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TL 2015

Inhoud toezegging

Verantw.
Wethouder

Tijdens

Datum

Team

Stand van zaken

Prins Mauritsschool:
Het college stuurt de raad een tussenrapportage aan het eind van het 3e jaar/begin
4e jaar over de stand van zaken bij het gebruik
van het gebouw aan de Orionstraat als
T2015-61 dislocatie van de Prins Johan Friso School.

Ankie van
Tatenhove

fvc b

18-5-2015 MO

Afgehandeld met brief U19.05690
d.d. 18 juli 2019.

Geaccor-deerd
in raad d.d.
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TL 2017

Inhoud toezegging

Cultuurnota: alle PM-posten worden nog
uitgewerkt in voorstellen (inhoudelijk en
T2017-051 financieel) en komen later in de raad.

Verantw.
Wethouder

Ankie van
Tatenhove

Tijdens

Raad

Principebesluit Hoekeindseweg 147 (Vonk
caravanstelling): de raad wordt geïnformeerd
als het voorontwerpbestemmingsplan gereed
T2017-128 is.
Kathy Arends Brief/memo

De wethouder zal de raad rapporteren bij de
eerste IHP-beeldvorming over de
huisvestingsproblematiek in Bleiswijk de Anne Ankie van
T2017-204 Frankschool maakt daar onderdeel vanuit.
Tatenhove

Cie Samenl

Datum

Team Stand van zaken

6-4-2017 MO

De openstaande PM-posten uit
de Cultuurnota van 2017 zijn
kunst in de openbare ruimte en
Museum Lansingerland. Met brief
U19.02303 informeerden wij de
gemeenteraad over de
voortgang.

Q3 - 2019. We zijn met Vonk
caravanstalling in overleg om tot
een gedragen vo te komen. Dat
21-9-2017 R&EB kost bij beide partijen tijd.

7-12-2017 MO

Beeldvorming heeft
plaatsgevonden.

Geaccordeer
d in raad d.d.
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TL 2018

Inhoud toezegging

Huisvesting voor arbeidsmigranten in
Lansingerland: het beleid wordt in 2018 aan
T2018-010 de gemeenteraad voorgelegd.

Verantw.
Wethouder

Tijdens

Kathy Arends Brief/memo

Evenementenvisie: Er wordt nagekeken of het
naast de in de visie genoemde
elektriciteitspunten, schoonwaterpunten en
vuilwatertanks ook mogelijk is de
evenemententerreinen uit te rusten met wifi- Ankie van
T2018-023 punten.
Tatenhove

Cie Samenl

Uitvoering Wet banenafspraak: het college
laat door WSP aanvullend onderzoek doen
naar mogelijkheden op andere afdelingen dan
de buitendienst. In Q4 - 2018 informeert het Pieter van de
T2018-037 college de raad over de uitkomst.
Stadt
Brief/memo

Datum

Team Stand van zaken

De input van de onlangs
gehouden beeldvormende avond
nemen we mee in de verdere
uitwerking. In Q3 komt het
25-1-2018 R&EB voorstel naar de raad.
Een vast wifi-punt is moeilijk te
realiseren en niet wenselijk
vanwege de hoge piekbelasting
tijdens evenementen. We
bekijken nu de mogelijkheid
voor een mobiel wifipunt. We
vragen hiervoor offertes op en
indien mogelijk lanceren we dit
als proef voor de start van het
8-2-2018 R&EB nieuwe evenementenseizoen.

23-4-2018 O&J

Geaccordeer
d in raad d.d.
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Poller Noordeindseweg: Het college
informeert de raad op korte termijn over het
T2018-038 vervolgproces voor de pollertijden.
Simon Fortuyn Brief/memo
Beleidsplan politie: De burgemeester zal in
overleg met het presidium weer een besloten
bijeenkomst met de raad beleggen om de
raad te informeren over actuele
Pieter van de
T2018-073 veiligheidszaken.
Stadt
Cie AB
Rapport Rekenkamer Afvalbeleid etc.: de tips
van de heer Muis bv over de openingstijden
van het afvalbrengstation, manieren om goed
gedrag te belonen, zal de wethouder
meenemen in het gesprek over het nieuwe
T2018-076 beleid.
Simon Fortuyn Cie Ruimte

Op 14 mei zijn hierover
raadsvragen gesteld. College
antwoordde hierop:
Dit proces starten wij
binnenkort.
Wij informeren in juni de
omgeving over het voornemen
om een verkeersbesluit te
nemen en het bijhorende
proces. Doel is het
verkeersbesluit in juli te
publiceren. Brief is verstuurd en
5-4-2018 R&EB hiermee afgehandeld.

Verzoek aan presidium aan te
12-9-2018 V&APV geven wanneer dit uitkomt.

11-9-2018 KOR

Kaderstelling nieuw beleid is
besproken tijdens beeldvormende avond op 12
december 2018 en in de cie.
Ruimte van 12 maart 2019.
Planning cie. Ruimte 12 nov.
2019, Raad 28 nov. 2019.
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Tarieven OV en MRDH: Men is bezig met het
opstellen van een tarievenkader. Na
bespreking in klankbordgroep en
adviescommissie komt de wethouder hiermee
T2018-088 naar de raadscommissie, in Q1
Simon Fortuyn Raad

Q3 - 2019.De MRDH heeft het
proces van het tarievenkader
herstart. Q4-2019 is ruimte voor
discussie hierover. Vaststelling is
beoogd in Q1-2020. De nieuwe
planning van de MRDH voor het
tarievenkader is vaststelling in
Q1-2020. Q4-2019 is ruimte voor
29-11-2018 R&EB discussie.

Bestemmingsplan Berkel Centrum: De
problematiek rond de woning van de heer
Vreugdenhil: de familie zal ruim betrokken
worden bij de uitvoering van de plannen
rondom de woning (de privacy, inpassing in
T2018-090 groen en inpassing in water).

Albert Abee

Raad

Wordt Q4 in plaats van Q2. Het
inrichtingsplan wordt afgestemd
met dhr. Vreugdenhil. Komt
terug bij presentatie
inrichtingsplan aan de raad in
29-11-2018 R&EB Q4.

Bestemmingsplan Berkel Centrum: Het
inrichtingsplan wordt voorgelegd aan en
besproken met de commissie Ruimte.
Uiteraard zullen de opmerkingen serieus
genomen worden en meegenomen worden in
T2018-091 het definitieve plan.

Albert Abee

Raad

29-11-2018 R&EB Q4 - 2019.
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Mission paper/Bleizo West: Voor deze
uitwerking formuleren we samen met
Zoetermeer een bestuursopdracht.
Afgesproken is dat deze bestuursopdracht
voor 1 december geformuleerd is en dat de
uitwerking van deze opdracht duurt tot begin
april 2019. De uitkomsten hiervan bespreekt
het college in het tweede kwartaal van 2019
T2018-094 met de raad.
Kathy Arends Cie AB
Belastingverordening: Onlangs is in de Tweede
Kamer een voorstel van Pieter Omtzigt
aangenomen, waarbij de gemeenten bij
diverse verenigingen niet het hoge OZB tarief
voor gebouwen in rekening hoeven te
brengen. Bij de begroting 2020, volgend jaar
dus, over 10 maanden, zal gekeken worden of
er nieuwe redenen zijn om daar verenigingen
T2018-095 in tegemoet te komen.
Albert Abee

Memo aan raad T18.15504 Actuele
ontwikkelingen specialistische jeugdhulp:
Pareto scan casussen: het doornemen van een
nader te bepalen aantal grootverbruikers van
jeugdzorg en het beoordelen. Het college
informeert de raad begin 2019 over dit
Ankie van
T2018-099 onderzoek.
Tatenhove

Raad

Brief/memo

Met brief U19.00628 is de
gemeenteraad geïnformeerd
over de bestuursopdracht. Brief
is verstuurd en hiermee
10-12-2018 R&EB afgehandeld.

29-11-2018 FI&F

Afhandeling vindt plaats bij de
Begroting van 2020 (afronding
november 2019).

11-12-2018 MO

Dit project is onderdeel van de
actielijn 2 uit raadsbrief
U19.04567. Wij voeren dit
onderzoek uit in samenwerking
met regiogemeenten en zoeken
hierbij de aansluiting met het
transformatiefonds van de
gemeenschappelijke regeling.
Wij starten de uitvoering van dit
onderzoek nog voor de
zomervakantie.
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TL 2019

Inhoud toezegging

Verantw.
Wethouder

Jeugdzorg: wethouder Van Tatenhove vraagt
bij wethouder Abee na of er inzicht is in de
budgetten van het sociaal domein, nu dit
budget niet meer apart toegekend wordt. Met
name hoe het onderdeel jeugd nu versleuteld
T2019-004 zit in de algemene uitkering.
Albert Abee

Tijdens

Cie Samenl

Chillplekken en openbare wifi: Een van de
inrichtingswensen bij het aanleggen van
chillplekken is het realiseren van WiFi. Er
komt een dergelijke voorziening als proef bij
de chillplek in het Annie MG Schmidtpark.
Door diverse technische redenen heeft de
uitvoering hiervan vertraging opgelopen. Het
college verwacht deze in het eerste kwartaal
van 2019 te kunnen realiseren. De aanvraag in
het kader van subsidieregeling WiFi4EU is
goedgekeurd. Het college informeert de raad
in het eerste kwartaal van 2019 over het
Ankie van
T2019-006 vervolg hiervan.
Tatenhove
Brief/memo
Principebesluit Noordersingel 2 (U18.12374):
De Raad wordt geïnformeerd als het (voor)
ontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar
verwachting zal dit in het eerste kwartaal van
2019 zijn. De uiteindelijke vaststelling van
het bestemmingsplan wordt eind 2019
T2019-009 verwacht.
Kathy Arends Brief/memo

Datum

Team

17-1-2019 MO

24-10-2019 MO

7-2-2019 R&EB

Stand van zaken

Q3 - 2019.

Raadsbrief volgt in Q3 - 2019.
Q2 - 2019. Principebesluit
Noordersingel 2:
voorontwerpbestemmingsplan
gereed in vierde kwartaal 2019
en vaststelling naar verwachting
in tweede kwartaal 2020.

Geaccordeer
d in raad d.d.
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In de overeenkomst Right to Challenge
dierenweide Leeuwenkuil zijn evaluatiemomenten opgenomen. In de commissie
ruimte zal eind 2019 een terugkoppeling
worden gegeven over de vorderingen en de
T2019-010 uitvoering.

Simon Fortuyn Brief/memo

19-2-2019 KOR

Brief van 22 maart 2019 ( U19.01840) over
afwegingskader terrassen: pilot terrassen
loopt van april 2019 tot april 2020. Het
college informeert over de uitkomsten van de
T2019-013 pilot.
Kathy Arends Brief/memo

22-3-2019 R&EB

Gereed 2020. Voor de pilot zijn
al enkele terrassenaanvragen
ontvangen, samen met bewoners
en ondernemers in gesprek
geweest.

Gebieds- en legesverordening Rottemeren De portefeuillehouder bespreekt de inhoud en
de tarieven van de legesverordening in het
dagelijks bestuur van het recreatieschap en
koppelt de uitkomsten hiervan, al dan niet in
de vorm van een gewijzigd voorstel
(verordening en/of tarieven), binnen drie
T2019-014 maanden terug aan de commissie.
Simon Fortuyn Cie Ruimte

12-3-2019 R&EB

Q4 - 2019. Brief volgt.

De dienstverleningsvisie komt in Q2-2019 als
bespreekstuk naar de raad en dient als basis
voor de visie op het huis van de samenleving.
Het college gaat door met het uitwerken van
ideeën voor het huis van de samenleving.
Commerciële verhuur gaat niet meer
T2019-015 plaatsvinden.
Simon Fortuyn Cie AB

13-3-2019 FI&F

3 juli 2019 bespreekpunt in
commissie AB.
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Brief U19.02377
Voorontwerpbestemmingsplan
"Woningbouwlocatie Treurniet" - De Raad
wordt naar verwachting in juni 2019 over het
ontwerpbestemmingsplan geïnformeerd,
inclusief de bijbehorende procedure.
Vaststelling staat gepland voor het vierde
T2019-016 kwartaal van 2019.

Kathy Arends Brief/memo

Brief U19.02458 Inrichtingsplan Berkel
Centrum West Het inrichtingsplan wordt in
T2019-017 het derde kwartaal van 2019 aangeboden.

Albert Abee

Brief/memo

De burgemeester zal een voorstel doen om
een soort handhelds voor de BOA's aan te
schaffen, waarmee zij buiten direct kunnen
registreren wat zij doen, zodat er altijd en PV
ter beschikking is en verslag op papier. Dat
Pieter van de
T2019-018 komt naar de raad.
Stadt
Raad
Brief U19.02761 Verkeerssituatie Molenweg/
Zuidersingel Verkenning naar de verkeerssituatie op de Molenweg en de Zuidersingel.
Het college heeft meer tijd nodig voor het
opstellen van een verkenning en een goede
afweging in dit dossier. Het college verwacht
deze binnen twee maanden (uiterlijk begin
T2019-020 juni 2019) met de Gemeenteraad te delen.
Simon Fortuyn Brief/memo

29-3-2019 GO&V

Q4 - 2019.

GO&V

Q4 - 2019.

28-3-2019 V&APV

Q4 -2019 we inventariseren de
aanbieders en schaffen
handhelds aan. Daarover
informeren we de raad per
brief.

4-4-2019 R&EB

Komt in de kadernota 2019. De
bedrijven Post en Koppert zijn
hierover geïnformeerd.
Afgehandeld met brief
U19.06731.
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Brief U19.01832 Principebesluit vergroten
woonbestemming Oosteindsepad 5 Als in het
proces van verdere uitwerking van het plan
blijkt dat de inzichten van de bij het plan
betrokken belanghebbenden principieel
uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief
over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd als het voorontwerp-bestemmingsplan
gereed is. Het uiteindelijke bestemmingsplan
wordt naar verwachting eind 2019 aan de
T2019-021 Raad ter besluitvorming voorgelegd.
Kathy Arends Brief/memo

26-3-2019 R&EB

Wordt Q4 - 2019.
Voorontwerpbestemmingsplan
gereed in Q4 2019 en
vaststelling naar verwachting in
Q2 - 2020.
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Brief U19.02326 Principebesluit bouw woning
tussen Noordersingel 72 en 74 Het initiatief
betreft het verplaatsen van een bouwvlak.
Omdat het concept bouwplan een goed
vertrekpunt is voor verdere planvorming, is
het voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk
om aanvullende kaders aan deze ontwikkeling
mee te geven. Echter, mocht in het proces
van verdere uitwerking van het plan blijken
dat de inzichten van de bij het plan betrokken
belanghebbenden principieel uiteenlopen,
dan wordt de Raad daar actief over
geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd
zodra het voorontwerpbestemmingsplan
gereed is. Naar verwachting is dit in het
tweede kwartaal van 2019. De Raad stelt
uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Naar
verwachting wordt het bestemmingsplan eind
2019/ begin 2020 ter besluitvorming aan de
T2019-023 Raad voor- gelegd.
Kathy Arends Brief/memo
Houtkap: de wethouder gaat in gesprek met
een ecoloog van Staatsbosbeheer om te
bekijken welke effecten de houtkap heeft op
de ecologie. De wethouder koppelt terug aan
Simon Fortuyn Cie Ruimte
T2019-028 de commissie.
Houtkap: Er wordt een schouw georganiseerd
door de gemeente samen met
Staatsbosbeheer naar de Essen aan de
Merenweg: welke zijn er ziek en welke niet.
Zoveel mogelijk worden betrokken partijen
Simon Fortuyn Cie Ruimte
T2019-029 hierbij uitgenodigd.

9-4-2019 R&EB

Q4 - 2019 voorontwerp.
Vaststelling Q1 - 2020.

7-5-2019 R&EB

Q3 - 2019.

7-5-2019 R&EB

Q3 - 2019.
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Houtkap: de wethouder gaat in gesprek met
Staatsbosbeheer of zij hun communicatie
kunnen uitbreiden. Ook bekijkt de wethouder
of de communicatie op de gemeentelijke
website uitgebreid of geïntensiveerd kan
T2019-030 worden.
Simon Fortuyn Cie Ruimte

7-5-2019 R&EB

Q3 - 2019.

PvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of
er een bestemmingsplanwijziging aankomt die
gebruikt kan worden om te experimenteren
met de nieuwe werkwijzen van de Omgevings- Ankie van
T2019-033 wet (een vervolg op het bp Lint Zuid).
Tatenhove

Cie Ruimte

7-5-2019 R&EB

Op 5 november 2019 worden
botsproeven in brede zin
(verschillende onderwerpen)
gepresenteerd aan de raad. Dit
wordt de afsluiting van de pilot
Omgevingsplan Lint-Zuid.
Vervolgens wordt gestart met
het Plan van Aanpak voor het
gemeentebrede Omgevingsplan.
Op 01-01-2021 worden de
bestemmingsplannen van
rechtswege Omgevingsplan,
inclusief het pilotgebied LintZuid.

PvA Omgevingswet: er komt één keer per drie
maanden een stand van zaken overzicht naar
de commissie die bij het agendapunt
Ankie van
T2019-033 actualiteiten college besproken kan worden. Tatenhove

Cie Ruimte

7-5-2019 R&EB

Terugkoppeling volgt in oktober
2019.

PvA Omgevingswet: de commissie ontvangt
een terugkoppeling over de pilot omgevingsT2019-034 visie Bleiswijk.

Cie Ruimte

7-5-2019 R&EB

Afgehandeld met brief
U19.04444.

Ankie van
Tatenhove
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PvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of
er een werkgroep (á la de werkgroep
decentralisaties) opgezet kan worden en komt Ankie van
T2019-035 hierop terug in de commissie.
Tatenhove

Cie Ruimte

Brief U19.04564 van 17 juni standplaatsen
Berkel Centrum: nieuw standplaatsenbeleid in
T2019-038 het vierde kwartaal van 2019 vaststellen.
Kathy Arends Brief/memo

7-5-2019 R&EB

V&APV

Uitvoeringsmaatregelen Woonvisie
Lansingerland 2015-2020: de wethouder stelt
een compleet overzicht op van de
woningbouw- plannen waarin opgenomen
wordt wat de verdeling is en wat de
toekomstige plannen zijn wat is al besloten en
wat komt eraan wat is de typologie van de
projecten. Het overzicht wordt voor het
T2019-039 zomerreces naar de raad gestuurd.
Kathy Arends Cie Ruimte

11-6-2019 R&EB

Zienswijze Dunea: De wethouder zegt toe, dat
hij binnen Dunea nog eens ruimte probeert te
vinden om de discussie te voeren over
T2019-041 mogelijke tariefsverlaging.
Albert Abee

13-6-2019 FI&F

Raad

Zienswijze GGD: De vraag van de heer Erwich
over TBC percentages zal schriftelijk worden
beantwoord. ( waar komt het verschil in
percentages vandaan in de factsheets staat
een index van 2,6 %, bij het basispakket wordt Pieter van de
T2019-042 gesproken over een index van 3,4 %).
Stadt
Raad

Afgehandeld, eerste
raadsklankbordgroep is 16/7
bijeen geweest. Volgende vindt
14 oktober 2019 plaats.

13-6-2019 MO

Afgehandeld: 19/07/2019 brief
U19.05737 met memoT19.11383
verstuurd aan raad.

In Q3 - 2019 ontvangt de
gemeenteraad de verklaring
voor het verschil.

Toezeggingen 09 - 03-10-2019 Raad

Cultuurhuis Berkel: bij de verdere uitwerking
zal de private variant volwaardig
meegenomen worden, inclusief de risico’s en
de wensen van de deelnemers aan het
Ankie van
T2019-043 cultuurhuis.
Tatenhove

Jaarrapportage sociaal domein: De commissie
ontvangt een aangepaste versie van de
uitkomsten van het klanttevredenheidsAnkie van
T2019-044 onderzoek.
Tatenhove

Cie Samenl

Cie Samenl

17-6-2019 MO

Volgt in Q4 - 2019.

17-6-2019 MO

Afgehandeld. Op 24 juni 2019 is
een erratum (T19.11151) aan de
raad gezonden met een
correctie van de factsheets uit
de jaarrapportage.

Jaarrapportage sociaal domein: de commissie
zal regelmatig (een aantal keer per jaar)
geïnformeerd worden over de stand van zaken
bij de jeugdzorg. Er wordt nog gekeken hoe
dit vormgegeven wordt, bv via een tafeltjesavond, een presentatie of een stand van
Ankie van
T2019-045 zaken rapportage.
Tatenhove

Cie Samenl

17-6-2019 MO

In Q4 - 2019 informeert het
college de gemeenteraad over
de stand van zaken en actuele
ontwikkelingen in de jeugdzorg.
De vorm hiervan is afhankelijk
van deze ontwikkelingen.

Cultuurhuis Berkel: in het definitieve voorstel
dat volgt na de zomer zal op de
aanbevelingen en zorgen die in de analyse van
Berenschot staan, een reactie gegeven
Ankie van
T2019-046 worden.
Tatenhove

Cie Samenl

17-6-2019 MO

Volgt in Q4 - 2019.

26-6-2019 R&EB

Afgehandeld: 19/07/2019 brief
U19.05737 met memoT19.11383
verstuurd aan raad.

Wonen: Wethouder stuurt de raad een
overzicht van alle plannen over wonen: waar
is al een besluit over genomen, wat er in de
T2019-047 pijplijn zit en welke er nog aan komen.

Kathy Arends Cie AB
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Wonen en bod aan de regio: Als uitvloeisel
van het gezamenlijke bod maakt het college
prestatieafspraken met 3B wonen, over
bijvoorbeeld locatie, versnelling en aantallen.
Het college stuurt deze prestatieafspraken
T2019-048 met 3B wonen -na afronding- naar de raad.
Kathy Arends Cie AB

26-6-2019 R&EB

In najaar 2019
onderhandelingen.
Prestatieafspraken in Q4 - 2019.

Blok B: De wethouder probeert om voor de
begroting te delen wat de publieke en de
private variant gaan kosten en wat de risico’s
zijn. Dit onder voorbehoud of dat ook voor de
begroting gereed kan zijn vanwege het feit
dat er een sluitingsdatum is voor het
opstellen van een begroting. Die ligt iets
verder naar voren dan dat er inzicht is in de Ankie van
T2019-049 onderzoeken die er nu gedaan gaan worden. Tatenhove

Raad

27-6-2019 MO

Volgt in Q4 - 2019.

IHP: Voor de behandeling van de begroting
2020 geeft het college een zo concreet
mogelijk inzicht in het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) en verzorgt een
T2019-050 beeldvormende avond in september 2019.

Ankie van
Tatenhove

Cie AB

26-6-2019 MO

De beeldvormende avond vindt
plaats op 11 september 2019.

P&C cyclus: In de producten van de P&C
cyclus en met name de begroting wordt
voortaan de stand van zaken het
T2019-051 collegeprogramma opgenomen.

Albert Abee

Cie AB

26-6-2019 FI&F
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Huis van de samenleving: Wethouder neemt
op, voor de besluitvorming in de raad, bij de
criteria voor “huis van de samenleving” dat er
ook naar alternatieven in de kernen moet
T2019-052 worden gekeken.
Simon Fortuyn Cie AB

3-7-2019 FI&F

Dienstverlening: Wethouder zorgt voor de
volledige toegankelijkheid van documenten
op de website voor blinden en slechtzienden.
Indien dit extra kosten met zich meebrengt,
T2019-053 volgt er een raadsvoorstel.
Simon Fortuyn Cie AB

3-7-2019 S&C

Gebouw Pecto’s: zodra de kosten van de
verbouwingsmaatregelen duidelijk zijn wordt
de commissie schriftelijk geïnformeerd. Er
wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van
T2019-054 het terugverdienen van de investering.
Simon Fortuyn Cie Samenl

4-7-2019 GO&V

Gebouw Pecto’s: bij het zoeken naar een
T2019-055 nieuwe naam worden de jongeren betrokken. Simon Fortuyn Cie Samenl

4-7-2019 GO&V

Kadernota: Het onderwerp Bouwregisseur
T2019-056 komt terug in cie AB of cie Ruimte, eind 2019 Kathy Arends Raad

11-7-2019 R&EB

Afgehandeld met raadsvoorstel
BR1900078 en de Uitwerking
Huis van de Samenleving
T19.05931 d.d. 18-07-2019.

Afgehandeld: Zie tekst over
bouwregisseur in brief
U19.05737 (met
memoT19.11383) verstuurd aan
raad op 19/07/2019.
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Kadernota, motie M2019- 016: Het thema
Onderhoud schoolpleinen wordt meegenomen
onder het thema duurzaamheid in het IHP.
Ankie van
T2019-057 Komt in Q4
Tatenhove

Raad

11-7-2019 MO

Kadernota, motie M2019-017: Digitale
dienstverlening wordt meegenomen in de
uitwerking Dienstverlening en komt terug in
T2019-058 Q4. (Pieter vd Stadt namens Simon Fortuijn)

Simon Fortuyn Raad

11-7-2019 FI&F

Kadernota, motie M2019-020: de
burgemeester biedt de nadere regels ter
kennisname aan tegelijkertijd met het
T2019-059 aanbieden van de APV in Q4 -2019

Pieter van de
Stadt
Raad

FI&F/
11-7-2019 V&APV

Voortgang motie standplaatsen: de wethouder
streeft er naar om voor 1 augustus 2019 tot
een gedragen oplossing te komen en als dat
T2019-060 niet lukt heeft zij een besluit genomen.
Kathy Arends Raad
Visie duurzaamheid: de commissie ruimte
ontvangt in het vierde kwartaal van 2019 een
totaaloverzicht van alles wat er loopt op het
gebied van duurzaamheid, zo exact mogelijk
ingevuld, hoe ver is het, wanneer is
T2019-061 besluitvorming voorzien.
Albert Abee

Cie Ruimte

Het college legt het IHP P begin
2020 ter besluitvormin voor aan
gemeenteraad. Hierin doet het
college een voorstel hoe om te
gaan met het vergroenen en
onderhouden van zowel
openbare als niet-openbare
schoolpleinen.

11-7-2019 V&APV

De raad is met brief U19.06130
op de hoogte gebracht van de
actuele situatie.

2-7-2019 R&EB

Dit overzicht wordt
tegelijkertijd met het
uitvoeringsprogramma
duurzaamheid aan de raad
toegestuurd. Wordt Q4 - 2019
toegezonden.

Toezeggingen 09 - 03-10-2019 Raad

Visie duurzaamheid: de wethouder zoekt uit
of er cijfers te geven zijn over de uitstoot van
CO2 die in 2030 maximaal uitgestoten wordt
en de hoeveelheid die in 2050 uitgestoten
wordt. De commissie ruimte ontvangt een
T2019-062 brief hierover.
Albert Abee

Visie duurzaamheid: de commissie ontvangt
drie keer per jaar een stand van zaken
T2019-063 overzicht.

Albert Abee

Cie Ruimte

Cie Ruimte

Visie duurzaamheid: wethouder Abee zal bij
zijn collega-wethouder aankaarten dat als er
bv bij bijzondere bijstand geld gegeven wordt
voor een wasmachine of een ander elektrisch
apparaat (of een apparaat in natura), er voor
T2019-064 een duurzaam exemplaar gekozen wordt.
Albert Abee

Cie Ruimte

Visie Duurzaamheid: De wethouder komt dit
najaar (Q4 2019) met een actualisatie van het
T2019-065 beleid laadpalen.
Albert Abee

Raad

Duurzaamheid: in het uitvoeringsprogramma
wordt opgenomen wat de te bereiken doel
zijn in welk jaar. De raad gaat deze doelen
T2019-066 vaststellen.

Albert Abee

Raad

2-7-2019 R&EB

Afgehandeld met brief
U19.05832 d.d. 12 juli 2019.

2-7-2019 R&EB

Het eerste overzicht wordt
tegelijkertijd met het
uitvoeringsprogramma
duurzaamheid aan de raad
toegestuurd. Wordt Q4 - 2019
toegezonden.

2-7-2019 R&EB

Mondeling afgehandeld tijdens
de raadsvergadering op 18 juli
2019.

18-7-2019 R&EB

18-7-2019 R&EB

Het uitvoeringsprogramma
duurzaamheid wordt
toegezonden in Q4 en behandeld
in Q1-2020.

Toezeggingen 09 - 03-10-2019 Raad

Motie vreemd Lachgas: de burgemeester
organiseert in oktober 2019 een beeldvorming
over de (bredere) problematiek, de (on)mogelijkheden voor aanpak en legt dan een
concreet voorstel voor een tekst in de APV
voor, om e.e.a. al dan niet daarin op te
Pieter van de
T2019-067 nemen.
Stadt
Raad

18-7-2019 V&APV

Beeldvormende avond wordt
ingepland en volgt in oktober
2019.

