
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. 

K013 7 juni 2022 / privacy 

en 

informatieveiligheid / 

Tunders / Prent

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren hoe of dat op welke wijze de 

ICT systemen getest worden.

Het testen van systemen zal onderdeel zijn van de nog te plannen informatieavond mbt informatieveiligheid en ICT. Deze 

informatieavond heeft plaatsgevonden op 18 juli. 

Afgehandeld

K014 7 juni 2022 / privacy 

en 

informatieveiligheid / 

meerdere sprekers / 

Prent

De wethouder zegt toe na te gaan 

welke extra informatie gedeeld kan 

worden over ICT en 

informatieveiligheid tbv de 

perspectiefnota.

Voor ICT en informatieveiligheid zal een informatieavond gepland worden. Deze informatieavond heeft plaatsgevonden op 18 juli. Afgehandeld

K015 7 juni 2022 / Wob 

verzoeken / Huisman / 

Gommeren

De wethouder zegt toe na te gaan hoe 

de informatievoorziening over de Lidl is 

verlopen richting de raad en of het 

college aan zijn informatieplicht heeft 

voldaan.

Per email beantwoord aan de griffie op 16 juni 2022. Daarbij is meegezonden een memo met nummer 2201339. Afgehandeld

K016 7 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Verbeek en Kouwen / 

Gommeren en van 

den Belt

De wethouder zegt toe de doelstelling 

van de reserve spaarverlof, in relatie 

tot het saldo klokuren, schriftelijk te 

beantwoorden.

Het saldo klokuren (€ 558.733) wordt in de jaarrekening meegenomen als niet uit de balans blijkende verplichting. Dit zijn als 

openstaande verlofuren en overwerkuren van alle medewerkers vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief. Het in de balans 

opnemen van verplichtingen van arbeidsgerelateerde kosten is volgende de richtlijnen van de BBV niet toegestaan. Wel mag dit in een 

bestemmingsreserve worden opgenomen.

We zien dat ten opzichte van jaar 2020 een stijging is geweest in de openstaande uren. We hebben dit geanalyseerd en geconcludeerd 

dat van het totaalbedrag van € 558.733, € 171.215 als risico kan worden betiteld. Voorgesteld wordt om deze in een 

bestemmingsreserve spaarverlof personeel op te vangen. De kans is groot dat er gedurende de komende jaren een capaciteitstekort 

op personeel zal ontstaan omdat medewerkers deze openstaande uren gaan opnemen en de gemeente Steenbergen dan met 

dubbele lasten opzadelt.     

Afgehandeld

Korte termijn toezeggingenlijst voor september 2022



K017 7 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Weerdenburg / Prent

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

reageren op de cijfers op pagina 15 

vwb het aandeel jongeren zonder werk 

en onderwijs.

Het betreft hier aantallen per 10.000 inwoners in deze leeftijdscategorie. Het aantal niet-werkende en niet-schoolgaande jongeren 

wordt hier gedeeld door het totaal aantal jongeren tussen de 15 en 27 jaar in de gemeente. Op die manier zijn gegevens van 

gemeenten beter te vergelijken: de omvang van de gemeente doet er dan niet meer toe. Voor Steenbergen geldt dat 1.002 van iedere 

10.000 jongeren geen werk hebben of naar school gaan. Dat is dus iets meer dan 10%. In 2017 waren in Steenbergen 3.325 inwoners 

tussen 15 en 27 jaar. Omgerekend naar absolute aantallen gaat het dus om 333 jongeren tussen 15 en 27 jaar. 33 jongeren tussen de 

15 en 27 ontvangen een bijstandsuitkering, 13 een WW uitkering, 62 zijn werkzoekende en één jongere uit Steenbergen volgt een 

traject bij het Regionaal Bureau Leren.

Afgehandeld

K018 7 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Kouwen / Prent

De wethouder deelt de opmerkingen 

over de veelheid aan projecten die 

dienen plaats te vinden in 2022. De 

wethouder zegt toe hiervoor een 

aangepaste planning aan te bieden, 

prioritering, middelen en capaciteit. De 

stand van zaken is van (specifiek) de 

We zullen in de tussenrapportage 2022 de laatste status van de verschillende projecten die zijn overgeheveld aan de raad aanbieden. 

het coalitie akkoord en ppn, rekening houdend met huidige werkvoorraad en beschikbare (ambtelijke) capaciteit vertaald wordt in een 

college actieprogramma. Dit cap wordt na het zomerreces afgerond en na vaststelling college gedeeld met de gemeenteraad. Hierbij 

wordt ook inzicht verkregen in de nu genoemde projecten/activiteiten.  

Afgehandeld

K019 7 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek vraagt waar de 

investeringen die niet gedaan zijn tav 

de riolering terug te vinden zijn. De 

wethouder zegt toe hierop schriftelijk 

te reageren.

In de jaarstukken op blz.49  bij het overzicht van de kredieten en op blz.102 t/m 104 in de paragraaf kapitaalgoederen onderdeel 

riolering. Op dit moment wordt er een evaluatie gehouden op het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.  De uitkomsten 

hieruit worden meegenomen in de komende begroting 2023.

Afgehandeld

K020 7 juni  2021 / 

jaarstukken 2021 / 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek vraagt of dat er voor 

de raadsvergadering een 

liquiditeitsprognose opgesteld kan 

worden. De wethouder zegt toe hierop 

schriftelijk te reageren. 

Afgehandeld



K021 7 juni 2021 / 

verbonden partijen / 

Kouwen / Gommeren

De wethouder zegt toe een 

risicoanalyse aan te zullen bieden 

waarin duidelijk wordt welke effecten 

de toenemende inflatie heeft op de 

uitvoering van beleid.

De risicoparagraaf wordt bij de begroting geactualiseerd. Afgehandeld

K022 7 juni 2022 / West-

Brabants Archief / 

Sluiters / Prent

De wethouder gaat na of dat 

bouwdossiers digitaal raadpleegbaar 

zijn bij het archief.

Alle bouwvergunningen van de gemeente Steenbergen bij het West-Brabants Archief zijn gedigitaliseerd en worden digitaal 

beschikbaar gesteld. Opvragen kan door een e-mail te sturen naar studiezaal@westbrabantsarchief.nl waarna de beschikbare 

tekeningen kosteloos per e-mail toegestuurd zullen worden. Aanvullende informatie: In 1936 is het stadhuis van de gemeente 

Steenbergen afgebrand, waarbij ook de bouwvergunningen verloren zijn gegaan. Er zijn daardoor, op enkele dossiers van 

woningwetwoningen na, geen bouwvergunningen van vóór 1936 op te vragen. Voor bouwdossiers van na 1996 kan men terecht bij de 

Gemeente Steenbergen.

Afgehandeld

K023 7 juni 2022 / 

compensatie 

verhuurders TVS / 

Huisman / Prent

De heer Huisman vraagt om een 

overzicht van het bedrag dat ikv TVS 

aangevraagd had kunnen worden. De 

wethouder zegt dit toe.

Afgehandeld

K024 8 juni 2022 / 

vragenhalfuur / 

Kouwen / Baali

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat de gegevens van de 

geïnteresseerden voor een domodo 

starterswoning bekend zijn en of dat zij 

ook geïnformeerd worden over de 

woningen en zich hiervoor aan kunnen 

melden.

MURADO (dit is de nieuwe naam van het bedrijf)  heeft  In juli 2022 een nieuwsbrief uitgebracht en verzonden aan geïnteresseerden. 

De geplande oplevering in juli is niet gehaald en is nu voorzien in september 2022.

Afgehandeld

K025 8 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Weerdenburg / 

Gommeren

De heer Weerdenburg vraagt of dat de 

egalisatiereserve eenmalig is of 

structureel wordt toegepast. De 

wethouder zegt toe hierop schriftelijk 

te reageren.

Dit zal jaarlijks worden toegepast op het moment er een voordeel ontstaat op het product afval. We zijn nu volgens de BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) verplicht om net als bij riool hiervoor een voorziening te vormen en te 

verwerken in de jaarrekening. Dit voordeel blijft ten allen tijde bestemd voor afval en kan bijvoorbeeld zoals ook toegelicht in het 

raadsvoorstel, ook ingezet worden om de stijging van het tarief in latere jaren te laten dempen. Op dit moment hebben we ook nog 

een egalisatiereserve afvalstoffenheffing van afgerond €37.000, zie ook blz. 181 van de jaarstukken. We zullen daarom in de 

tussenrapportage 2022 voorstellen dit bedrag toe te voegen aan de voorziening egalisatie afval.

Afgehandeld

K026 8 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Verbeek / Gommeren

In relatie tot de afvalstoffen vraagt de 

heer Verbeek of dat de tekorten die in 

het verleden ontstaan zijn als verlies 

genomen worden of in mindering 

worden gebracht op de financieel 

overschot. Hoe vindt verrekening 

plaats?

Eventuele tekorten die in het verleden waren ontstaan, zijn toen ook als verlies genomen. Op dit moment hebben we ook nog een 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing van afgerond € 37.000, is een boeking van eind 2018, zie ook blz. 181 van de jaarstukken. In de 

toekomst zullen de eventuele tekorten in eerste instantie verrekenen met de voorziening egalisatie afval. 

Afgehandeld



K027 8 juni 2022 / 

jaarstukken 2021/ 

Verbeek / Gommeren

De heer Verbeek vraagt naar de 

systematiek van het grondbeleid en dat 

hierdoor de gemeente geen tot 

nauwelijks winst maakt op de verkoop 

van gronden. De wethouder zegt toe 

hierop schriftelijk te reageren.

De grondexploitatiecomplexen kunnen worden onderscheiden in complexen waarbij de gemeente een actieve grondpolitiek voert en 

complexen waarbij met een projectontwikkelaar een  (anterieure) overeenkomst wordt gesloten om een nieuw bestemmingsplan te 

ontwikkelen. Bij een project waarbij een overeenkomst wordt gesloten worden alle door de gemeente te maken kosten (in- en extern) 

betaald door de projectontwikkelaar zodat de gemeente bij deze projecten een beperkt risico loopt, maar dus ook geen winsten 

verkrijgt. Indien bij actieve grondpolitiek projecten met een overschot werden afgesloten werd dit overschot gebruikt om 

investeringen te dekken of werd dit opgenomen in de algemene reserve. Ook zijn daarvoor in het verleden regelmatig bedragen uit 

nog lopende exploitaties onttrokken wanneer de zekerheid bestond dat er een overschot zou zijn bij het sluiten van de exploitatie 

(tussentijdse winstneming). Daar staat tegenover dat ook gemeenten bij een winstgevend plan belastingplichtig zijn voor de 

vennootschapsbelasting. In plannen uit het verleden is ook vaak gekozen voor ruimtelijke kwaliteit in plaats van winst. De verwerving 

van de gronden door de gemeente tegen de gebruikelijke taxatie op complexwaarde/verwachtingswaarde drukt de mogelijkheden om 

winsten te genereren aanzienlijk.

Afgehandeld

K028 8 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Stoeldraijer / Remery

De heer Stoeldraijer vraagt of dat de 

indieners van de petitie van de Burg. 

Van Loonstraat een reactie krijgen. En 

vraagt vervolgens wanneer de 

variantenstudie voor de randweg 

Steenbergen aangeboden wordt. De 

wethouder zegt toe deze vragen 

schriftelijk te beantwoorden. 

Randweg Steenbergen-West heeft de voorzitter van de werkgeroep N257 een petitie aangeboden. De voorzitter is daarop meteen 

uitgenodigd om samen met een vertegenwoordiger van ZLTO, een vertegenwoordiger van de politie en een vertegenwoordiger van de 

Adviesraad Verkeer verder te komen praten in het Gemeentehuis. Er hebben twee gesprekken plaatsgevonden. Tijdens deze 

gesprekken is duidelijk uitgelegd welke tijdelijke maatregelen voor de Burg. Van Loonstraat te Steenbergen haalbaar zij en welke niet. 

De afspraken die zijn gemaakt in dit overleg zijn door de aanwezige vertegenwoordigers terug gecommuniceerd aan de achterban. 

Naar aanleiding van een mail van de vertegenwoordiger van de werkgroep N257 zijn onze aantekeningen naar hem toegestuurd.

Vraag: Wanneer gaat er iets gebeuren?

Antwoord: met de vertegenwoordigers zijn meerdere acties met tijdsaanduiding afgesproken. Ten eerste wordt in het oogstseizoen, 

van augustus tot en met november, een verkeersveiligheidscampagne gehouden gericht op het landbouwverkeer. Na november wordt 

een jaarrond verkeersveiligheidscampagne gestart gericht op al het verkeer door de Burg. Van Loonstraat. Qua fysieke maatregelen 

wordt komend jaar de voorrangssituatie met het Hof van Steenbergen aangepakt, worden reflectoren in het wegdek bij de 

voetgangersoversteek ter hoogte van de Lidl aangebracht en wordt een signaleringspaal bij de voetgangersoversteek aangebracht dat 

vergelijkbaar is met de signalering op de Kade te Steenbergen. 

Vraag: Wanneer kunnen we de variantenstudie rondweg Steenbergen verwachten?

Antwoord: Het is momenteel nog niet precies aan te geven wanneer u de variantenstudie naar de randweg Steenbergen kunt 

verwachten. Het is de verwachting dat de globale tijdsplanning aangaande het raadsvoorstel studie randweg Steenbergen-West is 

opgenomen wordt gehaald. Mocht het nodig zijn om deze verwachting bij te stellen dan wordt dit conform amendement A1 GVVP 

gemeld in de planning en control (P&C) documenten. De studie naar de varianten met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden hangt 

samen met integrale gebiedsontwikkelingsvraagstukken die voortkomen uit de Regionale Verstedelijkingsstrategie. Om een volledig 

beeld te krijgen voor de variantenstudie dienen deze uitkomsten te worden verwerkt. Dit brengt de globale planning vooralsnog niet 

in gevaar. 

Globale tijdsplanning ingaande het raadsvoorstel studie randweg Steenbergen-West : zie onderstaand schema:Waarom staat de 

verordening Adviesraad Verkeer niet in de jaarstukken?

Antwoord: Per abuis is de verordening Adviesraad Verkeer niet opgenomen in het overzicht “Kaders voor het bestaand beleid” op blz. 

42 van de jaarstukken 2021. Bij de volgende P&C documenten zullen we dit meenemen.

Afgehandeld

K029 8 juni 2022 / 

jaarstukken 2021 / 

Verbeek / Baali

De heer Verbeek vraagt verduidelijking 

over het plangebied Buiten de Veste en 

of dat de gemeente binnen de 

bebouwde kom vrij kan bouwen. De 

wethouder zegt hierop schriftelijk te 

reageren.

Wordt later aangeleverd richting september.



K030 8 juni 2022 / 

grondexploitatie Pinas 

/ diverse sprekers / 

Gommeren en Baali

Wethouder Gommeren zegt toe de 

vragen over de financiering schriftelijk 

te beantwoorden. Wethouder Baali 

zegt toe de vragen over de inrichting 

van het gebied en de communicatie 

schriftelijk te beantwoorden (zie 

bijlage).

Beantwoording is op 14 juni 2022 per email separaat aan de griffie toegezonden. De beantwoording was bijgevoegd bij het 

agendapunt bij de vergadering van 30 juni.

Afgehandeld

K031 30 juni 2022 / 

vragenhalfuur / Van 

Thillo / Baali

Wethouder Baali zegt toe met de ISD te 

kijken wat het effect en de 

toegevoegde waarde is van de 

meldingen rondom bijstandsfraude en 

de resultaten schriftelijk terug te 

koppelen naar de raad. 

De vraag is meegenomen in overleg met de ISD. Vanwege de vakantieperiode en alle werkzaamheden in het kader van de 

energietoeslag zijn hier nog geen concrete stappen in gezet. Wij pakken dit na de zomervakantie weer met de ISD op en komen hier 

uiterlijk december 2022 schriftelijk op terug. Zo lang het onderzoek loopt zullen we als gemeente geen oproepen meer plaatsen om 

melding van bijstandsfraude te doen “

K032 30 juni 2022 / 

vragenhalfuur / 

Kouwen / Prent

Wethouder Prent zegt toe schriftelijk te 

beantwoorden wat de status is van het 

ontgassen op het Schelde Rijnkanaal en 

het Volkerak en of het meegenomen 

wordt in de APV in samenwerking met 

de gemeente Tholen.

Eind 2021 is het onderwerp “varend ontgassen”, mede op initiatief van uw partij, door de burgemeester aan de orde gesteld tijdens de 

zogeheten “Watertafel” met zoveel mogelijk betrokken organisaties en instanties. U bent hierover geïnformeerd in een 

raadsmededeling d.d. 21 december.  

Medio februari bent u vervolgens geïnformeerd over een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het “verzoek aan de 

regering om organisaties die op zoek zijn naar financiering voor dit soort installaties actief te ondersteunen, bijvoorbeeld met advies, 

bijvoorbeeld op zoek naar bestaande mogelijkheden en bijvoorbeeld cofinanciering”.

Sindsdien hebben zich t.a.v. de situatie in onze gemeente geen specifieke ontwikkelingen voorgedaan. Wel neemt de aandacht voor de 

problematiek op provinciaal en landelijk niveau steeds verder toe. Hopelijk leidt dit binnen afzienbare tijd tot nadere oplossingen voor 

deze complexe materie, met mogelijkheden in de landelijke en internationale regelgeving om het varend ontgassen door 

binnenvaartankschepen terug te dringen/te verbieden en hiertegen zo nodig op te kunnen treden. Dit alles uiteraard in het belang van 

de volksgezondheid.

Hierbij aangetekend: bij onze toezichthouders en handhavers zijn m.b.t. het lopende jaar geen klachten bekend over varend 

ontgassen van schadelijke stoffen op het Schelde-Rijnkanaal noch het Volkerak.

Wanneer zich nieuwe/relevante ontwikkelingen voordoen, wordt uw raad hierover zo snel als mogelijk geïnformeerd.

Afgehandeld

K033 30 juni 2022 / 

vragenhalfuur / 

Kouwen / Remery

Wethouder Remery heeft aangegeven 

zijn beantwoording m.b.t. 

proefboringen door Scan schriftelijk 

met de raad te delen via de griffie. 

De schriftelijke beantwoording van de vragen is toegestuurd aan de griffie. Deze beantwoording is te vinden als bijlage 00A bij de 

toezeggingenlijst bij de oordeelvormende vergadering van 7 september.

Afgehandeld

K034 30 juni 2022 / 

vragenhalfuur / 

Kouwen  / Remery

Wethouder Remery zegt toe schriftelijk 

te beantwoorden of er versneld 

onderhoud van de Vossemeersebrug is 

aangevraagd bij Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat geeft aan momenteel geen capaciteit te hebben om deze brug naar voren te halen omdat er meerdere bruggen over 

het kanaal ook nodig onderhoud  moeten hebben. Daarbij is  gekeken naar het gebruik van de bruggen. De prioritijd van andere 

bruggen gaat voor, omdat daar meer verkeer overheen gaat en de om rijtijd daar groter is.

Afgehandeld



K035 30 juni 2022 / 

vragenhalfuur / Aben / 

Remery

De wethouder zegt toe de vragen over 

het maaibeleid rondom het levensbos 

schriftelijk te doen toekomen.

1.	Is het college bekend met dit gegeven?

Naar aanleiding van de vorige vraag zijn er paden gemaaid zodat de reeds geplante bomen bereikbaar zijn. Er is destijds aangegeven 

dat de aanleg van de contouren van het nieuwe Levensbos op korte termijn in de planning staat en dat bij de start van deze 

werkzaamheden het gehele terrein wordt opgeknapt. Inmiddels is er een start gemaakt aan de werkzaamheden en is het gehele 

terrein gemaaid en zijn een deel van de sloten opgeschoond. De sloten langs de krommeweg maken onderdeel uit van het maaibestek 

en zijn derhalve niet in het project meegenomen. Bij navraag staan ook in deze sloten de brandnetels erg hoog. Deze zullen tijdens de 

werkzaamheden aan het Levensbos verwijderd worden.    

2.	Kan het college SMART aangeven wanneer er alsnog aan deze toezegging wordt voldaan?

Alle maaiwerkzaamheden die onderdeel zijn van de aanleg van de contouren van het Levensbos zijn uitgevoerd. Bij de sloot aan de 

Krommeweg en de paden in het Petersbos zijn in de tussentijd al een keer gemaaid. We zullen dit in september nog een keer herhalen 

en hierbij de ongewenste soorten zoveel mogelijk verwijderen. 

3.	Kan het college toezeggen dat deze percelen in een separate maaiplanning kan worden behandeld, zodat de percelen die 

uitstraling en gebruiksmogelijkheid krijgen die ze verdienen?

De sloten rondom het toekomstige Levensbos maken onderdeel uit van het maaibestek en worden derhalve ecologisch beheerd. (1 

keer per jaar gemaaid). Voor het terrein van het toekomstige Levensbos wordt een beheerplan opgesteld om te bepalen hoe vaak en 

welke delen gemaaid worden. Het terrein zal in september voor een groot deel worden ingezaaid met een bloemrijkmengsel dat een 

grote bijdrage levert aan de biodiversiteit en de bijen. Deze mengsels worden 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Wij zullen er op toezien 

dat de geplante bomen en aangelegde paden goed bereikbaar blijven door op deze plekken met een hogere frequentie te maaien en 

dat het gehele Levensbos de uitstraling krijgt en houdt die het verdient. 

Afgehandeld

K036 30 juni 2022 / 

grondexploitatie Pinas 

/ Huisman / 

Gommeren

De wethouder zegt toe schriftelijk te 

beantwoorden wat het verschil is in 

kosten tussen een groene en reguliere 

parkeerplaats.

De kosten voor de aanleg van een 'reguliere' parkeerplaats per m2 incl. fundering en opsluiting excl. grondwerk; =  € 625.- per 

parkeerplaats excl. BTW. De kosten voor de aanleg van deze parkeerplaatsen per m2 incl. fundering en opsluiting excl. grondwerk 

bedragen € 812.50 .- per parkeerplaats excl. BTW.

afgehandeld

K037 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / De 

Neve / Van den Belt

De burgemeester zegt toe het plan van 

aanpak van Seinstra aan de raad te 

doen toekomen.

Op 21 juli is het plan van aanpak gedeeld met de gemeenteraad. Afgehandeld

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.



K040 14 juli  2022 / 

perspectiefnota / 

Huisman / Prent

De wethouder gaat na hoe babs voor 1 

dag is geregeld, juridisch en financieel.

In het reglement Burgerlijke stand Steenbergen is de mogelijkheid voor benoeming tot babs voor 1 dag beschreven. Hier zijn 

specifieke voorwaarden aan gekoppeld. Voldoet een persoon niet aan die voorwaarden, dan is er alsnog de mogelijkheid om een 

toespraak te houden, en doet een babs het officiële gedeelte. Een babs voor 1 dag kent dezelfde juridische status als de reguliere babs 

binnen de gemeente Steenbergen, omdat voldaan wordt aan de voorwaarden uit het reglement. De ‘gastbabs’ voltrekt het huwelijk 

onbezoldigd. Wij brengen de kosten voor benoeming van de ‘gastbabs’ in rekening bij het bruidspaar op basis van de 

legesverordening. Het gebruik van een 'gastbabs' vraagt meer voorbereiding door onze organisatie.

In het reglement staan de voorwaarden voor een babs voor 1 dag, te weten;

Artikel 3. Benoeming

1.	De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode waarin hij/zij bij het team Servicecentrum van de 

gemeente Steenbergen werkzaam is.

2.	De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode. 

3.	Voor de benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op schriftelijk verzoek gelden de 

volgende voorwaarden:

a.	de beoogde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is reeds benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke 

stand in een andere gemeente.

b.	De aanvraag wordt schriftelijk ingediend, hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar vanuit de gemeente Steenbergen. De 

aanvraag wordt ondertekend door het bruidspaar en de beoogde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

c.	Als bijlage bij de aanvraag dient te worden toegevoegd:

•	Een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager en het bruidspaar

•	Een kopie van het benoemingsbesluit van de buitengewoon

 ambtenaar van de burgerlijke stand van de andere gemeente.

•	Een kopie van de beëdiging door de rechtbank van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de andere gemeente.

•	Indien uit het benoemingsbesluit niet blijkt dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand nog actief zijn taken mag 

uitvoeren een aanvullende verklaring van een andere gemeente waar de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand eerder is 

benoemd, waaruit blijkt dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de taken nog actief uitvoert.

d.	De aanvraag tot benoeming dient minimaal 2 maanden voorafgaand aan de geplande datum van het huwelijk of 

partnerschapsregistratie te worden ingediend. 

Afgehandeld

K041 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / 

Weerdenburg / Baali

De wethouder zegt toe een overzicht te 

verstrekken van de geprognotiseerde 

woningbehoefte.

Verwezen wordt naar bijgevoegde raadsmededeling met de titel 'Woningbouwplanning 2022 tm 2031' van 18 januari 2022 met de 

bijbehorende bijlagen, geregistreerd onder nummers RD2200016, 2201504, 2201240, RD2100206, ingebracht op 9 februari 2022.

Afgehandeld

K042 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / 

Weerdenburg / Baali

De wethouder zegt toe na te gaan hoe 

en wanneer de woningbouwbehoefte 

en programmering naar de raad 

gecommuniceerd wordt.

Jaarlijks wordt de gemeenteraad over de woningbouwbehoefte en -planning geïnformeerd en op dit moment wordt gewerkt aan de 

planning voor alle woongerelateerde zaken, gelet op de wensen van de raad naar aanleiding van onder meer het initiatiefvoorstel en 

het raadprogramma.

Afgehandeld

K043 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / 

Huisman / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan 

wanneer en welke omwonenden 

geïnformeerd worden als er een 

laadpaal geplaatst worden. 

Bewoners worden op verschillende manieren geïnformeerd over de komst van laadpalen in hun omgeving. Dit staat vermeld in de 

Staatscourant wat tevens de enige wettelijke verplichting is. Bewoners kunnen de app “officiële bekendmakingen” gebruiken om een 

bericht te krijgen zodra er iets gepubliceerd wordt in de Staatscourant in hun omgeving. Daarnaast wordt een bericht geplaatst in de 

Steenbergse Courant en wordt onze social media gebruikt om bewoners te informeren over de komst van laadpalen. 

Afgehandeld



K044 14 juli 2022 / 

perspectiefnota / 

Stoeldraijer / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat er een actuele verkeerstelling op de 

Burg. Van Loonstraat plaats kan 

vinden.

Nee dit is niet nodig. Aan de hand van het verkeersmodel van de Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) is er voldoende inzicht te 

krijgen in de verkeersintensiteiten over de Burg. Van Loonstraat te Steenbergen. In dit model wordt met meerdere factoren en 

toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden, waardoor een betrouwbaarder beeld ontstaat dan enkel het afnemen van een 

steekproef doormiddel van verkeerstellingen. De actuele verkeerstellingen die reeds in november 2021 en juni 2022 hebben 

plaatsgevonden in het kader van de monitoringsplicht in het  ‘Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet' worden in het verkeersmodel 

opgenomen. De verkeerstellingen die op strategische punten in de gemeente Steenbergen zijn afgenomen vormen een 

referentiekader voor het actualiseren van het BBMA verkeersmodel.

Afgehandeld

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. 

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. 

M003 9 juni 2022 / ICT en 

informatieveiligheid / 

Geers / Prent

De wethouder zegt toe een 

informatieavond te organiseren over 

ICT en Equalit.

Deze avond heeft plaatsgevonden op 18 juli. 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.

Middellange toezeggingenlijst voor september 2022


