Toezeggingen voor januari 2022:

1.

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
20 februari 2020 / 10.
/ Hotel A4 / Verbeek /
Knop

2.

9 juni / 05. / energie
en ruimte / div
sprekers / Baartmans

3.

9 juli / 5. /
perspectiefnota 2021
/ Lambers / Knop

4.

31 augustus / 5. /
Vragenhalfuur /
Baselier / Krook

5.

31 augustus / 6. /
aanpak coronacrisis /
Verbeek / Krook

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe de
gemeenteraad te zullen
informeren op het moment dat er
nieuwe informatie gedeeld kan
worden.
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 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.
De wethouder zegt toe de raad te
infomeren zodra er meer
informatie gemeld kan worden
over de koerswijziging bij de
Stichting SamenWerken.
De wethouder zegt toe schriftelijk
te reageren op de vraag of dat
zwembaden gebruik hebben
gemaakt van de financiële
regeling.

Op 2 december 2021 (informatieavond) is de raad
voor het laatst bijgepraat over A4-hotel.

Afgehandeld

De zitting van de Raad van State is uitgesteld. Er
wordt een nieuwe datum ingepland.

Er volgt een presentatie in overleg met de griffie in
Q4 2020. Avond is nog steeds uitgesteld

Op dit moment is nog geen informatie te melden.

Is meegenomen naar de rapportage en informatie
naar de gemeenteraad.
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Afgehandeld

6.

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
31 augustus / 6. /
aanpak coronacrisis /
Verbeek / Krook

7.

5 november 2020 / 4B
/ begroting 2021 /
Remery / Krook

8.

2 december 2020 / 7 /
Belastingverordening
en / Van Agtmaal /
Krook
2 december 2020 / 9 /
Wijziging RWB /
Theuns / Krook

9.

10

13 januari /
vragenhalfuur /
Stoeldraijer / Knop

Toezegging

De wethouder reageert schriftelijk
op de vraag over de subsidie van
projecten die na de intelligente
lock down worden ingediend en
mogelijk niet uitgevoerd kunnen
worden (pagina 11).
De wethouder zegt toe schriftelijk
terug te komen op het
beschikbaar stellen van
eenvoudige aanvraagformulieren
van de ISD.
De wethouder zegt toe dat het
dashboard voor het inzicht in de
lokale heffingen volgend jaar
beschikbaar komt.
De wethouder zegt toe bij de RWB
na te gaan of dat het voorstel tot
aansluiting bij de
werkgeversvereniging afgestemd is
met de ondernemingsraad.
De wethouder zegt toe het
centrummanagement mee te
nemen in de op te stellen
bestuursopdracht economische
kracht.

Antwoord

Zie vraag 5.

Afgehandeld

Afgehandeld

Dit wordt meegenomen in het vervolg van project
Verbreding en verdieping lokale heffingen.
Verwachting Q1 2022
Besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden.
RWB heeft intern de procedures goed doorlopen.

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.
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Afgehandeld

11.

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
4 maart / GVVP / Baali
/ Baartmans

12.

25 maart /
vragenhalfuur / Baali
/ Baartmans

13.

26 maart / Motie Sito
Machinebouw /
Theuns / Knop

14.

7 april /
Vragenhalfuur /
Theuns / Knop

15.

22 april / Levensbos /
Van Es en Van
Elzakker / Baartmans

16.

12 mei /
vragenhalfuur / Van
Es / Baartmans

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder zegt toe voor de
vergadering van 10 maart de raad
een memo te doen toekomen over
de gevolgen van een rondweg zijn
irt de aanpak van de
Steenbergseweg.
De wethouder gaat na wanneer het
voorstel aangeboden aan de raad
om parkeerplaatsen te realiseren bij
de bushalte Dinteloord.
De wethouder zegt toe
medewerking te zullen verlenen bij
een eventuele bedrijfsverplaatsing
van Van Merrienboer.
De wethouder zegt toe via een
persbericht extra aandacht te geven
aan de aangepaste openingstijden
van de Rabobank binnen
Vraagwijzer.
De wethouder zegt toe een
voortgangsrapportage aan te zullen
bieden en hierin inzicht te geven
over de deelname en de
financiering.
De wethouder gaat na of dat de
fietsenstalling bij de rotonde
Dinteloord overkapt kan worden.

Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek
aanleg oostelijke rondweg Dinteloord zal een
memo opgesteld worden over de relatie tussen een
eventuele rondweg i.r.t. de herinrichting van de
Steenbergseweg. De memo zal begin februari aan
de raad worden aangeboden.
Het aanbrengen van de parkeerplaatsen bij de
bushalte Noordlangeweg wordt meegenomen in de
herinrichting van de Steenbergseweg.

Afgehandeld

Is een structurele toezegging.

Communicatie heeft hierover plaatsgevonden.

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.
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
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Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder

17.

12 mei / Energie en
Ruimte / Veraart /
Baartmans

18.

12 mei / Energie en
Ruimte / Gommeren /
Baartmans

19.

12 mei / Franseweg
99a / Stoeldraijer /
Krook

20

12 mei / ingekomen
stukken / Stoeldraijer
/ Krook

21.

9 juni / verbonden
partijen / Lambers /
Knop

Toezegging

De wethouder zegt toe bij de
nieuwe versie van de energiemix
een inzicht te geven in welke
bedrijven en woningen door eigen
energieopbrengst worden voorzien.
De wethouder zal in de volledige
evaluatie de lokale energiemeter
meenemen.

Antwoord

Afgehandeld

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.
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.
De volledige evaluatie volgt zodra de resultaten van
de netstudies van Enexis bekend zijn.

De wethouder zegt toe de
omwonenden actief en vroegtijdig
te informeren over toekomstige
ontwikkelingen op deze locatie.
De wethouder zegt toe schriftelijke
te reageren op de oproep van
RADAR.
De wethouder zegt toe uit te zoeken
wat de consequenties zijn van het
uittreden van de gemeente Tholen
uit de regio West-Brabant.

(Financiele) consequenties zijn zeer beperkt.
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Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
24 juni /
vragenhalfuur /
Lambers / Baartmans

Toezegging

Antwoord

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.

23.

8 juli /
perspectiefnota /
Baali / Krook

24.

6 september /
tussenrapportage /
Verbeek / Krook

25.

8 september /
vragenhalfuur /
Verbeek / Baartmans

26.

8 september /
vragenhalfuur /
Gommeren /
Baartmans

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.
De wethouder zegt toe begin
volgend jaar een update te geven
van de werkzaamheden en
resultaten van de jobcoach.
De wethouder zegt toe de
gemeenteraad op de hoogte te
houden van de kap van de bomen
aan de Krommeweg.
De heer Gommeren is verbaast is
dat zwaar- en landbouwverkeer niet
is meegenomen in de enquête over
de herinrichting Steenbergseweg en
vraagt waarom hier niet voor

De wethouder heeft toegezegd toe naar een
oplossing toe te werken die past bij aan bewoners
van de van de Heensedijk.
Afgelopen jaar hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden tussen bewoners en organisatie.
De organisatie heeft overleg gevoerd met
Natuurmonumenten over de staat van onderhoud.
De organisatie onderzoekt opnieuw naar mogelijke
oplossingen. Zodra deze er zijn treedt de
organisatie in contact met alle bewoners van de
Heensedijk.
Er wordt gewerkt aan het aanleveren van een nota
in februari 2022.

22.

De bomen welke volgens het onderzoeksrapport
besmet waren met Roetschaorsziekte zijn gekapt.
De situatie rondom de Krommeweg wordt in de
gaten gehouden.
De ZLTO is uitgenodigd om aan de enquête deel te
nemen. Zij hebben kenbaar gemaakt dat
landbouwverkeer niet in de enquête vermeld stond.
Hierop is naar de ZLTO beantwoord dat hiervoor de
kop vrachtverkeer en de open velden gebruikt
5

Afgehandeld

Afgehandeld

Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder

27.

30 september /
vragenhalfuur / Van
Agtmaal / Knop

28.

30 september /
vragenhalfuur /
Kouwen / Baartmans

29.

30 september /
vragenhalfuur / Baali
/ Baartmans

30.

30 september /
vragenhalfuur / Baali
/ burgemeester

31.

30 september /
tussenrapportage /
Huisman / Krook

Toezegging

Antwoord

gekozen is. De wethouder gaat dit
na.

konden worden. ZLTO heeft dit naar haar leden
gecommuniceerd.

Met betrekking tot het gebouw
van de Kruisvereniging in NieuwVossemeer 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 wethouder zegt toe begin
volgend jaar het woonbeleid te
evalueren, inclusief het
bouwprogramma.
De wethouder zegt toe na te gaan
wat de planning is van de
kernvisies.

De Kruisvereniging is begin november en eind
december bijgepraat op ontwikkelingen. Scenario’s
ten behoeve van mogelijke herontwikkeling worden
in januari 2022 aan het college voorgelegd.

De burgemeester zegt toe het
genoemde voorval van 28
augustus te bespreken in het
eerstvolgende politieoverleg en
hierop schriftelijk te reageren.
De wethouder zegt toe uiterlijk in
Q3 met een beleidsnota te komen
voor een elektrisch wagenpark.
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Afgehandeld

32.

33.

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
30 september /
Steenbreek /
meerdere sprekers /
Baartmans
30 september /
Steenbreek / Baali /
Baartmans

34.

30 september /
interpellatie
vergunningen / Van
Es / Baartmans

35.

30 september / boom
van leven / Huisman /
Baartmans

36.

4 oktober /
vragenhalfuur /
Kouwen

Toezegging

De wethouder zegt toe de
mogelijkheden te onderzoeken
voor vergroening van het terrein
voor het gemeentehuis.
De wethouder zegt toe schriftelijk
te reageren op de vraag hoe
inwoners die recht hebben op 1
meter geveltuin hierop gewezen
worden.
De wethouder zegt -via de
voorzitter-toe te komen met een
evaluatie en verbeterplan
omtrent het proces van
evenementenvergunningen.

De wethouder komt schriftelijk
terug op de vraag wanneer het
onderzoek over de haalbaarheid
van het plan aangeleverd kan
worden.
Het college beantwoord
schriftelijk de vragen van de heer
Kouwen en wat er gedaan kan
worden om de het gevoel van
verkeersveiligheid op de

Antwoord

Afgehandeld

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.

De vragen van de heer Kouwen zijn schriftelijk
beantwoord aan de hand van artikel 40 vragen.
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Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

Westlandse Langeweg te
vergroten.
37.

4 oktober /
insprectierapport VVE
/ Huisman / Prent

38.

6 oktober /
vragenhalfuur /
Stoeldraijer /
Baartmans

39.

40.

6 oktober /
maaibeleid /
meerdere sprekers /
Baartmans
6 oktober /
maaibeleid / Van Bers
/ Baartmans

41.

4 november /
begroting 2022 /
Verbeek / Krook

42.

4 november /
begroting 2022 /
Huisman / Krook

De wethouder zegt toe in januari
of februari een mededeling te
doen over hoe aan de
herstelopdrachten wordt voldaan.
De wethouder zegt toe de
resultaten van de evaluatie te
delen met de raad en zal
vooruitlopend hierop het aantal
fietsnietjes uitbreiden.
De wethouder zegt toe een
overzicht te verstrekken waarin
de meldingen via de app zijn
gecategoriseerd.
De wethouder zegt toe na te gaan
wat de meerkosten van het
maaibeleid zijn voor de inwoners.

De fietsnietjes staan er al. Werk wordt deze week
(wk 50) afgerond.
In januari 2022 zal voor de evaluatie een
raadsmededeling komen.

Actuel stand rondom maaibeleid bent u december
via een raadsmedeling geinformeerd.

De wethouder zegt toe inzicht te
geven op de verhouding
productieve en improductieve
arbeidsuren van de organisatie.
De wethouder zegt toe de raad te
informeren over de uiteindelijke
kosten voor de bodekast.
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Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
4 november /
begroting 2022 /
Lambers / Baartmans

Toezegging

44.

4 november /
begroting 2022 /
Huisman / Baartmans

De wethouder zegt toe de raad op
te houden van de mogelijkheden
om een zelfbewoningsplicht in te
stellen.

45.

4 november /
begroting 2022 / Baali
/ Prent

46.

4 november /
begroting 2022 / Baali
/ Prent

47.

4 november /
begroting 2022 /
Huisman / Baartmans

48.

4 november /
begroting 2022 /
Huisman / Baartmans

De wethouder zegt toe een
nadere onderbouwing te geven
van de uitvoeringskosten van de
dorpsvisie Nieuw-Vossemeer
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 wethouder zegt toe schriftelijk
te reageren op welk percentage
van de investeringen in riolering
ingezet wordt voor innovatie.
De wethouder zegt toe nadere
informatie te geven over de
natuurwaarden van de wadi’s.

43.

Antwoord

De wethouder zegt toe een
afvalbak te plaatsen bij het
hondenveldje op de Welberg.
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.
Aan deze toezegging wordt middels een
raadsmededeling in januari 2022 voldaan.
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Afgehandeld

49.

50.

51.

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
4 november /
begroting 2022 /
Weerdenburg /
Baartmans
6 december /
belastingverordening
en 2022 / Huisman /
Krook

6 december /
belastingverordening
en 2022 / Verbeek /
Krook

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe informatie
te geven over de geplande
locaties voor seniorenwoningen.

Wordt meegenomen bij raadsvoorstel, gepland in
februari 2022, over het woningbouwprogramma

De wethouder zegt toe na te gaan
of dat er een app gebruikt kan
worden waarmee bijgehouden
kan worden hoeveel afval per
huishouden verbruikt wordt.

De gemeente heeft wel een afvalapp/ digitale
afvalkalender. Hierin zijn de inzamelroutes te zien
en worden tips gegeven over afval scheiden. De
app is niet geschikt voor het bijhouden van
hoeveelheden afval.

De wethouder zegt toe schriftelijk
te reageren op het verloop van de
voorziening ten behoeve van de
riolering.

In de gemeenten waar inwoners kunnen
controleren hoeveel en/of hoe vaak zij restafval
genereren is er sprake van een tarief per aanbod
en/of gewicht. Dan pas is hiervoor in het kader van
de Wet AVG een wettelijke grondslag.
De gemeente Steenbergen hanteert een afvalbeleid
zonder tarief op restafval en dus is dit niet
mogelijk.
Het verloop van de voorziening is voor het laatst
opgesteld bij de begroting 2022. In deze begroting
vertoont de voorziening het volgende verloop:
01-01-2022 € 1.007.000
01-01-2023 € 743.000
01-01-2024 € 674.000
01-01-2025 € 605.000
01-01-2026 € 536.000
Zoals aangegeven in het raadsvoorstel
belastingverordeningen 2022 volgt de raming van
de voorziening riolering het vastgestelde VGRP.
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Afgehandeld

Afgehandeld

Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Voor de jaren 2022 en 2023 zijn de juiste bedragen
vermeld als onttrekking. Voor de jaren 2024 en
2025 is het bedrag nog niet aangepast aan het
huidige VGRP. Omdat het VGRP eindigt eind 2023
zijn de “oude” bedragen uit de meerjarenschijf
gehandhaafd. Deze systematiek passen met ingang
van de volgende begroting niet meer toe. Het VGRP
is voor de gehele periode van de meerjarenraming
leidend.
In de jaren 2024 en 2025 is in de begroting een
onttrekking opgenomen van jaarlijks € 69.181,
terwijl het VGRP voor zowel 2024 als 2025 een
storting voorziet van respectievelijk € 117.441 en €
126.707. Het geraamde saldo per einde 2025 ligt
dus hoger dan vermeld in de huidige begroting
2022 en moet zijn € 918.000.
Het aangepaste verloop van de voorziening:
01-01-2022 € 1.007.000
01-01-2023 € 743.000
01-01-2024 € 674.000
01-01-2025 € 791.000
01-01-2026 € 918.000
Uiteraard worden de saldi in de eerstvolgende
begroting gecorrigeerd.
Interessanter zijn de werkelijke bedragen van de
voorziening zoals die in de jaarrekening terecht
komen. Dat geeft het werkelijke beeld van de
exploitatie en daarmee ok de stand van de
voorziening. Hieruit blijkt dat de werkelijke situatie
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Afgehandeld

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

substantieel kan afwijken van de raming. In dat
geval is het belangrijk een tussenevaluatie uit te
voeren en waar nodig bijstellingen te doen.
52.

6 december /
inburgering /
meerdere sprekers /
Krook

De wethouder zegt toe na te gaan
wanneer het
uitvoeringsprogramma naar de
raad gaat en zegt toe voor de
raadsvergadering de raad
hierover te informeren.

De zin over het uitvoeringsprogramma is abusievelijk
in het raadsvoorstel terecht gekomen. Deze behoorde
alleen in het collegevoorstel, daar het college over de
uitvoering gaat. In januari 2022 wordt het
uitvoeringsplan besproken in het college. Nadat het
uitvoeringsplan is vastgesteld in het college worden de
stukken gedeeld met de raad. De structurele kosten
voor de uitvoering van de NWI blijven volgens het
uitvoeringsplan binnen de te ontvangen uitkeringen
vanuit het Rijk (en daarmee dus passend binnen
voorgestelde in-is-uit-principe).

Afgehandeld

53.

6 december /
inburgering / Maas /
Krook

De wethouder zegt toe de raad te
informeren over het aantal
statushouders die begeleid zijn
naar werk.

Wethouder Krook heeft in de raadsvergadering
reeds aangegeven dat voor de statushouders die
onder de oude wet Inburgering vallen het niet
mogelijk is om te achterhalen hoeveel er naar werk
begeleid zijn. Dit omdat DUO dergelijk informatie
niet mag verstrekken.
Met de nieuwe wet Inburgering waarbij de
gemeenten in de Brabantse Wal zelf over deze
gegevens beschikt, is dit in de toekomst wel
mogelijk.

Afgehandeld
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Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
6 december /
inburgering /
Gommeren / Krook

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder zegt toe nadere
informatie te geven over de in-isuitregeling.

Afgehandeld

55.

6 december /
regiovisie jeugdzorg /
Van Caam / Krook

De wethouder zegt toe schriftelijk
te reageren op de pleegzorg tot
21 jaar.

56.

6 december /
regiovisie jeugdzorg /
Baselier / Krook

De wethouder zegt toe de overige
8 lokale paragrafen te zullen
toesturen.

Met in-is-uit principe word bedoeld dat er niet meer
aan een bepaalde wettelijk taak of opdracht van het
Rijk wordt uitgegeven dan dat er door het Rijk
beschikbaar wordt gesteld.
Per 1 juli 2018 is er een bestuurlijke afspraak
tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk
(VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg standaard
tot 21 jaar ingezet zal worden, tenzij het pleegkind
heeft aangegeven geen gebruik meer te willen
maken van pleegzorg.
De 8 lokale paragrafen van de Regiovisie worden
via de griffier verstrekt aan de raad.
(zie bijlagen bij de toezeggingenlijst)

57.

6 december /
regiovisie jeugdzorg /
Verbeek / Krook

De wethouder gaat na of dat de
verslagen met de clusters gedeeld
mogen worden.

Er zijn geen detailverslagen van de gesprekken die
met de verschillende clusters hebben
plaatsgevonden. De gesprekken hebben juist op
deze manier plaatsgevonden om in openheid en
vrijheid met elkaar te kunnen spreken. De rode
draden van deze gesprekken hebben de basis
gevormd voor de regiovisie. Er is wel een regionale
presentatie beschikbaar, welke door het ZI2T is
gegeven aan verschillende gemeenteraden in de
regio die hierom verzocht hebben. Deze
presentatie wordt via de griffier aan de raad
verstrekt.

Afgehandeld

54.
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Afgehandeld

58.

Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
8 december /
randweg / meerdere
sprekers / Baartmans

59.

8 december /
randweg / Veraart /
Baartmans

60.

8 december /
vragenhalfuur /
Weerdenburg /
Baartmans

61.

8 december /
economische kracht /
Gommeren / Knop

62.

8 december /
warmtevisie /
meerdere sprekers /
Baartmans

Toezegging

Antwoord

Afgehandeld

De wethouder zegt toe om nog
voor de raadsvergadering van 23
december met o.a. de politie, de
werkgroep N257, de adviesraad
en ZLTO om de mogelijkheid van
tijdelijke maatregelen te
onderzoeken.
De wethouder geeft een nadere
schriftelijke toelichting op
waarom een bepaalde vorm van
baatbelasting niet mogelijk is.
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.
De wethouder gaat na waarom de
extra middelen voor economische
kracht niet in de begroting
opgenomen waren.

Het gesprek heeft plaatsgevonden.

Afgehandeld

Deze technische vraag is schriftelijke beantwoord
en aan de agendastukken van de raadsvergadering
van 8 december 2021 toegevoegd.

Afgehandeld

Ten tijden van het opstellen van de begroting 2022
was het beleidskader nog in ontwikkeling. Om die
reden zijn extra middelen niet opgenomen in de
begroting.

Afgehandeld

De wethouder brengt in beeld wat
nog meer potentiële
warmtebronnen zijn, inclusief
geothermie.

De beantwoording van deze vraag wordt in
december 2021 toegestuurd, naar verwachting voor
de besluitvormende raadsvergadering.
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Datum /
agendapunt /
onderwerp /
indiener /
Portefeuillehouder
8 december /
warmtevisie / Kouwen
/ Baartmans

Toezegging

Antwoord

De wethouder zegt toe na te gaan
hoeveel er wordt afgerekend op
het energielabel van woningen.

De beantwoording van deze vraag wordt in
december 2021 toegestuurd, naar verwachting voor
de besluitvormende raadsvergadering.

64.

8 december /
warmtevisie /
meerdere sprekers /
Baartmans

De wethouder zegt toe de stand
van zaken mbt het actieplan zonop-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.

65.

8 december / Boetse
Molen / Veraart /
Baartmans

De wethouder zal op de brief van
de inwoners reageren en met in
contact treden.

63.
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Afgehandeld

Structurele toezeggingen:
Datum / agendapunt /
onderwerp / indiener /
Portefeuillehouder
1.
7 mei 2018 / 08. / Jeugdzorg /
Div. raadsleden / Krook
2.

28 februari / 2019 / 11A. /
Motie Jeugdzorgen / Baali /
Krook

3.

5 juni 2019 / 05. /
Vragenhalfuur / Veraart /
Knop /

4.

3 februari 2020 / 06. /
kerngericht werken /
Huisman / Prent

Toezegging

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.
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.
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.
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 .
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5.

6.

4 december 2019 / visie
ruimte en energie /
Baartmans

13 januari 2021 / GVVP /
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.
De wethouder zegt toe de raad jaarlijks te informeren over de uitvoering van het GVVP.
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