Cie Fin. 04-09-18
en
Bestuur

In raadsreglement opnemen
dat alle bestuurders, raads- en
commissieleden een VOG
moeten overleggen (nav
integraal veiligheidsplan). Een
concept klaar hebben voor fvo
13 september.
Cie Fin. 09-10-18
Agp 8 handhaving: Zodra het
en
college een stap verder is qua
Bestuur
overdracht woonwagens aan
Goed Wonen dan brengt de
wethouder het naar de raad.
Als de informatie daarvoor rijp
is.
Cie Fin. 15-1-2018 Toezegging om een B&W info
en
te organiseren over MFA’s
Bestuur
(zie toevoeging op de
toezegging in het verslag van
19-2-19)
Cie Fin. 26-3-2019 Agp 3: Vraag van CDA over
en
drugsdumping Elsendorp.
Bestuur
Pfh doet toezegging aan de
commissie dat deze casus
wordt uitgewerkt en wordt
toegelicht zodra de informatie
voorhanden is. Hierin wordt
het totaaloverzicht op een rij
gezet: hoe de procedures zijn,
welke jurisprudentie er is, wie
verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn, of en op wie
we de kosten kunnen
verhalen, of de provincie kan
meebetalen, et cetera.
Cie Fin. 26-3-2019 Agp 5: Vervolgens gaat de
en
wethouder De Ruiter in op de
Bestuur
vraag van LR/D66 aangaande
De Wilg. Ze geeft aan dat het
jaartal haar niet bekend is. Ze
zegt toe dit na te vragen, hoe
de besluitvorming is geweest
en hoe de raad is
geïnformeerd toentertijd.
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21/3 bericht van Goed
Wonen over vervolg.
Inventarisatie moet dan
zijn afgerond.

20190411 Informatie voor
deze casus wordt
verzameld.

Cie Fin. 26-3-2019 Agp 5: CDA geeft aan dat ze
en
raadsinformatie wil ontvangen
Bestuur
over hoe het proces van de
toeristenbelasting is verlopen.
Ze wil dit schriftelijk ontvangen
zodat dit voor altijd duidelijk
wordt hoe dit toen is gegaan,
waarom bepaalde keuzes zijn
gemaakt en hoe bedragen tot
stand zijn gekomen.
De wethouder geeft aan dat
ze schriftelijke antwoorden
kan geven naar aanleiding
van de gestelde vragen in
deze commissievergadering
omtrent de toeristenbelasting.
CDA geeft nogmaals aan een
RIN te willen ontvangen om dit
onderwerp goed te kunnen
documenteren voor de
toekomst.
Cie Fin. 26-3-2019 Agp 5: Verder geeft
en
Wethouder De Ruiter aan dat
Bestuur
ze zover ze kan en mag, de
informatie geeft over de
beroepsprocedures.
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