Besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van dinsdag 22 oktober 2019, nummer 42
Openbaar
Aanwezig:
De heer R.P. van den Belt, MBA
Mevrouw W.A.M. Baartmans
De heer W.L.C. Knop
Mevrouw E.M.J. Prent
De heer J. Krook
De heer M.J.P. de Jongh, RA
De heer S. Langenberg

: burgemeester
: wethouder
: wethouder
: wethouder
: wethouder
: secretaris
: stafmedewerker

*BM1904738*
BM1904738

Afwezig:

Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 11:00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van 15 oktober 2019, nummer 41, openbaar

De openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 15 oktober 2019, nummer 41, vastgesteld.

Interne klachtenregeling gemeente Steenbergen-instemming / akkoord
Ondernemingsraad ( OR )

1. De Interne klachtenregeling gemeente Steenbergen, zoals bijgevoegd in de
bijlage, vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de op 16 oktober 2019 verleende instemming van de OR,
op grond van artikel 27 lid 1 sub f Wet op de Ondernemingsraden, met dit
voorgenomen besluit;
3. Gelet op het gesteld onder 2. t wordt dit besluit tevens aangemerkt als definitief
besluit;
4. De coordinatie van klachten te beleggen bij het taakveld Juridische Zaken van
het team Interne Ondersteuning;
5. Mandaat te verlenen aan de Algemeen directeur met betrekking tot het afdoen
van klachten over gedragingen van medewerkers en teammanagers;
6. Zich te conformeren aan de vier kernwaarden voor behoorlijk
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overheidsoptreden, zoals opgesteld door de Nationale Ombudsman en deze
publiceren op de website;
7. In te stemmen om 20 medewerkers een training communicatie e n houding van
medewerkers met de burger te laten volgen. De kosten voor deze training van
circa € 2.400,00 kunnen worden gedekt uit het centrale opleidingsbudget
(60400400/4380027);
8. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening klachtrecht d.d. 1
december 1999 in te trekken conform het raadsvoorstel en raadsbesluit.
Raadsmededeling herinrichting haven Dinteloord

In te stemmen met de raadsmededeling BM 190456 en deze aan de raad te
verzenden

Aangepaste versie Verordening onroerendezaakbelasting 2020

1. In te stemmen met de aangepaste versie van de Verordening onroerende
zaakbelasting Steenbergen 2020.
2. De gewijzigde versie op te nemen in het bestaande raadsvoorstel ter vaststelling
van de belastingverordeningen op 7 november 2019.

Principe uitspraak kap en herplant bomen Zoekweg-Stierenweg

In principe mee te werken volgens de bijgevoegde brief principe-uitspraak
UM190702
en wethouder Baartmans mandaat te verlenen voor de beslissing op de
vergunningaanvraag.

Beleidskader bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

1. In te stemmen met het beleidskader bestrijding laaggeletterdheid 2020 -2023
(BAM1900002) en het bijbehorende raadsvoorstel BM1904376.
2. De gemeenteraad voor te stellen het beleidskader bestrijding laaggeletterdheid
2020-2023 vast te stellen conform raadsvoorstel BM1904376.

Startnotitie actualisatie Welstandbeleid

1. instemmen met startnotitie actualisatie Welstandsbeleid

Convenant bibliotheek

1. Het convenant tussen Bibliotheek West Brabant en acht gemeenten aangaan.
2. Wethouder Prent volmacht te verlenen het convenant te ondertekenen.
3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling BM1904645.
Raadsmededeling dient nog aangepast te worden in overleg met de wethouder.

Overhevelen restantkredieten per 31 december 2018

De voorgestelde investeringskredieten beschikbaar houden voor 2019
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Aanvulling op het advies voor Windpark Karolinapolder

1. De brief met het kenmerk UM1907148 met bijbehorende bijlagen naar
Gedeputeerde Staten versturen als aanvulling op ons advies van 8 oktober 2019
met het kenmerk UM1906669;
2. de aanvulling van ons advies ter kennisname aanbieden aan Provinciale Staten
middels de bijgesloten brief met het kenmerk UM1907149;
3. de gemeenteraad informeren middels de bijgesloten raadsmededeling (kenmerk
BM1904712).

Ingekomen stukken en mededelingen
Raad vragen
Raadsvergadering
Regio
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12:35 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 29 oktober 2019.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA

R.P. van den Belt, MBA
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