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Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van 5 november 2019, nummer 44, openbaar.

Conform voorstel.

4e wijziging CAR-UWO gemeente Steenbergen

1. De 4e wijziging CAR-UWO gemeente Steenbergen vast te stellen conform
ontwerpbesluit BM1904878;
2. OR en GO informeren over het besluit als genoemd onder 1.

Beslissing op bezwaar Kouters Aardappelhandel BV

1. Het bezwaarschrift van Banning N.V. overeenkomstig advies van de
bezwaarschriftencommissie ontvankelijk en gegrond verklaren, conform
bijgevoegd conceptbesluit;
2. De op 28 mei 2019 opgelegde last onder dwangsom in te trekken;
3. Derdebelanghebbenden berichten conform bijgevoegde conceptbrief.
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Bezwaar tegen toekenning tegemoetkoming in planschade Wethouder
Swagemakersstraat 11

Het bezwaar tegen de toekennning van de tegemoetkoming in planschade voor de
locatie Wethouder Swagemakersstraat 11 te Kruisland ontvankelijk en ongegrond
te verklaren, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Bezwaar tegen toekenning tegemoetkoming in planschade Wethouder
Swagemakersstraat 9

Het bezwaar tegen de toekenning van de tegemoetkoming in planschade voor de
locatie Wethouder Swagemakersstraat 9 te Kruisland ontvankelijk en ongegrond te
verklaren, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Vaststelling 2e wijziging functieboek gemeente Steenbergen 2013

2e wijziging functieboek gemeente Steenbergen 2013 vaststellen conform
ontwerpbesluit BM1904958

Vaststelling subsidie pilot Taalhuis Steenbergen 2018

1. De vaststelling Taalhuis Steenbergen 2018 in behandeling te nemen als ware er
een vaststellingsaanvraag door WijZijn Traverse gedaan;
2. De subsidie Taalhuis 2018 vast te stellen op € 10.000, - en WijZijn Traverse
hiervan op de hoogte te brengen middels brief UM1907441.

Vervolg artikel 40-vragen over bodemdaling

De brief van Rijkswaterstaat van 16 oktober 2019 voor kennisgeving aannemen en
als ingekomen stuk ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Aanpassing Controleverordening Gemeente Steenbergen

De aangepaste Controleverordening Gemeente Steenbergen ter vaststelling
voorleggen aan de raad.

Afhandeling klacht

1. De klacht van V.H. ontvankelijk en ongegrond te verkaren;
2. Binnen de organisatie en de samenwerking met ketenpartners aandacht te
leggen op een goede briefing voorafgaand aan demonstraties;
3. De afdoeningsbrief in de bijlage verzenden naar de klager en in kopie naar
beklaagde.

Voorgenomen besluit tot vaststelling van de Vitaliteitregeling gemeente
Steenbergen 2020-2021

1. Bij voorgenomen besluit bijgevoegde Vitaliteitregeling gemeente Steenbergen
2020-2021 vaststellen en deze ter instemming voorleggen aan de commissie
voor Georganiseerd Overleg;
2. Bij instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg met de
voorgestelde regeling, het voorgenomen besluit aan te merken als definitieve
besluit tot vaststelling van de regeling;
3. Het voorgenomen besluit ter informatie toesturen aan de Ondernemingsraad.
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Convenant VNO-NCW - Brabantse wal & volmacht

1. Besluiten tot deelname aan het convenant VNO-NCW - Brabantse Wal
2. Het verlenen van volmacht aan de portefeuillehouder Economie voor het
ondertekenen van het convenant.

Principeverzoek uitbreiden parkeerterrein Jumbo

1. Kennis nemen van het principeverzoek om de capaciteit van het huidige
parkeerterrein te vergroten.
2. Instemmen met het principeverzoek om de Jumbo (onder aanvullende
voorwaarde mbt natuurspeelplaats) medewerking te verlenen aan het
opstarten van de onderzoeksfase voor uitbreiding van het parkeerterrein onder
genoemde stringente randvoorwaarden met betrekking tot inpasbaarheid, met
als toevoeging dat het bevoorradingsverkeer meegenome n wordt in het
onderzoek en het plan draagvlak moet hebben bij de omwonenden.

Wijziging portefeuilleverdeling College

De per 12 november 2019 gewijzigde portefeuilleverdeling (BBM1901249) vast te
stellen

Intentieverklaring GEOPARK

Wethouder Prent volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de
intentieverklaring op 28 november 2019.

Vervolg aanpak stikstofproblematiek

1. Het overzicht 'Wat te doen in welke situatie na de PAS-uitspraak' gewijzigd vast
te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept;
2. Het handelingskader te laten gelden vanaf het moment van vaststelling;
3. De raad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling;
4. De mail van Bouwend Nederland met bijlagen over vergunningverlening en de
stikstofproblematiek voor kennisgeving aan te nemen.

Leveren en monteren glijbaan openluchtzwembad de Meermin

College is akkoord met voorstel. Portefeuillehouder krijgt afdoeningsmandaat.

Ingekomen stukken en mededelingen
Raad vragen
Raadsvergadering
Regio
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11:55 uur.

Vorenstaande besluiten van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen zijn vastgesteld door he t college van
burgemeester en wethouders in de vergadering van 19 november 2019.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de loco-burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA

W.A.M. Baartmans
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