen, de 

verbetering van de sociaal 

emotionele ontwikkeling, de 

versterking van de sociale 

interactie van kinderen en het 

verkleinen van de 

kansenongelijkheid tussen 

kinderen. 

 

02.10 BD2200628 WZsd Herziene begroting 2023 WVS 1. Kennis te nemen van de 

herziene begroting 2023 WVS 

2. De herziene begroting 

middels bijgevoegde 

raadsmededeling 

(RD2200249) ter informatie 

aan de gemeenteraad sturen. 

3. De gemeenteraad middels 

raadsmededeling 

(RD2200257) informeren over 

het weerstandvermogen van 

de WVS 

4. Het bestuur van de WVS 

hierover te informeren. 

 

1. Kennis is genomen van de 

herziene begroting 2023 WVS; 

2. De herziene begroting 

middels bijgevoegde 

raadsmededeling 

(RD2200249) ter informatie 

aan de gemeenteraad sturen; 

3. De gemeenteraad middels 

raadsmededeling 

(RD2200257) informeren over 

het weerstandvermogen van 

de WVS; 

4. Het bestuur van de WVS 

hierover informeren. 

Baali Bespreekstuk 

02.11 BD2200674 WZsd Dienstverleningsovereenkomst WVS De dienstverleningsovereenkomst 

voor de periode van 2023 tot en 

met 2026 met de WVS aangaan 

De dienstverleningsovereenkomst 

voor de periode van 2023 tot en 

met 2026 met de WVS aangaan. 

 

Baali Bespreekstuk 

02.12 BD2200591 WWBeco Actualisatie woonwagenbeleid 2019 en 

scenariokeuze 

1. Aangepaste uitgangspunten 

woonwagenbeleid door 

middel van bijgevoegd 

raadsvoorstel (RD2200224) en 

Kadernota (2231385) aan de 

raad voorleggen (de 

wijzigingen ten aanzien van de 

uitvoering later vaststellen in 

1. Aangepaste uitgangspunten 

woonwagenbeleid door 

middel van bijgevoegd 

raadsvoorstel (RD2200224) en 

Kadernota (2231385) aan de 

raad voorleggen (de 

wijzigingen ten aanzien van de 

uitvoering later vaststellen in 

Baali Bespreekstuk 
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beleidsregels 

woonwagenbeleid); 

2. Kennis nemen van de 

verschillende scenario’s voor 

de opwaardering van de 

locaties Dinteloord en Nieuw-

Vossemeer; 

3. De raad door middel van 

raadsvoorstel RD2200224 drie 

opties voor te leggen, haar 

voorstellen om daarvan 

scenario 3 te realiseren en de 

financiële consequenties 

daarvan voor 2023 mee te 

nemen in de 

tussenrapportage 2023 en 

meerjarig vanaf 2024 in de 

perspectiefnota 2024-2027; 

4. Te besluiten dat nieuw te 

realiseren 

woonwagenstandplaatsen aan 

De Weel (postcode 4671 RR) te 

Dinteloord, kadastraal bekend 

als DTO02 B480 (gedeeltelijk) 

en aan de 

Tolsedijk/Boerengorseweg 

(4681 SV) te Nieuw-

Vossemeer, kadastraal 

bekend als VSM02 E857 

(gedeeltelijk) op basis van 

genoemde argumenten niet 

hoeven te voldoen aan de 

plicht van gasloos bouwen; 

daartoe het bijgevoegde 

aanwijzingsbesluit (2236400) 

vaststellen; de Autoriteit 

Consument en Markt binnen 

beleidsregels 

woonwagenbeleid); 

2. Kennis is genomen van de 

verschillende scenario’s voor 

de opwaardering van de 

locaties Dinteloord en Nieuw-

Vossemeer; 

3. De raad door middel van 

raadsvoorstel RD2200224 drie 

opties voorleggen, haar 

voorstellen om daarvan 

scenario 3 te realiseren en de 

financiële consequenties 

daarvan voor 2023 mee te 

nemen in de 

tussenrapportage 2023 en 

meerjarig vanaf 2024 in de 

perspectiefnota 2024-2027; 

4. Besloten is dat nieuw te 

realiseren 

woonwagenstandplaatsen aan 

De Weel (postcode 4671 RR) te 

Dinteloord, kadastraal bekend 

als DTO02 B480 (gedeeltelijk) 

en aan de 

Tolsedijk/Boerengorseweg 

(4681 SV) te Nieuw-

Vossemeer, kadastraal 

bekend als VSM02 E857 

(gedeeltelijk) op basis van 

genoemde argumenten niet 

hoeven te voldoen aan de 

plicht van gasloos bouwen; 

daartoe het bijgevoegde 

aanwijzingsbesluit (2236400) 

vaststellen; de Autoriteit 

Consument en Markt binnen 
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10 werkdagen na uw besluit 

informeren over uw besluit; 

5. De huurders en bewoners van 

de woonwagenlocaties in de 

gemeente Steenbergen te 

informeren over uw besluit 

door middel van brief 

(2235256); 

6. De opgewaardeerde wegen en 

openbare ruimtes van de 

woonwagenlocaties opnemen 

in het reguliere 

onderhoudsprogramma 

wegen, openbare verlichting, 

groen en riolering. 

 

10 werkdagen na het besluit 

informeren over het besluit; 

5. De huurders en bewoners van 

de woonwagenlocaties in de 

gemeente Steenbergen 

informeren over uw besluit 

door middel van brief 

(2235256); 

6. De opgewaardeerde wegen 

en openbare ruimtes van de 

woonwagenlocaties opnemen 

in het reguliere 

onderhoudsprogramma 

wegen, openbare verlichting, 

groen en riolering. 

02.13 BD2200662 IOjz Woo aanwijzingsbesluit 1. In te stemmen met het 

aanwijzingsbesluit Woo 

contactpersoon zoals 

opgenomen in de bijlage; 

2. Het aanwijzingsbesluit Woo 

contactpersoon daarna ter 

besluitvorming voor te leggen 

aan de raad, zoals 

opgenomen in bijgevoegde 

raadsvoorstel. 

1. Ingestemd is met het 

aanwijzingsbesluit Woo 

contactpersoon zoals 

opgenomen in de bijlage; 

2. Het aanwijzingsbesluit Woo 

contactpersoon voor 

besluitvorming voorleggen 

aan de raad, zoals 

opgenomen in bijgevoegd 

raadsvoorstel RD2200265. 

 

Prent Hamerstuk 

02.14 BD2200423 BRAbor Personele bezetting milieustraat 1. Akkoord te gaan met de 

personele uitbreiding van de 

milieustraat met 1 fte. 

2. Eenmalig de kosten ad € 

73.000,-- voor 2023 te dekken 

uit de egalisatievoorziening 

afval. 

3. De structurele kosten voor de 

personele uitbreiding de jaren 

erna in de perspectiefnota 

1. Ingestemd is met de 

personele uitbreiding van de 

milieustraat met 1 fte. 

2. Eenmalig de kosten ad € 

73.000,-- voor 2023 dekken uit 

de egalisatievoorziening afval. 

3. De structurele kosten voor de 

personele uitbreiding de jaren 

erna in de perspectiefnota 

2024-2027 meenemen, 

Remery Bespreekstuk 
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2024-2027 mee te nemen, 

wanneer meer inzicht is in de 

algemene kosten voor afval. 

4. De raad voorstellen om 

akkoord te gaan met de 

personele uitbreiding van 1 

fte en de aangegeven 

financiële dekking middels 

bijgaand raadsvoorstel. 

 

wanneer meer inzicht is in de 

algemene kosten voor afval. 

4. De raad voorstellen om in te 

stemmen met de personele 

uitbreiding van 1 fte en de 

aangegeven financiële 

dekking middels bijgaand 

raadsvoorstel RD2200280. 

02.15 BD2200697 WWBerf Aanwijzing lokale omroep De raad voor te stellen om het 

Commissariaat voor de Media te 

adviseren de Stichting Lokale 

Omroep Steenbergen aan te 

wijzen als lokale publieke media-

instelling voor de gemeente 

Steenbergen. 

De raad voorstellen middels 

raadsvoorstel RD2200279 om het 

Commissariaat voor de Media te 

adviseren de Stichting Lokale 

Omroep Steenbergen aan te 

wijzen als lokale publieke media-

instelling voor de gemeente 

Steenbergen. 

 

Baali Bespreekstuk 

03.01   Statushouders / Vluchtelingen 

 

  
  

04.01   Energiecrisis 

 

  
  

05.01   Ingekomen stukken en mededelingen 

 

  
  

06.01   Raadsvergadering 

 

  
  

07.01   Regio 

 

  
  

08   Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering 

om 12:20 uur. 

 

  

 

 

 

Vorenstaande besluiten van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen zijn vastgesteld door het college van  

burgemeester en wethouders in de vergadering van 29 november 2022. 
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Burgemeester en wethouders voornoemd, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA 

 


