Griffie on

Cie 04-09-18
F&B

In raadsreglement opnemen
Griffie
dat alle bestuurders, raadsen commissieleden een VOG
moeten overleggen (nav
integraal veiligheidsplan). Een
concept klaar hebben voor fvo
13 september.

Cie 15-9-2020
F&B

6. Presentatie Uitvoering
Claassen KCI
motie; Arbeidsmigranten –
inzicht en toeristenbelasting
Wethouder van Dijk zegt toe
te onderzoeken of het
mogelijk is met de huisvester
af te spreken dat hij vertrek
van arbeidsmigranten bij de
gemeente meldt.
7. 3e financiële rapportage
Steeghs BV
Wethouder van Dijk zegt toe
op het moment dat de
projecten zijn afgesloten een
bezoek te organiseren aan de
sporthal en zwembad.

Cie 15-9-2020
F&B

Cie 23-2-2021
F&B

Cie 23-11-21
F&B

Cie 25-01-22
F&B

Cie 19-04-22
F&B

Agp 8. Wethouder van Dijk
zegt toe over een jaar verslag
te doen over de daadwerkelijk
kosten m.b.t. uitgangspunt 25
(€ 705.000 aan uren en
overhead –
bouwgrondexploitatie) in de
‘kaders voor een gezonde en
duurzame financiële positie
van de gemeente’.
Agp. 9: 1e wijziging APV 2020
Het college zegt toe publicatie
in het GN te overwegen als
aanvullend middel om
doelstelling van deze apv
wijziging te realiseren.
Agp 9. Visie detailhandel:
Suggesties als gedaan 'voor
verbetering verkeerskundige
situatie kruispunt
Julianastraat-Kapelaanstraatinrit Albert Heijn en
nabijgelegen zebrapad' mee
te nemen in het
ontwerpproces dat thans voor
dit verkeersknelpunt
plaatsvindt.
Agp 6. MRE: Burgemeester
zegt toe met de raadsgriffier
af te stemmen hoe een betere
terugkoppeling kan
plaatsvinden van antwoorden
op zienswijzen, die door de
raad zijn ingebracht bij
verbonden partijen. Nu
worden deze, zonder duiding,
op de postlijst geplaatst en
bereikt de informatie de
raadsleden onvoldoende.
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20200228 De raad kan een voorstel
tegemoetzien in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen 2022. De
behoefte aan v.o.g.-screening van alle
lokale politieke ambtsdragers is
besproken met de fractievoorzitters en is
opgenomen in het door de raad in
december 2018 vastgestelde integrale
veiligheidsplan. Nadere toelichting is
opgenomen in IBabs.
20211028 Als extra is afgesproken dat
een excellijst kan worden toegestuurd
met de personen die niet meer
verblijven op de locatie. Onderzocht
moet worden of de gemeente zelf actief
naar de locaties toe gaat. Dit is nog
lopende.

1e
helft
2022

Afhankelijk van situatie Corona

20210408 Wordt opgenomen in de
jaarrekening 2021.
Wil de ambtelijke organisatie aangeven
of dit idd is gebeurt zodat de griffie de
toezegging kan afwerken?

