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Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over de voorbereidingen voor afdoening van de moties die zijn
aanvaard in de raadsvergaderingen van 19 februari en 19 maart jl. lndien mogelijk vermelden wij
daarbij ook het tijdpad.
Raad 19 februari 2019

18.í Instellen gemeenteraden H í0 overleg
Het college zal in lijn met de motie bij een eventueel regionaal geïnitieerd overleg over de ontwikkelingen van de regionale Jeugdzorg H10 deelname van de gemeenteraad faciliteren. De motie
kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.
18.2 Afstand nemen van "Nashville verklaring"
De brief aan het Kabinet en de Kamers der Staten-Generaal om hen te informeren over de motie
is op 4 april jl. verstuurd. Uw raad is met een raadsinformatiebrief over de afdoening geïnformeerd. Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan.
í 8.4 Kern Monster
Wij bezien hoe invulling gegeven kan worden aan de motie en hoe dit het beste past in de visies
die het college op dit moment voorbereid. Wij komen er bij u op terug.
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18.5 Optimaal benutten van Lokaal Maatwerk
Naar aanleiding van de motie is het gesprek aangegaan met de corporaties. Er is een duidelijke
positieve trend waar te nemen. ln het kader van de voorbereiding voor de nieuwe huisvestingsverordening wordt lokaal maatwerk beter gepositioneerd. ln de op stellen beleidsregels (bevoegdheid van het college) zal lokaal maatwerk verder worden ingevuld.
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Raad 19 maart 2019

Dierencentrum Vierschaar
Het initiatief moet beoordeeld worden op de ruimtelijke inpassing en of het aan de eerder meegegeven aandachtspunten voldoet. Door het college zal besloten moeten worden om de perceel
Vierschaar van de lijst "af te stoten locaties" te halen en op welke manier een eventuele derving
van inkomsten doorbelast zal worden aan het initiatief. Er dient een bestemmingsplanwijziging te
worden doorlopen voor deze locatie.
í 8.2
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