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Toezeggingen voor februari 2022:  
 

 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

1. 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 2 december 2021 (informatieavond) is de raad 

voor het laatst bijgepraat over A4-hotel. 

Behandeladvies: af te handelen 

en over te dragen naar een 

nieuw college. 

2. 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). 

De zitting van de Raad van State is op 24 februari 

2022. 

Afgehandeld 

3. 9 juli / 5. / 

perspectiefnot

a 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. 

Door vertrek van de centrummanager is het niet 

meer aan de orde. 

 

 

 

Afgehandeld 

4. 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. 

Er zijn tijdens het traject tot koerswijziging 

peridiek raadsinformatiebrieven naar de Raad 

gebracht. SSw is Inmiddels opgeheven en de 

jobcoach al bijna een jaar aan de slag vanuit de 

Vraagwijzer. In Maart volgen resultaten van het 1e 

jaar. 

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

5. 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. 

Heeft lange tijd stilgelegen, portefuillehouder 

heeft recent wederom aangekaart binnen DB ISD. 

Behandeladvies: Afhandelen. 

Toegankelijkheid van online 

diensten van de overheid heeft 

voortdurende aandacht. Het 

dienstenniveau dient ook steeds 

aan te sluiten bij de eisen die de 

overheid hieraan stelt.  

6. 2 december 

2020 / 7 / 

Belastingveror

deningen / Van 

Agtmaal / 

Krook 

De wethouder zegt toe dat 

het dashboard voor het 

inzicht in de lokale heffingen 

volgend jaar beschikbaar 

komt. 

Dit wordt meegenomen in het vervolg van project 

Verbreding en verdieping lokale heffingen. 

Verwachting Q1 2022 

Behandeladvies: afhandelen. In 

het audit committee is een 

project gestart over financiële 

kengetallen en deze toegankelijk 

te presenteren. Dit maakt 

onderdeel uit van de overdracht 

van het audit. 

7 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. 

Afgehandeld 

8. 25 maart / 

vragenhalfuur 

/ Baali / 

Baartmans 

De wethouder gaat na 

wanneer het voorstel 

aangeboden aan de raad om 

parkeerplaatsen te 

realiseren bij de bushalte 

Dinteloord. 

Het aanbrengen van de parkeerplaatsen bij de 

bushalte Noordlangeweg wordt meegenomen in 

de herinrichting van de Steenbergseweg.  

Afgehandeld  
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

9. 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. Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen. 

10. 22 april / 

Levensbos / 

Van Es en Van 

Elzakker / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een 

voortgangsrapportage aan te 

zullen bieden en hierin 

inzicht te geven over de 

deelname en de financiering. 

Op dit moment zijn we bezig met de 

voorbereiding voor de aanleg van het levensbos 

en het opstellen van regelgeving mbt de 

deelname. Zodra hierover de cijfers bekend zijn 

zal een voortgangsrapportage worden 

aangeboden. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

11. 12 mei / 

vragenhalfuur 

/ Van Es / 

Baartmans 

De wethouder gaat na of dat 

de fietsenstalling bij de 

rotonde Dinteloord overkapt 

kan worden.  

De provincie Noord-Brabant gaat een 

behoefteonderzoek doen onder reizigers en 

gesprekken voeren met West-Brabantse 

gemeenten waar een mobiliteitshub gaat komen. 

Tegen de zomer van 2022 verwacht de provincie 

een beeld te hebben hoe de mobiliteitshubs er uit 

kunnen zien en waar zij een bijdrage aan willen 

geven. De bevindingen van de provincie en van 

ons eigen behoefteonderzoek worden in een 

voorstel aan uw raad aangeboden. De 

verwachting is dat in het najaar van 2022 tot 

uitvoering kan worden overgegaan.  

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

12. 12 mei / 

Energie en 

Ruimte / 

Veraart / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe bij de 

nieuwe versie van de 

energiemix een inzicht te 

geven in welke bedrijven en 

woningen door eigen 

De nieuwe versie van de energiemix wordt 

meegenomen bij de volledige evaluatie van de 

Visie Energie en Ruimte. De volledige evaluatie 

volgt zodra de resultaten van de netstudies van 

Enexis bekend zijn. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en te 

betrekken bij het opstellen van 

de nieuwe visie energie en 

ruimte. 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

energieopbrengst worden 

voorzien. 

13. 12 mei / 

Energie en 

Ruimte / 

Gommeren / 

Baartmans 

De wethouder zal in de 

volledige evaluatie de lokale 

energiemeter meenemen. 

De volledige evaluatie volgt zodra de resultaten 

van de netstudies van Enexis bekend zijn. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en te 

betrekken bij het opstellen van 

de nieuwe visie energie en 

ruimte. 

14. 12 mei / 

Franseweg 99a 

/ Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe de 

omwonenden actief en 

vroegtijdig te informeren 

over toekomstige 

ontwikkelingen op deze 

locatie. 

Dit is een structurele toezegging. Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

15. 12 mei / 

ingekomen 

stukken / 

Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe 

schriftelijke te reageren op 

de oproep van RADAR. 

Medio vorig jaar is op ambtelijk niveau contact 

geweest met RADAR, en zijn de bijzonderheden 

besproken over actualiteiten en wijze van inzet. 

Via collegenota (BD2100708) geaccordeerd. 

Afgehandeld 

16 24 juni / 

vragenhalfuur 

/ Lambers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na te 

gaan in hoeverre de klachten 

over de bomen aan de 

Heensedijk breder leven dan 

de signalen zoals die nu 

bekend zijn. 

 

Bestuurlijk is het standpunt ingenomen dat er 

geen oplossingen zijn om te komen tot een 

oplossing voor de klachten waarbij de belangen 

van de andere bewoners aan de Heensedijk en de 

belangen van de gemeente en 

Natuurmonumenten niet worden geschaad. De 

gemeente zal de bewoners hierover inlichten. 

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

17 8 juli / 

perspectiefnot

a / Baali / 

Krook 

De wethouder zegt toe de 

raad te zullen informeren 

over de termijn waarop de 

nota eenzaamheid 

aangeboden kan worden aan 

de raad of dat Q1 haalbaar 

is. 

Er wordt gewerkt aan het aanleveren van een 

nota in februari 2022.  

Afgehandeld 

18. 6 september / 

tussenrapport

age / Verbeek / 

Krook 

De wethouder zegt toe begin 

volgend jaar een update te 

geven van de 

werkzaamheden en 

resultaten van de jobcoach. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

19. 30 september 

/ 

vragenhalfuur 

/ Van Agtmaal 

/ Knop 

Met betrekking tot het 

gebouw van de 

Kruisvereniging in Nieuw-

Vossemeer zegt de 

wethouder toe voor het 

einde van het jaar contact 

op te nemen met de 

Kruisvereniging als de 

plannen omtrent 

herontwikkeling zijn 

uitgewerkt. 

De Kruisvereniging is begin november en eind 

december bijgepraat op ontwikkelingen. Een 

voorstel voor strategische aankoop wordt in 

februari 2022 aan de raad voorgelegd. 

 

Afgehandeld 

20. 30 september 

/ 

vragenhalfuur 

/ Kouwen / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe 

begin volgend jaar het 

woonbeleid te evalueren, 

inclusief het 

bouwprogramma. 

Volledige evaluatie volgt in mei. Stand van zaken 

bouwprogramma wordt in januari ter kennisname 

gebracht van gemeenteraad middels 

raadsmededeling 

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

21. 30 september 

/ 

vragenhalfuur 

/ Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na 

te gaan wat de planning is 

van de kernvisies. 

Afgehandeld zie raadsvoorstel 21 december 2021 

corsanr. 2100274 

Afgehandeld 

22 30 september 

/ 

vragenhalfuur 

/ Baali / 

burgemeester 

De burgemeester zegt toe 

het genoemde voorval van 

28 augustus te bespreken 

in het eerstvolgende 

politieoverleg en hierop 

schriftelijk te reageren. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen 

23. 30 september 

/ 

tussenrapport

age / Huisman 

/ Krook 

De wethouder zegt toe 

uiterlijk in Q3 met een 

beleidsnota te komen voor 

een elektrisch wagenpark. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen over 

te hevelen naar de 

beleidsagenda. 

24 30 september 

/ Steenbreek / 

meerdere 

sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

mogelijkheden te 

onderzoeken voor 

vergroening van het terrein 

voor het gemeentehuis. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

25. 30 september 

/ Steenbreek / 

Baali / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe 

schriftelijk te reageren op 

de vraag hoe inwoners die 

recht hebben op 1 meter 

geveltuin hierop gewezen 

worden. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

26. 30 september 

/ interpellatie 

vergunningen 

/ Van Es / 

Baartmans 

De wethouder zegt -via de 

voorzitter-toe te komen 

met een evaluatie en 

verbeterplan omtrent het 

proces van 

evenementenvergunningen

. 

Voor het verbeterplan en de evaluatie wordt een 

onafhankelijke externe partij ingeschakeld die het 

proces van A-Z beschouwd en voor zover 

mogelijk, samen met de ambtelijke organisatie en 

de adviseurs zoals brandweer, direct 

verbeteringen implementeert. Het verbeterplan 

en evaluatie wordt daarna ter informatie in Q3 

2022 aangeboden aan de raad.  

 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

over te dragen naar de 

beleidsagenda. 

27. 30 september 

/ boom van 

leven / 

Huisman / 

Baartmans 

De wethouder komt 

schriftelijk terug op de 

vraag wanneer het 

onderzoek over de 

haalbaarheid van het plan 

aangeleverd kan worden. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college en 

opvolging via de opvolgingslijst 

van openstaande moties. 

28 4 oktober / 

insprectierapp

ort VVE / 

Huisman / 

Prent 

De wethouder zegt toe in 

januari of februari een 

mededeling te doen over 

hoe aan de 

herstelopdrachten wordt 

voldaan. 

De raad ontvangt in februari een 

raadsmededeling. 

 

29. 6 oktober / 

vragenhalfuur 

/ Stoeldraijer / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

resultaten van de evaluatie 

te delen met de raad en zal 

vooruitlopend hierop het 

aantal fietsnietjes 

uitbreiden. 

De fietsnietjes staan er al. Werk wordt deze week 

(wk 50) afgerond. 

 

In de zomer van 2022 wordt een raadsvoorstel 

aan uw raad aangeboden met de evaluatie van 

ons eigen behoefteonderzoek, het 

behoefteonderzoek van de provincie Noord-

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

Brabant en de bijdragen die de provincie Noord-

Brabant gaat geven aan elementen van de 

mobiliteitshub. 

30. 6 oktober / 

maaibeleid / 

meerdere 

sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een 

overzicht te verstrekken 

waarin de meldingen via de 

app zijn gecategoriseerd. 

Het aantal meldingen dat is binnengekomen bij: 

Gemeente – 24 stuks 

Waterschap – 38 stuks 

Bij het herzien van de werkzaamheden voor 2022 

zijn alle meldingen opnieuw langsgelopen, en 

waar nodig wijzigingen doorgevoerd. 

Afgehandeld 

31. 4 november / 

begroting 

2022 / Verbeek 

/ Krook 

De wethouder zegt toe 

inzicht te geven op de 

verhouding productieve en 

improductieve arbeidsuren 

van de organisatie. 

Voor de gehele organisatie, inclusief de griffie, ligt 

de verhouding op: 

• productieve arbeidsuren: 74% (dit zijn 

direct inzetbare uren). 

• improductieve arbeidsuren: 26% (dit zijn 

vakantie-uren, ziekte uren, training en 

opleiding, etc.) 

Afgehandeld 

32 4 november / 

begroting 

2022 / 

Huisman / 

Krook 

De wethouder zegt toe de 

raad te informeren over de 

uiteindelijke kosten voor 

de bodekast. 

In de begroting is de post ‘stellingkast’ 

opgenomen. Het betreft een stelling in de 

archiefruimte met een verdiepingsvloer, waar 

materiaal in opgeslagen kan worden. Het gaat 

hier dus níet om een Ikea-kast. 

De stelling wordt op maat gemaakt op de locatie. 

Inmiddels is bepaald aan welke eisen e 

stellingkast moet voldoen is de offerte in 

voorbereiding.  

In maart verwachten we meer te weten over de 

prijs. 

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

33. 4 november / 

begroting 

2022 / 

Lambers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe een 

afvalbak te plaatsen bij het 

hondenveldje op de 

Welberg. 

Na afstemming met de dorpsraad wordt de extra 

afvalbak over circa twee weken geplaatst. 

Afgehandeld 

34. 4 november / 

begroting 

2022 / 

Huisman / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

raad op te houden van de 

mogelijkheden om een 

zelfbewoningsplicht in te 

stellen. 

De wethouder heeft in laatste oordeelsvormende  

vergadering van december aangegeven dat er in 

mei 2021 een totaalvoorstel komt van alle 

mogelijkheden die er zijn aangaande 

marktregulering. Om zodoende een afgewogen 

besluit te nemen. Voorstel wordt behandeld in 

mei. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

over te hevelen naar de 

beleidsagenda. 

35. 4 november / 

begroting 

2022 / Baali / 

Prent 

De wethouder zegt toe een 

nadere onderbouwing te 

geven van de 

uitvoeringskosten van de 

dorpsvisie Nieuw-

Vossemeer 

Aan deze toezegging wordt middels een 

raadsmededeling in februari 2022 voldaan.  

Afgehandeld 

36. 4 november / 

begroting 

2022 / Baali / 

Prent 

De wethouder geeft aan 

dat er dit jaar een eerste 

voortgangsrapportage 

wordt opgesteld over 

kerngericht werken en zegt 

toe deze rapportage te 

zullen delen met de raad. 

De rapportage is aangeboden en is geplaatst als 

een ingekomen stuk bij de oordeelvormende 

vergadering van 7 februari 2022. 

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

37. 4 november / 

begroting 

2022 / 

Huisman / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe 

schriftelijk te reageren op 

welk percentage van de 

investeringen in riolering 

ingezet wordt voor 

innovatie. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en te 

betrekken bij de evaluatie van 

het vGrp 

38. 4 november / 

begroting 

2022 / 

Huisman / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe 

nadere informatie te geven 

over de natuurwaarden 

van de wadi’s. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en te 

betrekken bij de evaluatiue van 

het vGrp. 

39. 4 november / 

begroting 

2022 / 

Weerdenburg / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe 

informatie te geven over 

de geplande locaties voor 

seniorenwoningen. 

Wordt meegenomen bij raadsvoorstel, gepland in 

februari 2022, over het woningbouwprogramma. 

Zie toezegging nummer 20. 

Afgehandeld 

40. 8 december / 

vragenhalfuur 

/ Weerdenburg 

/ Baartmans 

De wethouder zegt toe in 

het tweede kwartaal 2022 

met een voorstel te komen 

naar de raad waarin alle 

mogelijkheden worden 

benoemd om 

opkoopbescherming te 

voorkomen, waarbij ook 

het advies van de 

huisadvocaat wordt 

meegenomen. 

Zie toezegging nummer 34 Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

41 8 december / 

warmtevisie / 

meerdere 

sprekers / 

Baartmans 

De wethouder brengt in 

beeld wat nog meer 

potentiële warmtebronnen 

zijn, inclusief geothermie. 

Ten aanzien van andere warmtebronnen vindt 

nog nader onderzoek plaats. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen betrokken worden bij fase 2 

van de visie warmte, die ook binnenkort opgestart 

wordt. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college en te 

betrekken bij fase 2. 

42. 8 december / 

warmtevisie / 

Kouwen / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na 

te gaan hoeveel er wordt 

afgerekend op het 

energielabel van woningen. 

Ten aanzien van deze toezegging vindt nog nader 

onderzoek plaats. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen betrokken worden bij fase 2 

van de visie warmte, die ook binnenkort opgestart 

wordt. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college en te 

betrekken bij fase 2. 

43. 8 december / 

warmtevisie / 

meerdere 

sprekers / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

stand van zaken mbt het 

actieplan zon-op-dak terug 

te koppelen. 

In januari 2022 volgt een raadsmededeling over 

dit onderwerp. De volledige evaluatie van de Visie 

Energie en Ruimte heeft vertraging opgelopen 

omdat de resultaten van de netstudies van Enexis 

nog niet bekend waren. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen bij de nieuwe 

visie energie en ruimte. 

44. 8 december / 

Boetse Molen / 

Veraart / 

Baartmans 

De wethouder zal op de 

brief van de inwoners 

reageren en met in contact 

treden. 

Medewerkers zijn op locatie geweest en hebben 

in overleg extra snoeiwerkzaamheden gepland. 

Afgehandeld 

43. 23 december / 

vragenhalfuur 

/ Lambers / 

Krook 

Ten aanzien van de 

volksdansgroep zegt de 

wethouder toe de raad 

nader te zullen informeren 

zodra er een eventueel 

subsidieverzoek wordt 

gedaan. Er zijn wellicht 

mogelijkheden binnen het 

sportakkoord. 

Op 15 december heeft er een gesprek 

plaatsgevonden tussen WZTG en de deelnemers 

aan de volksdansgroep. Eén van de afspraken is 

dat activiteiten in ieder geval tot 1 april 2022 

onder de vlag van WZTG worden voortgezet, 

zodat er meer tijd wordt gecreëerd om in 

samenspraak te bekijken welke mogelijkheden er 

zijn om per 1 april 2022 de activiteiten zonder 

tussenkomst van WZTG te organiseren. Ook na de 

Afgehandeld 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

bijeenkomst op 15 december is er contact 

(geweest) tussen WZTG en een 

vertegenwoordiging van de deelnemers. De 

gemeente heeft nog geen subsidieverzoek 

ontvangen. 

44. 23 december / 

vragenhalfuur 

/ Gommeren / 

Knop 

Ten aanzien de opkomst 

van de wolf zegt de 

wethouder toe na te gaan 

wat de mogelijkheden zijn 

in het kader van 

informatieverstrekking. 

Basislijn is dat informatie loop via de provincie. 

Afspraak is wel met de communicatieteam van de 

gemeente dat wij ook extra informatie plaatsen 

als het aan de orde is. 

Via diverse media kanalen, waaronder de 

informatiepagina en via sociale media is 

informatie gegeven over de wolf en over houding 

en gedrag. 

Afgehandeld 

45. 23 december / 

belastingveror

deningen / 

Verbeek / 

Krook 

De wethouder zegt toe de 

raad te informeren zodra 

er een beeld is van de 

consequenties van de 

invoering van de Wet 

Kwaliteitsborging. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

46. 10 januari 

2022 / 

vragenhalfuur 

/ Maas / Prent 

De wethouder zegt toe in 

contact te treden met 

providers over mobiele 

bereikbaarheid in De Heen 

en over dit contact de raad 

schriftelijk te informeren. 

Een overleg met Monet (de partij die optreed als 

belangenbehartiger namens de grootste 

providers plaatsing en medegebruik van 

mastlocaties) is niet nodig. De bouwvergunning is 

verleend en onherroepelijk, de opstal-

overeenkomst is wederzijds getekend. De bouwer 

heeft aangegeven in maart 2022 te starten met de 

bouwvoorbereiding op het speelveldje. 

Afgehandeld. 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

47. 10 januari 

2022 / 

vragenhalfuur 

/ Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe 

contact op te nemen met 

de GGD over welke 

mogelijkheden er zijn voor 

minima en het prikken aan 

huis en komt hier 

schriftelijk op terug. 

Is niet meer aan de orde. Afgehandeld 

48. 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. 

  

48. 10 januari 

2022 / 

armoedebestri

jding / diverse 

sprekers / 

Krook 

De wethouder zegt toe in 

juni/juli met een uitwerking 

en update te komen van de 

kadernota en daarin 

duidelijkheid te geven hoe 

regelingen toegepast 

kunnen worden. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

over te hevelen naar de 

beleidsagenda. 
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 Datum  / 

agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

49. 10 januari 

2022 / 

armoedebestri

jding / 

Huisman / 

Krook 

De wethouder zegt toe 

schriftelijk terug te komen 

op de werkwijze rondom 

aanmaningen. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en te 

betrekken bij de 

uitvoeringsnota. 

50. 10 januari 

2022 / 

armoedebestri

jding / Van 

Caam / Krook 

De wethouder zegt toe in 

februari schriftelijk terug te 

komen op de werkwijze 

rondom declaraties. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en te 

betrekken bij de 

uitvoeringsnota. 

51. 10 januari 

2022 / 

armoedebestri

jding / 

Stoeldraijer / 

Krook 

De wethouder zegt toe in 

februari de raad te 

informeren over de 

uitvoering van de motie 

energiearmoede. 

 Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

over te hevelen naar de 

beleidsagenda. 

52. 10 januari 

2022 / 

studietoeslag / 

Sluiters / 

Krook 

De wethouder gaat na of 

dat toeslag geldt voor de 

gehele studieperiode en 

wat de regeling is als de 

studie vroegtijdig 

afgebroken wordt. 

De individuelel studietoeslag stopt op het 

moment dat de studie wordt afgebroken 

Afgehandeld 

53. 10 januari 

2022 / 

informatiepagi

na / diverse 

De wethouder zegt toe met 

De Bode en de 

Steenbergse Courant in 

gesprek te gaan over 

Zowel met de Bode als de Steenbergse Courant 

worden momenteel gesprekken gevoerd. Zodra 

daar meer informatie over bekend is, informeren 

we de raad via een raadsmededeling.  

 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 
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agendapunt / 

onderwerp / 

indiener / 

Portefeuilleh

ouder 

Toezegging Antwoord Afgehandeld 

sprekers / 

Krook 

publicatie en bezorging van 

de informatiepagina. 

54. 10 januari 

2022 / 

informatiepagi

na / diverse 

sprekers / 

Krook 

De wethouder zegt toe een 

jaar lang de mogelijkheid 

te bieden dat klachten over 

de bezorging bij de 

gemeente gemeld kunnen 

worden. De klachten 

worden verzameld als 

basis voor evaluatie. 

We gaan organiseren dat bezorgklachten 

doorgegeven  kunnen worden.  Op welke wijze, 

zoeken we momenteel nog uit.  We zullen hier via 

social media een aantal keer aandacht aan 

besteden op welke manier inwoners dat kunnen 

doorgeven. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

55. 10 januari 

2022 / diverse 

sprekers / 

informatiepagi

na / Krook 

De wethouder gaat na of 

dat De Bode beschikbaar 

gesteld kan worden in de 

supermarkten. 

Wij nemen in week 3 en 4 contact op met dit 

verzoek met de Bode en zullen ook de 

supermarkten en andere openbare plekken zoals 

de bibliotheek, hiervoor benaderen. Wij zullen de 

raad informeren wat de uitkomst hierover is. De 

afdeling communicatie publiceert, zodra de 

informatiepagina is verschenen, een link hiernaar 

via social media, zodat inwoners online de 

informatiepagina aangeboden krijgen. Ook is de 

laatste informatiepagina beschikbaar op onze 

website. 

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

56. 12 januari 

2022 / 

vragenhalfuur 

/ Van Es / 

Knop 

De wethouder zegt toe 

volgende maand schriftelijk 

te reageren of dat er nog 

een informatieavond komt 

Na de raadsinformatieavond op 2 december 2021 

is met de griffier afgesproken dat na de 

raadsverkiezingen nog een raadsinformatieavond 

gehouden zal worden. Deze is gepland op 12 april 

2022 en zal met name betrekking hebben op de 

Afgehandeld. 
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agendapunt / 

onderwerp / 
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Portefeuilleh

ouder 
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over de implementatie van 

de omgevingswet. 

bevoegdheden van de raad. Over de 

implementatie van de Omgevingswet wordt de 

raad tweemaandelijks geïnformeerd via een 

voortgangsrapportage. 

57. 12 januari 

2022 / 

vragenhalfuur 

/ Van Es / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe de 

resultaten van het 

onderzoek van Enexis naar 

de lokale netwerkcapaciteit 

met de raad te delen. 

Deze worden zo spoedig mogelijk met de raad 

gedeeld, naar verwachting in Q1 2022. 

Afgehandeld 

58. 12 januari 

2022 / 

ontwikkelplan 

Stad 

Steenbergen / 

Weerdenburg / 

Knop 

De wethouder zegt toe een 

overzicht te verstrekken 

wanneer de 

ontwikkelplannen van de 

overige kernen voor 

besluitvorming worden 

voorgelegd. 

Na vaststelling ontwikkelkader Steenbergen zal 

gestart worden met ontwikkelkader Dinteloord. 

De overige kernen komen terug in het werkplan 

van het nieuwe college.   

Behandeladvies: deze 

toezegging af te handelen en 

mee te nemen in de overdracht 

naar het nieuwe college. 

59. 12 januari 

2022 / 

Schansdijk / 

Lambers / 

Knop 

De wethouder zegt toe de 

wijze van vervreemding 

van de gemeentelijke 

eigendommen aan de 

Schansdijk te doen 

toekomen (onderhands of 

via openbare 

aanbesteding) 

Het proces om tot vervreemding van de loodsen 

te komen is een complex vraagstuk. De 

vervreemding dient een maatschappelijk doel: het 

Fort en haar omgeving tot een passende 

recreatieve belevenis op de overgang van 

stedelijk en land gebied maken. Daarnaast dient 

er rekening te worden gehouden met een aantal 

(juridische) eisen maar ook met wensen; snel 

kunnen starten met de ontwikkeling, de 

(administratieve) lastendruk voor ondernemers 

klein te houden en zorgen voor een reële kans 

voor lokale ondernemers om mee te doen.  

Afgehandeld 
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agendapunt / 
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Toezegging Antwoord Afgehandeld 

  

Het is bekend welke lokale ondernemers 

geïnteresseerd zijn en aan hen gaan we het 

Programma van Eisen aanbieden. De volgende 

stap is het selecteren van (een) ondernemer(s). 

Hun initiatief moet recht doen aan de locatie en 

de gewenste ontwikkeling om de beleving van het 

Fort een extra duw te geven. Onderstaande 

drietal onderwerpen zijn meegenomen bij het 

selecteren van het juiste proces tot vervreemden:  

a. Minimale (administratieve) lastendruk 

voor deelnemende ondernemers; 

b. Ruimte gegeven voor creativiteit en samen 

optrekken door ondernemers; 

c. Ruimte voor de gemeente om aanvullende 

afspraken met de winnende 

ondernemer(s) te maken.  

Op basis van deze criteria bestaat een voorkeur 

voor onderhands aanbesteden danwel het 

uitzetten van een prijsvraag, beide voorkeuren 

kennen géén langdurig aanbestedingstraject. De 

keuze voor één van beide komt voort uit het 

aantal ondernemers dat mee wil doen aan de 

selectie. Bij beide opties is een inschrijvings- en 

(kwalitatieve) beoordelingsprocedure nodig. Deze 

wordt momenteel uitgewerkt. Partijen kunnen 
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daarna aangeven of zij op basis van dit 

kwalitatieve kader een (gezamenlijk) plan willen 

indienen. Bij één geïnteresseerde start de 

procedure voor een onderhandse aanbesteding. 

Bij meerdere geïnteresseerde start de procedure 

op prijsvraag. In beide opties zal de gemeente de 

plannen samen met de ondernemer uitwerken.  

 

60. 12 januari 

2022 / 

milieustraat / 

Remery / 

Baartmans 

De wethouder zegt toe na 

te gaan hoe het 

afvalscheiden op de 

milieustraat verloopt en of 

dat hierover klachten zijn. 

Sinds enkele weken is het vergrote terrein en de 

nieuwe indeling operationeel, en uit de praktijk 

blijkt dat met twee beheerders niet voldoende 

toezicht kan worden gehouden. Dit heeft tot 

gevolg dat de laatste weken al vaak verkeerd afval 

in de containers terecht is gekomen. 

 

Afgehandeld 
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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.  
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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.  

 


