Toezeggingen
Volgnr.
1.

Omschrijving toezegging

Datum
toezegging
21-05-2019

Team

2.

Kleine zorgaanbieders worden goed
begeleid en de raad zal goed
meegenomen worden in het proces
Regionale inkoop WMO en Jeugdhulp

01-12-2020

Team
opdrachtgevers
(EW/PW)

3.

Evaluatie aanpassingen
bomenverordening

11-11-2020

(AO)

4.

Bomenverordening bespreken met
24-11-2020
inwoners en belangenorganisaties en
komen tot zo breed mogelijk gedragen
(nieuwe) bomenverordening
Raad informeren over uitkomsten van 11-05-2021
de pilot rondom de inkoop jeugd en
Wmo in Winterswijk en Oost-Gelre

Opdrachtgever
Groen (AO)
Team
opdrachtgevers
(EW)

2023 (na eerst
uitkomsten pilot)

6.

Update aan de raad over stavaza
Leisurelands Hambroeksplassen

Q1 2022

7.

Onderzoek uitvoeren naar
17-11-2021
verkeersstromen rond centrum
Eibergen.
Onderzoek naar mogelijkheden gratis 08-12-2021
energielabel aanbieden voor elk
huishouden meenemen in het Energie

Team
opdrachtgevers
(HH)
Verkeer (AO)

5.

8.

Jaarlijkse evaluatie Regionaal
Beweeg en Sport akkoord

7-9-2021

Team
Opdrachtgever
schap (HZ)

Opdrachtgever
(HH)

Streefdatum
gereed
Juni/juli 2022

Datum
gereed

Voortdurend tot
start nieuwe
inkoop (1 juli
2022)

Aangepast traject
Raad wordt
geregeld
geïnformeerd

Bijzonderheden
Achterhoek in Beweging (AiB)
heeft haar jaarverslag nog niet af.
In juni is het eerstvolgende
besluitvormende poho sport. Naar
verwachting wordt het jaarverslag
dan vastgesteld en kan het naar
de raad gestuurd worden.
Laatste raadsbrief op 05-04-2022
verzonden

1 jaar na
inwerkingtreding
nieuwe bomenverordening
Q2 2022

September 2022
Eind 2022

Winterswijk heeft zich
teruggetrokken uit de pilot. De
omschrijving van de toezegging is
daarom gewijzigd naar alleen
Oost-Gelre
Q2 2022 : rondom
de zomer meer
informatie

9.
10.

11.

Uitvoerings Programma 3
De uitvoeringsagenda bij de cultuuren erfgoedvisie eind 2022 monitoren

14-12-2021

In de verdere uitwerking van
21-12-2021
binnensport Eibergen de mogelijkheid
van een vierde zaaldeel op de locatie
Pickerhal meenemen in het onderzoek
Als de Pas-melders in Berkelland
21-6-2022
gelegaliseerd worden door nieuwe
landelijke wetgeving, dan verwerken
we deze zo mogelijk via een
gemeentelijk veegplan in het
bestemmingsplan/omgevingsplan bij
rechte”

Team
opdrachtgevers
(HZ)
Projecten (HZ)

Dienstverlening
Omgeving B (HH)

December
2022/januari
2023
Zomer 2022

onbekend

