
Overzicht opvolging acties in besluiten en raadsmededelingen voor januari 2022 

 

Raadsbesluiten 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 

 

 

Raadsmededelingen 

 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
1. 07-11-2018 Uitspraak Centrale Raad 

van Beroep over 

huishoudelijke 

ondersteuning – 

BM1805284 

Zodra het plan door het college 

is vastgesteld, zal de raad hier 

via een raadsmededeling over 

geïnformeerd worden. 

 Op 12 april jl. heeft het ministerie van 

VWS middels een kamerbrief laten 

weten dat de uitspraak van de Centrale 

Raad van Beroep aanleiding is een 

wetsvoorstel om de Wmo 2015 te 

wijzigen. In afwachting van dit 

wetsvoorstel wordt de zorg aan cliënten 

gecontinueerd. Het college zal zich na 

vaststelling van het wetsvoorstel 

beraden op de consequenties voor de 

gemeente Steenbergen. 

2. 5-2-2020 Lemon onderzoek - In 2020 zal er actueel beleid 

ontwikkeld worden voor 

speelvoorzieningen, de nota 

buitenspeelruimte, met 

indien wenselijk / 

noodzakelijk de daarbij 

behorende middelen. 

- Binnenkort wordt gestart 

met de voorbereidingen 

voor de nieuwe 

 

 

 

 

 

 

 

- Portefeuillehouder heeft besloten 

voorkeur te geven aan het opstellen 

van een uitvoeringsprogramma 

boven het opstellen van nieuw 

beleid. Doelstelling is 1 

speelvoorziening per jaar 

opknappen. 



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
aanbesteding van het 

openbaar vervoer van 2023. 

- Als gevolg van covid-19 is de 

aanbesteding uitgesteld van 2023 

naar 2025. Voorbereiding loopt wel 

gewoon door. Gemeente is actief 

betrokken bij deze regionaal-

provinciale opgave en blijft aandacht 

houden voor bereikbaarheid kleine 

kernen (zoals volgt uit Lemon) en 

Bravis. Concrete afspraken die in Q4 

2020 zijn gemaakt behelzen o.a. 

behoud van huidige busbediening in 

kern Steenbergen en aanpassing van 

de route in Dinteloord waar de 

streekbussen zullen halteren bij 

mobiliteitshub aan de rand van de 

kern.  

3. 2-9-2020 Gemeentelijk 

rioleringsplan 

Halverwege de planperiode 

(2020-2023) zal een tussentijdse 

evaluatie plaatsvinden waar 

bijstelling van het GRP mogelijk 

is. Aan het einde van de 

planperiode zal het gehele GRP 

geëvalueerd worden. Het 

kostendekkingsplan zal reeds 

begin 2021 worden 

geëvalueerd. Hierdoor kan bij 

uitstel of afstel van projecten 

meteen de heffing naar 

beneden worden bijgesteld. 

  



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
4. 2-12-2020 Masterplan vesting 

Steenbergen  

De planning is om begin Q2 een 

concept aan u voor te leggen. 

Ontwikkelplan 

Stad 

Steenbergen 

wordt in januari 

2022 aan de 

raad 

aangeboden 

afgehandeld 

5. 7-4-2021 Toekenning aanvraag 

RREW 

Bij deze uitwerking stellen we 

ook een planning op voor de 

uitvoering van de acties. Alle 

acties dienen in ieder geval 

uitgevoerd te zijn voor 31 juli 

2022. Wij informeren u over de 

nadere uitwerking. 

Raad is 

geïnformeerd 

via RD2100171 

afgehandeld 

6. 12-5-2021 Samenwerking beschermd 

wonen, e.v. 

In het laatste kwartaal van 2021 

wordt u geïnformeerd over de 

nieuwe wijze van samenwerken 

vanaf 2022, de resultaten van 

de pilots en inkooptrajecten die 

voor Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang 

doorlopen zijn. 

 Het moment van decentraliseren van 

beschermd wonen is een aantal keer 

uitgesteld. In de regio wordt momenteel 

samengewerkt aan een juridische 

samenwerkingsvorm en de inkoop van 

beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang vanaf 2023. U zult in de tweede 

helft van 2022 geïnformeerd worden.  

7. 8-9-2021 Samenwerking op de 

Brabantse Wal 

Voor het einde van het jaar 

worden de drie raden in een 

gezamenlijke bijeenkomst 

bijgepraat. Zodra het concept 

plan er is, zal dit ook voor 

reactie aan de gemeenteraden 

worden voorgelegd. 

 In verband met Corona is dit nu niet aan 

de orde. Insteek is de gemeenteraden 

met een notitie te informeren in 2022 

(februari) 



 Datum Onderwerp Actie Afhandeling Toelichting 
8. 7-4-2021 Grootschalige 

mestverwerking 

Wij zullen te zijner tijd uw raad 

informeren over het op te 

leveren Plan MER Zoekgebieden 

voor mestbewerking en ons 

besluit over het indienen van 

zienswijzen. 

 De provincie hanteert ondertussen een 

gewijzigde aanpak van de zoektocht 

naar mestbewerkingslocaties. Ze stelt 

nu eerst het beleidskader Landbouw en 

Voedsel 2030 vast (planning: voorjaar 

2022). Daarin wordt het kader geschetst 

van de Brabantse voedselketen 3.0, die 

slim, waardevol, circulair en verbonden 

is. Daarna wordt een Uitvoeringsagenda 

mest opgesteld. Daaruit moet blijken 

wat de gevolgen van kringlooplandbouw 

zijn voor de hoeveelheid mestbewerking 

en het benodigde type 

mestbewerkingsinstallaties en wat die 

gevolgen betekenen voor de ruimtelijke 

inpasbaarheid. De oplevering van het 

ontwerp plan-MER Mest is daarom 

uitgesteld tot helder is wat de 

consequenties van de 

Uitvoeringsagenda Mest zijn. 

 


