
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. 

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. 

Op korte termijn komt STEM0167 met de resultaten van hun enquête. Wij hebben begrepen van de griffie dat STEM0167 nog kijkt naar hoe zij de 

resultaten willen presenteren richting het college. De knelpunten die hierin beschreven worden zullen nader bekeken worden door wethouder 

Remery en de verkeerskundigen. 

Afgehandeld

K075 5 oktober 2022 / vragen 

halfuur / Weerdenburg / 

Remery

De wethouder zegt toe uit te zoeken 

waarom de straatverlichting in de 

Hoogte en Burgemeester 

Catshoeklaan niet aan staat. 

Uit onderzoek is gebleken dat er een storing was in het elektriciteitsnet. Deze storing is kort na het optreden door Enexis verholpen Afgehandeld

K077 5 oktober 2022 / vragen 

halfuur / Caumo / Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

de brief die in april naar de bewoners 

achter de waterlinie verstuurd zou zijn 

daardwerkelijk verstuurd is. 

De bewonersbrief is verzonden. Afgehandeld

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

Het overleg tussen de gemeente en de beheerder van het betreffende perceel loopt met de intentie om een passende oplossing te vinden voor 

beide partijen. (Wordt vervolgd)

K085 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Feskens / 

Gommeren

De wethouder zegt toe ten aanzien 

van de evaluatie van het 

evenementenbeleid in januari de raad 

middels een raadsmededeling te 

informeren.

Op 7 februari heeft de gemeenteraad hierover een stand van zaken ontvangen. De raadsmededeling is een ingekomen stuk voor de 

oordeelvormende vergadering van 13 maart.

Afgehandeld

Korte termijn toezeggingenlijst voor maart 2023



K087 10 november 2022 / 

Weerdenburg / Baali

De wethouder zegt toe na het 

ontvangen van de verslagen van de 

kernbezoeken na te gaan of er eerder 

signalen zijn opgevangen over het 

ontbreken van de kerncoördinator en 

of we daarop moeten bijspringen.  

De gemeenteraad heeft hierover in februari 2023 een raadsmededeling ontvangen Afgehandeld

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. 

K100 7 december 2022 / 

woonwagenbeleid / diverse 

sprekers / Baali

De wethouder zegt toe nadere 

informatie te verstrekken over de 

financiële consequenties van 

gasloosbouwen op de 

woonwagencentra.

Op 8 februari is hierover een memo verstrekt aan de gemeenteraad. Afgehandeld

K114 18 januari 2023 / 

vragenhalfuur / Maas / 

Gommeren

De wethouder zegt toe te informeren 

welke glastuinbouwbedrijven 

gasreductie hebben toegepast of het 

gas helemaal uit hebben gezet.

Steenbergs Westland: 

Totale teeltoppervlakte aangesloten tuinders in glastuinbouwgebied Steenbergs Westland is 100.6ha

Het gasverbruik over deze oppervlakte is in 2022 tov 2021 28.54% gedaald.  Nieuw Prinsenland:

Er is momenteel een glasareaal van 107 ha. gerealiseerd. Het gasverbruik in 2021 was 62.6 mln m3. Gasverbruik 2022 bedroeg dit 46.3 mln m3. Dit 

is een reductie van ruim 26%. De aanzienlijke daling van het gasverbruik heeft meerdere oorzaken:

•	Later in productie gaan met de teelt ;

•	Mindere gasverbruik tijdens het telen (wat enerzijds ook hier en daar wat lagere kg opbrengsten teweeg heeft gebracht);

•	Bijzonder goede weersomstandigheden in 2022.

NB: 

Omdat dit gas gebruikt wordt via de WKK installaties betekent dit dat er naast verminderde warmteproductie tbv de kasobjecten ook minder 

elektra is geproduceerd. De elektra productie is met een vergelijkbaar percentage gedaald als de gasreductie. Al bij al per saldo een behoorlijke 

besparing. Welke besparing uiteraard aanzienlijk groter zal worden bij doorgang Osiris project, alsdan wordt een verdere besparing verwacht tot ca 

70% van het aanvankelijk gebruikte gas.

Afgehandeld

K115 18 januari 2023 / 

vragenhalfuur / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat er richtlijnen zijn verstrekt bij de 

gunning van het ecologisch 

maaibeleid welke onderaannemers 

betrokken mogen worden.

Het betrof hier een meervoudige aanbesteding waarbij het wettelijk niet is toegestaanom onderaannemers uit te sluiten. Kaders en voorwaarden 

kunnen wel worden opgenomen in de uitvraag. 

Afgehandeld

K116 18 januari 2023 / uitvoering 

entrees / Maas / Remery

De wethouder gaat na of dat bij de 

vervanging van de komborden 

voldaan wordt aan wat er in de motie 

is gesteld; namelijk: duurzame frames, 

uitingen van 

dorpswapens/dorpsvlaggen of de 

De frames zijn zo ingericht dat er ruimte is voor uitingen. Deze ruimte is beperkt omdat aan de zichtlijnen voor verkeer moet worden voldaan..De 

verkeersborden zijn credle to credle met duurzaamheidsklasse 2.

Afgehandeld



K117 18 januari 2023 / uitvoering 

entrees / Van der Wegen / 

Remery

De wethouder gaat op welke wijze de 

€ 50.000 voorbereidingskosten zijn 

verrekend.

Deze voorbereidingskosten  zijn op basis van een inschatting vooraf geraamd voor het Uitvoeringsprogramma. Afhankelijk van hetgeen wordt 

uitgevoerd zijn hier bezuinigingen mogelijk.

Afgehandeld

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 

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.

K119 18 januari 2023 / 

ingekomen stukken / 

Lambers / Remery

Naar aanleiding van vraag: E-23021 - 

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat de energie-cadeaubonnenactie 

breder uitgezet kan worden, ook 

onder huiseigenaren.

Het uitreiken van cadeaubonnen was onderdeel van de door het Rijk toegekende RREW-subsidie. Binnen de voorwaarden van het Rijk is besloten

 om een cadeaubonnenactie uit te voeren. Bij het uitvoeren van de actie is het principe op=op het uitgangspunt geweest. Dit is als zodanig 

gecommuniceerd. Na de sluiting van de RREW regeling stonden er nog zowel huurders (25)  als eigenaren van koopwoningen (584) op de wachtlijst 

(in het geval dat een cadeaubon niet op tijd werd verzilverd). Op dit moment is er geen budgetruimte om de huishoudens op de wachtlijst alsnog 

een cadeaubon te geven (a €50.000). Dit geldt eveneens voor alle huishoudens in de gemeente (a €775.000). 

Afgehandeld

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.

K123 6 februari 2023 / 

vragenhalfuur / Verbeek / 

Baali

Mbt de energietoeslag stelt de heer 

Verbeek  dat gedurende het spel de 

spelregels zijn veranderd omdat het 

hebben van een energiecontract  

bepalend is geweest voor het 

toekennen van de energietoeslag. 

1. Hoe gaat de wethouder dit betalen 

daar hij geen toestemming heeft van 

de raad, er is namelijk geen motie 

aangenomen?

2.Gaat de wethouder nu hij de 

spelregels heeft veranderd, de 

aanvraagtermijn heropenen en 

verlengen? De wethouder zegt toe 

voor de besluitvormende vergadering 

Vraag: Hoe gaat de wethouder dit betalen daar hij geen toestemming heeft van de raad, er is namelijk geen motie aangenomen?

Antwoord: Er is absoluut geen sprake van, dat de door het college vastgesteld beleidsregels, anders zijn gehanteerd bij de toekenning van de 

mantelzorgunit met de tussenmeter dan gedurende de aanvraagperiode tot 31-12-2022. We hebben op de gehele Brabantse Wal als 

uitvoeringsbeleid het standpunt ingenomen dat als er aantoonbaar energielasten zijn c.q. betaald worden, de bewoner in aanmerking komt voor 

een EET. In dit geval hebben we het dan over een eigen bemeterde aansluiting van een aparte wooneenheid en bewijsstukken omtrent de betaling 

van energiekosten. Er zijn aantoonbare, eigen energielasten en dat vormt, naast de inkomensvoorwaarden, de essentie voor de energietoeslag. De 

financiering valt derhalve binnen de door het RIJK gestelde kaders en beschikbaar gestelde budget. 

Vraag: Gaat de wethouder nu hij de spelregels heeft veranderd, de aanvraagtermijn heropenen en verlengen?

Antwoord: Zoals bij vraag 1 uitgelegd is er geen sprake van het veranderen van spelregels derhalve zal er geen sprake zijn van verlengen van de 

aanvraagperiode.

Afgehandeld



K124 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / diverse 

sprekers / Remery

De wethouder zegt toe voor de 

besluitvormende vergadering een 

nadere toelichting te geven over de 

toepassing van het dividend, hoe de 

uitkering hiervan plaatsvindt, verschil 

tussen preferentie en wat er gebeurt 

als dividend uitgekeerd wordt. 

Toelichting is schriftelijk gegeven. Afgehandeld

K125 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Verbeek / 

Remery

De wethouder gaat na of dat 

contractueel vastgelegd kan worden 

dat bij opzegging van het contract de 

afvalcontainers voor boekwaarde 

teruggekocht kunnen worden.

Hierover is schriftelijke informatie verstrekt dat onderdeel is van de stukken bij de vergadering van 2 maart. Afgehandeld

K126 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Verbeek / 

Remery

De wethouder zegt toe nadere 

informatie te geven over wat er 

gebeurt als de gemeente uittreedt. 

De memo is aan de raad aangeboden en is onderdeel van de stukken van de vergadering van 2 maart. Afgehandeld

K127 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Verbeek / 

Remery

De heer Verbeek gaat in op de 

afvalpassen en of dat het aantal 

ledigingen bekeken kunnen worden 

op de website van de gemeente en of 

dat in het kader van privacy mogelijk 

is.

Zolang er geen betalingssysteem of maximaal aantal keer is gekoppeld aan de hoeveelheid/frequentie restafval dat de inwoner naar de 

ondergrondse container brengt of via de minicontainer (buitengebied) aanbiedt, is het in het kader van de Wet AVG niet mogelijk om dit op naam- 

of adresniveau te registreren.  

Dit betekent dat de afvalpas enkel dient om de ondergrondse containers en de slagboom van de milieustraat te openen, en dat de chip in de 

minicontainer enkel laat zien welke container bij welk adres hoort. De lediginggegevens worden geanonimiseerd zoals nu in onze gemeente ook 

het geval is. Op de website/portal is het aanbod dan ook niet inzichtelijk.

Bij beleidswijzigingen waarbij sprake is van een betalingssysteem voor het restafval oid is het legitiem om het aanbod wel op adresniveau te 

registreren en inzichtelijk te maken voor de betreffende inwoners. 

K128 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Geers / 

Remery

De wethouder zegt toe een nadere 

duiding te geven van de eenmalige 

baat van 2 miljoen euro.

Dit is onderdeel van de schriftelijke informatie dat onderdeel is van de stukken bij de vergadering van 2 maart. Afgehandeld

K129 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe te 

onderzoeken waarom de Zeeuwse 

afvalverwerker kennelijk goedkoper is. 

In een schriftelijke mededeling is uiteengezet waardoor de prijsverschillen worden veroorzaakt Afgehandeld

K130 8 februari 2023 / 

afvalstrategie / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe na te gaan of 

dat een motivatie vanuit het 

inkoopbureau aangeleverd kan 

Deze informatie is verstrekt. Afgehandeld

K131 8 februari 2023 / obstakels 

openbare ruimte / Hobo / 

Gommeren

De wethouder gaat na of dat op de 

locatie van de nieuwbouw in de 

Kaaistraat tijdelijk kantoren geplaatst 

mogen worden van Deltafiber.

De plaatsing van tijdelijke units is niet bekend bij het college. Voor de volledigheid is met de ontwikkelaar van de nieuwbouw in de Kaaistraat 

contact opgenomen, maar er is geen sprake van de plaatsing van tijdelijke kantoorunits voor Deltafiber op de locatie. Wel staan er bouwketen 

(units) op het terrein, maar die zijn voor de aannemer zelf. 

Afgehandeld

K132 8 februari 2023 / obstakels 

openbare ruimte / Hobo / 

Gommeren

De wethouder gaat na wat de 

bepalingen zijn ten aanzien van de 

schoringen van de afzettingen en dat 

deze voldoen aan de regels.

De hekwerken bij een bouwplaats moeten een bijdrage leveren aan de veiligheid. Het tegendeel is waar als ze omwaaien zoals een tijdje terug is 

gebeurd. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De doeken die op de hekken waren gemonteerd werkten als een windvanger. Gevolg, de hekken 

waaiden om. De doeken zijn verwijderd en de bouwhekken zijn stevig (terug)geplaatst. Er is geen reden om aan te nemen dat zij opnieuw omvallen 

bij normaal gebruik of harde wind nu de doeken zijn verwijderd. 

 

Voor wat betreft de locatie van de hekken:

De hekwerken zijn op beide bouwterreinen richting de bouwplaats teruggezet vanwege de carnavalsoptocht. Ingeval van een (groot) evenement, 

waar de stoep voor nodig is, moeten de hekwerken wederom wijken. In de tussenliggende tijd zullen de hekken naar een oorspronkelijk plek 

terugkeren omdat de aannemers de ruimte nodig hebben voor de bouwactiviteiten. 

 

Het bord bij de locatie Kaaistraat-Berenstraat, komt niet meer terug op de stoep. Dat bord staat nu op het bouwterrein en wordt verwijderd zodra 

deze in de weg staat voor de bouwwerkzaamheden. Dan verdwijnt het bord helemaal van de locatie. 

 

Het aanpassen van de stoep voor mindervaliden wordt nader overwogen en als dat te realiseren is zonder al te ingrijpende maatregelen gaan we 

dat doen.

Afgehandeld



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 

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. 
K134 8 februari 2023 / 

vragenhalfuur / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe de vragen 

omtrent de verlichting van de NH Kerk 

schriftelijk te zullen beantwoorden - zo 

mogelijk voor de aankomende 

raadsvergadering.

De schrifteljke beanwoording is verstrekt. Afgehandeld

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 / 

Gommerne

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.

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. 

Crisisinterventie: doel hiervan is het afwenden van een acute crisissituatie als gevolg van een aangezegde woningontruiming, een aangezegde 

beëindiging van de levering van gas, water, elektriciteit of verwarming of een aangezegde opzegging van de zorgverzekering. In deze gevallen 

hanteren we een termijn van drie dagen na het eerste gesprek.

 Vroegsignalering: doel hiervan is om een inwoner zo vroeg mogelijk actief hulp aan te bieden om te voorkomen dat betalingschterstanden verder 

oplopen. VraagWijzer pakt deze signalen op en handelt deze binnen een termijn van 1 maand af. 

 Feitelijke schuldregeling: van belang is dat we binnen vier weken na de aanmelding het eerste gesprek voeren met de aanvrager. Momenteel 

wordt iedereen binnen drie weken gesproken. Binnen acht weken moeten we een besluit nemen of een aanvraag in behandeling kan worden 

genomen. Inhoudelijk zijn overigens meerdere oplossingen denkbaar. Denk hierbij aan een minnelijke schuldregeling, schuldbemiddeling en 

schuldsanering. Het doel is in principe te allen tijde dat de klant binnen een gestelde termijn (nu nog binnen 36 maanden, er ligt een wetswijziging 

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 maart 2023



M005 20 oktober 2022 / energie 

en ruimte / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe dat bij de 

perspectiefnota 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 

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 

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 
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 / 

De wethouder zegt toe de raad 

periodiek - iedere drie maanden - te 

informeren over de voortgang van dit 

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 maart 2023


