
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. 

Korte termijn toezeggingenlijst voor januari 2023



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. De knelpunten die hierin beschreven worden zullen nader 

bekeken worden door wethouder Remery en de verkeerskundigen. 

K065 7 september 2022 / 

vragenhalfuur / Theuns / 

Baali

Wethouder Baali zegt toe na te gaan of 

hoe het zit met het onderhoud van het 

trottoir bij het braakliggend perceel in 

de Winkelstraat Blauwstraat tussen nr. 

43 en 47 en of dat de ontwikkelaar 

hierop aangesproken kan worden.

 Vraag is afgehandeld bij mondelinge beantwoording door wethouder tijdens de oordeelvormende vergadering  d.d. 7 dec. 2022 Afgehandeld

K068 7 september  2022 / BOPA / 

Aben / Gommeren

De heer Aben stelt dat volgens de Awb 

alle belangen meegenomen moeten 

worden in het uiteindelijke besluit. 

Wethouder Gommeren stelt dat de 

intiatiefnemer volgens de nieuwe 

omgevingswet een participatieplicht 

heeft. Hij moet zijn bevindingen 

weergeven en terugkoppelen. Echter is 

het geen onderdeel van het besluit. 

Wethouder Gommeren zegt toe dit 

schriftelijk te melden als dit niet blijkt 

te kloppen. 

Voor het toepassen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet er sprake zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in 

relatie tot de fysieke leefomgeving. 

 

In het kader van de participatieplicht worden de diverse belangen in beeld gebracht. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden 

aangegeven hoe partijen zijn betrokken en wat de resultaten zijn. De aanvrager geeft aan hoe het participatieproces is vormgegeven en wat er met de 

resultaten is gedaan. 

 

Het college beoordeelt als bevoegd gezag de (complete) aanvraag. Voor de besluitvorming wordt er beoordeeld of er sprake is van een evenwichtige 

toedeling van functies aan locaties. De resultaten van het participatieproces worden, voor zover deze betrekking hebben op een evenwichtige 

toedeling van functies aan locaties, door het college betrokken bij de beoordeling.

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. 

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. 

K079 29 september 2022 / Motie 

lening aanleg padelbanen / 

Lambers / Prent

De wethouder zegt toe nadat zij de 

tennisvereniging gesproken heeft met 

een tijdsplanning naar de raad te 

komen. 

De gemeenteraad heeft hierover op 30 november een raadsmededeling ontvangen. Afgehandeld

K081 20 oktober 2022 / 

vragenhalfuur / Rijshouwer 

/ Gommeren

De wethouder zegt toe na te gaan 

hoeveel jongeren kampen met 

eenzaamheid en komt hier schriftelijk 

op terug.

Er staan cijfers opgenomen in de nota Eenzaamheid die dateert van februari 2022.  De cijfers uit de Corona monitor Jeugd 2021 (12-18 jaar) van de 

GGD zijn per mail van 15 november jl. bij de griffie aangeleverd. 

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

K084 20 oktober 2022 / energie 

en ruimte / Kouwen / 

Remery

De heer Kouwen vraagt wat de effecten 

zijn voor de gemeente als inwoners het 

energielabel van hun woning niet 

aanpassen.

Het actualiseren van een woninglabel is verplicht wanneer een woning wordt verkocht. Alleen inwoners die een verkoop van een 

woning voorbereiden zullen de actualisatie naar verwachting uitvoeren. Het actualiseren van het label kost immers een paar 

honderd euro. Dit betekent dat de informatie of data die hierover beschikbaar zijn geen zuiver beeld geeft over het gemiddelde 

energielabel. Bij monitoring op energiedoelstellingen kunnen wij dus niet uitgaan van deze informatie maar zullen wij dat op basis 

van andere informatie moeten monitoren. 

Afgehandeld

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.

K086 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Prent

De wethouder zegt toe na te gaan hoe 

de kengetallen rondom sport te 

raadplegen zijn.

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.  

K088 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Kouwen / 

Baali

De wethouder zegt toe om in december de 

raad schriftelijk te informeren middels een 

raadsmededeling over de eventuele 

gevolgen van het vervallen van de 

bouwvrijstelling rondom stikstof, naar 

aanleiding van een uitspraak van de Raad 

van State,  voor onze bouwprojecten. 

K089 10 november 2022 / 

begroting 2023 / 

Weerdenburg / Remery

De wethouder zegt toe de 

opdrachtformulering voor de 

variantenstudie die intern of extern 

uitgezet gaat worden. 

K090 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.    

Deze toezegging is toepasbaar voor februari , advies aan de griffier is om deze af te voeren naar de middellange termijns toezeggingen. Afgehandeld

K092 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

Deze toezegging is toepasbaar voor februari , advies aan de griffier is om deze af te voeren naar de middellange termijns toezeggingen. Afgehandeld



K093 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Lambers / 

Remery

De wethouder zegt toe de raad te 

zullen inlichten over het actieplan van 

Rijkswaterstaat en de bereikbaarheid 

van het Erasmus Medisch centrum.  

Inmiddels is de raad voorzien van meer informatie betreffende de komende afsluiting van de Haringvlietbrug. De raad wordt met enige regelmaat 

geïnformeerd over de stand van zaken. Het actieplan van Rijkswaterstaat is opgevraagd en de zorgen over de bereikbaarheid van het Erasmus zijn 

kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat, het is nog niet mogelijk meer informatie daarover te delen. Zodra meer informatie bekend is wordt dit gedeeld 

met de raad. 

Afgehandeld

K095 10 november 2022 / 

begroting 2023 / Huisman / 

Baali

De wethouder zegt toe dat de raad een 

terugkoppeling krijgt over het gesprek 

rondom het Thomashuis evenals hoe 

dit soort initiatieven ondersteund 

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

K097 6 december 2022 / 

crisisfonds / Verbeek / 

Gommeren

De wethouder zegt toe verslag uit te 

brengen bij de raad bij elke 250.000 

euro die wordt uitgegeven. 

Voorstel is ingetrokken wordt opnieuw behandeld in januari 2023. Afgehandeld

K098 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 

Advies naar de griffie: Het gaat hier om een toezegging met een langdurig karakter. Het voorstel is om deze te plaatsen onder de lange 

termijnstoezeggingen. 

Afgehandeld

K099 7 december 2022 / 

vragenhalfuur / Lambers / 

Gommeren

De gemeente heeft meegestemd met 

een motie tijdens het VNG congres 

over uitstel van de Omgevingswet. 

Gevraagd wordt of dat de raad 

hierover geconsulteerd had moeten 

worden. De wethouder zegt toe na te 

gaan wie hierover beslissingsbevoegd 

is.

De stukken van de VNG (inclusief nazendingen met moties) worden altijd verstrekt aan het college én de raad. Vanuit de Raad geschied dit via de 

griffier. De raad blijft daarmee op hetzelfde informatieniveau als het college, zowel in de agendapunten als in de ingebrachte moties.

Voor de moties geldt statutair geen deadline, moties worden daarom op zeer korte termijn pas bekend gemaakt aan de leden (soms in de 

veragdering zelf). Daarnaast kost het tijd om ambtelijke (soms regionaal) tot een gewogen advies te komen. Waardoor consultatie met de raad in 

praktijk lastig is. Desalniettemin zijn raadsleden wel leden van de VNG (evenals het college, griffier en de gemeentesecretaris). Mocht u interesse 

hebben om een keer aan te sluiten bij een VNG-ledendag dan kunnen we dat faciliteren.

Overigens zijn moties of amendementen vanuit de VNG niet dwingend van karakter zoals een motie van de Tweede kamer of Eerste Kamer. Ze 

kunnen het Rijk of andere instanties formeel niets opleggen. VNG moties spreken vaak steun uit of geven aandachtspunten mee in de al lopende 

gesprekken met het Rijk. Het is dus afwachten of het Rijk de motie van de omgevingswet gaat ondersteunen, maar een verplichting is het formeel 

niet. 

Afgehandeld

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.

Deze informatie wordt door middel van een memo in janurari 2023 aan de raad aangeboden. 

Datum  / agendapunt / 

onderwerp / indiener / 

Portefeuillehouder

Toezegging Antwoord Afgehandeld

Middellange toezeggingenlijst voor januari 2023



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. 

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 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.    

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 

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.

Lange termijntoezeggenlijst januari 2023


