
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.

De Provincie heeft uitstel voor de prestaties verleend tot 31 december 2022. De (financiële) verantwoording en 

rapportage moet op 1 april 2023 door de Provincie zijn ontvangen. Met de gemeente Bergen op Zoom is afgesproken 

dat zij haar financiële verantwoording (inclusief accountantsverklaring) half februari 2023 bij de gemeente 

Steenbergen aanlevert. De accountantsverklaring van de Steenbergse prestaties is half januari 2023 gereed. Omdat 

alle controles door dezelfde accountant, via dezelfde systematiek, worden uitgevoerd kan de afrondende verklaring 

over het gehele project op 1 maart 2023 klaar zijn. De bestuurlijke afronding van het dossier vindt plaats in maart 

2023, waarna het dossier voor 1 april 2023 aan de Provincie wordt toegezonden. 

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.

Het dossier is inmiddels weer opgepakt. Intern zijn we bezig met een andere analyse welke vervolgstappen we 

moeten nemen. Zodra dat mogelijk is informeren we de raad in de verdere stappen die het college wil ondernemen. 

K082 20 oktober 2022 / 

vragenhalfuur / Huisman / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren over de kap en herplant 

van de bomen aan de 

Heensedijk/Schansdijk

Met de beheerder van de bomen zijn we in gesprek om te komen tot een goed beheer van de populieren. Hiertoe 

zijn we tevens intern bezig om een goed totaal inzicht te krijgen in het te volgen stappenplan om tot een goed beheer 

van de bomen te komen. Aangezien dit samen met de beheerder nog de nodige tijd kost om tot een goed 

beheerplan te komen, is er op dit moment nog geen zicht op een eind antwoord op gestelde vraag van de Volkspartij. 

Zodra er meer duidelijkheid is, zal hiervan de raad op hoogte gesteld worden.

K089 10 november 2022 / 

begroting 2023 / 

Weerdenburg / Remery

De wethouder zegt toe de 

opdrachtformulering voor de 

variantenstudie die intern of extern 

uitgezet gaat worden. 

K096 6 december 2022 / 

vragenhalfuur / Huijbregts / 

Baali

De wethouder zegt toe in januari uit te 

leggen wat de stand van zaken is van 

het aangenomen amendement van 27 

februari 2022 m.b.t. 

gemeenschapshuis de Vossenburcht 

en een toelichting waarom het 

amendement nog niet uitgevoerd is. 

Er wordt in januari 2023 een raadsmededeling over dit onderwerp aan de raad voorgelegd. 

Korte termijn toezeggingenlijst voor april 2023



K118 18 januari 2023 / uitvoering 

entrees / diverse sprekers / 

Remery

De wethouder zegt toe een 

raadsmededeling aan de raad te doen 

toekomen. Daarin zal een overzicht 

worden verstrekt van de 

werkzaamheden die nog gepland 

staan (op basis van reeds gemaakte 

afspraken) of kunnen komen te 

vervallen. Bij dit overzicht worden ook 

de kosten benoemd voor de nog 

geplande werkzaamheden of welk 

bedrag vrij komt te vallen. Daarbij 

wordt tevens duidelijk gemaakt 

hoeveel er bespaard wordt en waar 

deze middelen voor ingezet kunnen 

worden. 

Ambtelijk overleg met de Dorpsraden staat gepland waarbij zoveel als mogelijk de lijn van de motie wordt gevolgd. 

Na de gesprekken wordt een overzicht samengesteld van de afspraken, hetgeen wordt gerealiseerd en welke kosten 

daarmee gemoeid zijn. De Raad zal daarover - voorafgaand aan de uitvoering - middels een raadsmededeling 

worden geinformeerd.

K120 18 januari 2023 / 

ingekomen stukken / 

Lambers / Remery

Naar aanleiding van vraag: E-23022 - 

De wethouder zegt toe de vraag over 

de werving van de subsidieadviseur 

schriftelijk te beantwoorden.

Er wordt op dit moment per vakgebied gekeken naar de subsidiemogelijkheden. Verder zijn we ook

In de regionale samenwerking bezig of we ook gezamenlijk aanspraak kunnen maken op diverse financiële middelen.

Tot slot zijn we ook intern aan het kijken hoe we de functie van subsidieadviseur kunnen invullen. 

K121 18 januari 2023 / 

ingekomen stukken / Hobo 

/ Remery

De wethouder gaat na wat de 

gemeente kan doen om de realisatie 

van het zonnepark De Eendracht te 

ondersteunen.

K122 26 januari 2023 / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Gommeren

De wethouder zegt toe de vraag over 

de verhuur van paardenweitjes 

schriftelijk te beantwoorden.

K132 8 februari 2023 / obstakels 

openbare ruimte / Hobo / 

Gommeren

De wethouder zegt toe met de 

medewerkers van verkeer te bekijken 

of dat de locatie in de Kaaistraat 

voldoende toegankelijk is voor 

mindervaliden.

K133 8 februari 2023 / 

vragenhalfuur / Hobo / 

Remery

Ten aanzien van oversteekplaatsen 

zegt de wethouder na te gaan of dat er 

onderzoek onder de bevolking 

uitgevoerd kan worden over de 

waardering van de zebrapaden. 

Daarnaast zegt de wethouder toe na te 

gaan of dat de zichtbaarheid van het 

zebrapad bij Brasserie Dok verbeterd 

kan worden. 



K135 8 februari 2023 / 

vragenhalfuur / Stolk en 

Weerdenburg / Remery

De wethouder gaat na of dat door het 

parkeergedrag bij De Hoogte de 

verkeersveiligheid in het gedrang komt 

en gaat hierbij tevens na of dat er 

voldoende ruimte is voor de 

hulpdiensten als aan weerszijden 

geparkeerd wordt.

K136 8 februari 2023 / 

ingekomen stukken / Stolk / 

Gommeren

De wethouder zegt toe de raad te 

zullen informeren over nieuwe 

aanvragen mbt intensieve veehouderij 

en zegt toe het rapport van de OMWB 

met de raad te zullen delen.

K137 2 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Kouwen / 

Prent

De wethouder zegt toe schriftelijk 

terug te komen het aantal aanvragen 

voor verduurzaming maatschappelijk 

vastgoed.

K138 2 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Theuns / 

Gommeren

De wethouder zegt toe binnen een 

maand middels een raadsmededeling 

de vragen van de heer Theuns te 

beantwoorden m.b.t. de kaders en 

uitgangspunten voor vestiging op het 

AFC en hoe de toewijzing plaatsvindt. 

K139 2 maart 2023 / 

aanbesteding afval / 

Lambers / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

de volledige bestuursverslagen 

gedeeld kunnen worden met de raad. 

K140 13 maart 2023 / Hoge Nood 

/ Baselier / Remery

De wethouder zegt toe het verslag van 

het bezoek aan Roosendaal te delen 

met de raad.

Het verslag is gedeeld met de gemeenteraad en is toegevoegd als ingekomen stuk 00B. Afgehandeld

K141 13 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Kouwen / 

Baali

Ten aanzien van het burgerinitiatief in 

Nieuw-Vossemeer zegt de wethouder 

toe dat binnen een maand het gesprek 

gearrangeerd kan worden voor de 

invulling van het veldje en zegt toe 

hierover een schriftelijke 

terugkoppeling te geven.

Het gesprek staat gepland voor in week 13. We spreken op locatie af. Tijdens dit gesprek zullen initiaitiefnemer, 

Kerncoördinator en de buitendienst afstemmen over de voorwaarden en  mogelijkheden die er nodig zijn om gebruik 

te kunnen maken van het veld. Daarnaast wordt een tweede mogelijke locatie bezocht.

K142 13 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Baselier / 

Prent

De wethouder zegt toe antwoord te 

zullen geven op de vragen met 

nummer: C - 23101 met betrekking tot 

de AED's



K143 13 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Stoeldraijer 

/ Prent

De wethouder zegt toe een schriftelijke 

uitzetting toe te sturen over hoe het 

vergunningenproces verloopt in relatie 

tot de sloop van de linker loods van 

Fort Henricus.

K144 13 maart 2023 / beschermd 

wonen / Rijshouwer / Baali

De wethouder zegt toe de schriftelijke 

reactie aan de Wmo Adviesraad met 

de raad te delen.

De schriftelijke reactie is met de raad gedeeld en toegevoegd als bijlage aan het agendapunt. Afgehandeld

K145 13 maart 2023 / beschermd 

wonen / Geers / Baali

De wethouder zegt toe na te gaan wat 

er gebeurt op het moment dat de 

gemeenteraad niet instemt met de 

regiovisie.

Op 26 juni 2020 hebben de leden van de VNG ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). In de NvO 

zijn niet-vrijblijvende afspraken opgenomen tussen zowel gemeenten binnen een regio als tussen regio’s onderling. 

De afspraken in het kader van de NvO geven richting aan wat je als regio samendoet en hoe dit lokaal en 

bovenregionaal is verbonden, zoals toegelicht in hoofdstuk 8 van de Regiovisie.

 

Indien de gemeenteraad van Steenbergen niet instemt met de Regiovisie, komt er geen Regiovisie tot stand, doet dit 

afbreuk aan de samenwerking met de regiogemeenten en voldoet de gemeente Steenbergen niet aan haar 

verplichting tot het vaststellen van een Regiovisie. De Regiovisie dient na vaststelling aangeboden te worden aan het 

Ministerie van VWS, dit zullen dan ieder geval wel de gemeenten doen die de Regiovisie hebben vastgesteld. Het is 

niet bekend welke consequenties of sancties het Ministerie van VWS eraan verbindt als de gemeente Steenbergen 

geen Regiovisie vaststelt en/of dit mogelijk ook gevolgen heeft voor de samenwerkende gemeenten die wel hebben 

ingestemd met deze Regiovisie.

K146 13 maart 2023 / 

voedselbank / Huisman / 

Baali

De wethouder zegt toe voor de 

besluitvormende vergadering een 

overzicht te verstrekken van de 

subsidiebijdrage aan de stichting goed 

ontmoet van de afgelopen 5 jaar.

subsidiebijdrage voedselbank stichting Goed Ontmoet: 2018 € 10.480, 2019 € 10.480, 2020 € 10.480, 2021 € 10.480, 

2022 € 10.480, 2023 € 11.930

K147 15 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Hobo / 

Gommeren

De wethouder zegt toe in gesprek te 

gaan met de eigenaren van de 

gronden van de braakliggende 

gronden voor het afschermen van de 

terreinen en zegt toe de raad hierover 

te informeren.

K148 15 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Van der 

Wegen / Gommeren

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren over de start van de 

bouwwerkzaamheden in de 

Blauwstraat.

K149 15 maart 2023 / 

vragenhalfuur / Van 

Agtmaal / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan 

wanneer de monumentale bomenlijst 

klaar is en gepubliceerd wordt.

Middellange toezeggingenlijst voor april 2023
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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.

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.

M005 20 oktober 2022 / energie 

en ruimte / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe dat in 

november 2023 (bij de begroting 2024) 

een plan van aanpak gereed zal zijn 

met welk tijdspad en maatregelen het 

college het vraagstuk omtrent 

energieneutraliteit zal bereiken. 

M006 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad in 

februari te informeren over het 

gebruik van struikelstenen en of deze 

ook als herdenking voor 

oorlogsslachtoffers ingezet kunnen 

worden.    

Het herdenken van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog neemt een belangrijke plaats in binnen de 

Steenbergse samenleving. Zo worden herdenkingen steeds drukker bezocht. Verschillende verenigingen en 

stichtingen zijn hierbij betrokken. Wij hebben het initiatief genomen om op korte termijn al deze organisaties bij 

elkaar te brengen om twee vragen te bespreken: 1. Een gezamenlijk programma voor te bereiden voor de viering van 

80 jaar bevrijding in 2024. 2. Hoe willen we herdenken in onze gemeente, wat kan meer, beter, anders. Hierbij stellen 

we ook het voorstel over de struikelstenen aan de orde. We willen graag horen hoe het werkveld hier tegenaan kijkt. 

Zoals de motie aangeeft is draagvlak immers onontbeerlijk. Deze consultatie van het werkveld zal eind februari, begin 

maart plaatsvinden. Het college zal daarna een reactie geven op de motie over de struikelstenen. 

M007 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Lambers / 

Gommeren

De wethouder zegt toe de raad te 

informeren in februari over de 

ontwikkeling van het centrumplan. 

Indien er op dat moment niks te 

melden valt zal dat ook benoemd 

worden

M008 6 december 2022 / 

belastingverordening / 

Weerdenburg en v.d. Spelt / 

Gommeren

De wethouder zegt toe de raad 

regelmatig te informeren over de 

voortgang van behandeling van het 

belastingjaar door het Audit 

Committee 

Dit wordt binnen het audit committee opgepakt. Afgehandeld

M009 16 januari 2023 / crisisfonds 

/ Weerdenburg / 

Gommeren

De wethouder zegt toe voor de tweede 

tranche een nieuw besluit van de raad 

te vragen.



M010 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Geers / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad op de 

hoogte te houden van de aanbesteding 

en de overgang naar Saver.

Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder

Toezegging Antwoord Afgehandeld

L001 5 oktober 2022 / artikel 40 

vragen woonwagencentrum 

/ Lambers / Baali

De wethouder zegt toe de raad 

periodiek - iedere drie maanden - te 

informeren over de voortgang van dit 

dossier. 

De raad heeft voor de besluitvormende vergadering van 15 december een voorstel ontvangen voor 

actualisatie van het beleid. De raad ontvangt in februari 2023 de eerste periodieke update. 

L002 16 januari 2022 / crisisfonds 

/ diverse sprekers / 

Gommeren

De wethouder zegt toe de raad iedere 

2 maanden te informeren over het 

verloop van het crisisfonds.

Lange termijntoezeggenlijst voor april 2023


