raad

19-03-15 Agp 14: Startnotitie gebouwen: Wethouder
De
De Ruiter zegt toe dat het project inclusief de Ruiter
evaluatie in december 2015 afgerond is. Ze
zegt toe dat wat ze kan rapporteren over dit
onderwerp, te rapporteren voor of bij de
begrotingsbehandeling. Daarnaast zegt ze
toe om eenmaal per jaar bij de vaststelling
van de begroting de gebouwen- en
grondenlijst aan de raad voor te leggen als er
wijzigingen zijn.

BV

Afgedaan Beleidsstuk gebouwen staat gepland voor raadsbehandeling 1e kwartaal
i.e. in
2017. Op 29 maart 2017 vindt behandeling in de Commissie AZF&V plaats.
termijnplanning
raad
opgenomen

raad

28-01-16 agpt 17a Beleidskeuzen buitengebied: Het
college zegt evaluatie toe m.b.t. het toelaten
van handel in streekprodukten als
nevenactiviteit.

Van
Extel

VT

ná 2018,
tbv
volgende
raad

raad

14-07-16 agpt 28: Bomenbeleidsplan. Wethouder Van
Extel zegt in relatie tot het raadsbesluit
eenmalig middelen ter beschikking te stellen
om een nulmeting uit te voeren.

Van
Extel

OB

De opdracht voor het uitvoeren van een nulmeting is in voorbereiding. Naar
verwachting zal deze nulmeting in 2017 worden uitgevoerd zodat deze
inventarisatiegegevens in 2018 beschikbaar zijn. In het 4e kwartaal 2017
wordt de Groene kaart ter besluitvorming aangeboden aan het college.

raad

14-07-16 Het college ambieert een financiële
De
rapportage tbv de raad die meer SMART is.
Ruiter
Een proefversie van de financiële rapportage
nieuwe stijl zegt wethouder De Ruiter toe nog
dit jaar voor te zullen leggen.

BV

Dit is voorbereid en besproken met wethouder De Ruiter en zal in 2016 nog
worden aangeboden aan de commissie AZ&FV. De proefversie is na
behandeling DMO aan het College voorgelegd. Daar waren vragen en
opmerkingen. Wethouder de Ruiter gaat bij de fractievoorzitters ophalen wat
nu precies gevraagd wordt.

20160223 Kan opgepakt worden ná vaststelling van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied.
20160915 Evaluatie kan pas plaatsvinden als 2 à 3 vergunningen verleend en
een tijdje gebruikt zijn. Kortom, de datum van evaluatie hangt af van het
tijdstip van aanvraag vergunningen.
Gezien het genomen voorbereidingsbesluit zal evaluatie pas ná 2018
plaatsvinden.

