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TL 2014 Inhoud toezegging

Verantw.
Wethouder

Tijdens

124

Ook zal er een evaluatie van de sportstimulering plaatsvinden waarvan de
uitkomsten in Q4 beschikbaar komen.

142

Het college is bereid om, in aanvulling op de
door de gemeente reeds gebruikte benchmarkonderzoeken, te komen met een selectie van
aanvullende mogelijkheden tot landelijke
benchmarks met referentie- gemeenten,
(bijv. waarstaatjegemeente.nl) en de
uitkomsten daarvan te betrekken bij de
totstandkoming van het collegeprogramma.
Abee

169

P&R Westpolder:
Er komt een evaluatie van nut en noodzaak
van de blauwe zone nadat de parkeergarage
er een tijdje staat.

172

Toezegging uit brief U14.11007,
Burgerinitiatief Idylles scheppen:
Verdere uitwerking door initiatiefnemer (Juli
2015).
Initiafnemer brief

222

Toezegging uit brief U14.09172:
Ontwikkeling locatie Gemeentewerf 3 en 4
in Berkel en Rodenrijs: Bestemmingsplan
eind 2015 voorleggen aan raad.
Heuvelink

V. Tatenhove Cie Kadernota

Fortuyn

Datum

Afd.

Afgehandeld Reden van afvoering
Stand van zaken
Opmerkingen

25-6-2014 E&MO

Nee

Raad

10-7-2014 CS

Nee

Raad

25-9-2014 RO

Nee

Ruimte

U14.09172

BI&F

Nee

RO

Nee

We nemen de evaluatie
mee in 1e kwartaal 2016 in
de midterm review
tarieven-beleid
sportaccommodaties.

2016.

2e kwartaal 2016, zie brief
U15.14205.

Geaccordeerd in
raad d.d.
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224

Knelpunten voor de fiets:
De wethouder heeft de intentie om voor het
eind van 2014 het gesprek met de
Fietstersbond te houden. Daarna ontvangt de
commissie de planning voor de verdere
activiteiten.
Fortuyn

Ruimte

2-12-2014 RO

Nee

Gesprek ingepland op
28/10/2015.
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TL
Inhoud toezegging
2015

38

55

Verantw.
Wethouder

De wethouder is bereid te kijken naar het
proces rond de bestemmingsplannen en waar
verbetering in de communicatie aangebracht
kan worden.
Heuvelink
Verkeersafwikkeling Gouden Uil/ Simon
Vestdijksingel:
De wethouder bekijkt het voorstel van
Leefbaar 3B of dit mogelijk is. Voorwaarde is
dat het tegen redelijke en maatschappelijke
kosten uitgevoerd kan worden. Ook moet het
acceptabel zijn in de tijd.
Abee

Tijdens

Raad

Ruimte

Datum

Afd.

26-3-2015 RO

12-5-2015 RO

Afgehandeld Reden van afvoering
Stand van zaken
Opmerkingen

Nee

December 2015.

Ja

Bewonersbrief is verstuurd. De
Raad is hiervan op de hoogte
gesteld. Zie Corsa U15.15260.

Jaarstukken 2014:
Vraag van de PvdA m.b.t. de investering op
de Landscheiding (fietspad verlichting) bij
het AMG Schmidtpark: De wethouder kan hier
geen antwoord op geven; hij zoekt het uit en
komt er schriftelijk op terug.

Fortuyn

58

AB

13-5-2015 B&O

Nee

Samenleving

18-5-2015 E&MO Nee

B&O onderzoekt de (financiële)
mogelijkheden om openbare
verlichting langs het
Landscheidingsfietspad (tussen
Boterdorpseweg en station
Rodenrijs) in 2016 te realiseren.
In de commissie Ruimte van 15/9
heeft CDA-fractie aangegeven hier
een bespreekstuk voor de cie. van
te maken. 1e kwartaal 2016.

Prins Mauritsschool:
Het college stuurt de raad een tussenrapportage aan het eind van het 3e

61

jaar/begin 4e jaar over de stand van zaken bij
het gebruik van het gebouw aan de
Orionstraat als dislocatie van de Prins Johan
Heuvelink
Friso School.

Planning: eind 2018.

Geaccordeerd in
raad d.d.
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73

Woonvisie:
Experimenteerruimte in regelgeving: dit
wordt onderzocht. Als de conclusies er zijn,
wordt de commissie Ruimte geïnformeerd.

Heuvelink

Ruimte

16-6-2015 RO

Nee

2016.

Ja

Bespreekstuk in Commissie
Samenleving 12 november 2015.
Zie Corsa BW1500572.

Visie sociaal cultureel vastgoed:

82

In de 2e helft van 2015 wordt de herziene
visie (nav de discussie in de commissie van 9
april jl.) ter bespreking in de commissie
Samenleving geagendeerd. De visie gaat over Abee
alle zeven oorspronkelijk in de visie van 9
(Van
april opgenomen panden.
Tatenhove)

Samenleving

18-6-2015 RO

Plan van aanpak project vluchtelingen:

83

In de 2e helft van 2015 wordt deze aangeboden aan de commissie Samenleving ter
bespreking.

Van
Tatenhove

Samenleving

18-6-2015 E&MO Ja

Aanlevering voor de commissie
Samenleving van 1 december 2015
heeft plaatsgevonden.
Gesprekken met aanbieders
hebben plaatsgevonden. Met
T15.15028 wordt de raad op korte
termijn op de hoogte gebarcht van
de stand van zaken en wordt een
voorstel gedaan hoe verder.

Begrotingsapp:
De wethouder zal zich serieus beraden op het
gebruik van deze app en informeert de raad
of het in de praktijk is in te vullen.
88

Abee

Raad

25-6-2015 FIN

Nee

Abee

Raad

25-6-2015 BI&F

Nee

89

Gemeentenieuws digitaal:
Als duidelijk wordt dat er inwoners zijn die
informatie missen zal het college zich op
maatregelen beraden.

90

Waar staat je gemeente.nl wordt aangevuld
met die gegevens die rond dienstverlening
ontbreken.

92

De Rotterdampas en de Lansingerlandpas
worden met elkaar vergeleken. Indien
mogelijk ontvangt de raad de informatie bij Van
de komende evaluatie van het minimabeleid. Tatenhove

Abee

Raad

25-6-2015 CS

Raad

25-6-2015 E&MO Nee

Ja

Wordt meegenomen in de
uitwerking bij de aangenomen
motie 2015-12.

Volgt in 1e kwartaal 2016.
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97

Opvang statushouders:
In september ontvangt de commissie
Samenleving feitelijke informatie over dit
dossier, o.a. de aantallen van dit jaar, de
prognose voor 2016.

Van
Tatenhove

Raad

9-7-2015 E&MO Ja

Informatie zit in presentatie aan
de raad 24 november en in de visie
die in de commissie Samenleving
van 1 december zit.

9-7-2015 E&MO Ja

Aanlevering voor de commissie
Samenleving van 1 december 2015
heeft plaatsgevonden.

9-7-2015 RO

Nee

December 2015.
In december ontvangt de raad een
brief met daarin een update over
dit handhavingstraject.

Opvang statushouders:
Het eerder toegezegde plan van aanpak is er
uiterlijk in december 2015. Daarin worden
alternatieven voor de statushouders in de
Van
Tatenhove
Raad
98 breedte meegenomen.
Actieplan wachttijd sociale woningbouw:
Van
Tatenhove
Raad
99 dit actieplan komt uiterlijk in december
2015.
Handhaving caravanstallingen:
De raad wordt op de hoogte gehouden van de
voortgang bij de handhaving van illegale
Van de Stadt Ruimte
101 caravanstallingen.

25-8-2015 V&H

Nee

Watertappunten in iedere kern:
De wethouder gaat er achteraan of het
mogelijk is om ook een (Dunea) watertappunt
in de centra van Bergschenhoek en Berkel en
Heuvelink
102 Rodenrijs te krijgen.

Ruimte

25-8-2015 B&O

Nee

Handhaving caravanstallingen:
De raad wordt geïnformeerd over de stand
van zaken in het dossier caravanstalling Van
104 Rijn.

Heuvelink

Ruimte

25-8-2015 RO

Ja

Raad is geïnformeerd via brief.
Zie Corsa U15.14194.

Bleizo en Hoefweg:
De raad ontvangt in december een
raadsvoorstel over de (nieuwe) inrichting
105 vanhet AB en DB.

Abee

AB

26-8-2015 RO

Nee

December 2015.
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Huisvesting arbeidsmigranten:
wel/niet inschrijven GBA van arbeidsmigranten. De wethouder beziet of de aanpak
van Westland interessant is voor
Lansingerland en maakt een afspraak hiervoor
Van
met haar collega in het Westland.
Tatenhove
110

Ruimte

15-9-2015 PZ

Rapportage sociaal domein:
De ASD wordt betrokken bij de vraag over de Van
Tatenhove
113 schijn- werkloosheid.

Samenleving

17-9-2015 E&MO Ja

Dit punt is in het overleg met de
ASD in december meegenomen.

17-9-2015 E&MO Ja

Dit is opgenomen in de rapportage
Sociaal domein t/m 3e kwartaal
2015.

6-10-2015 RO

Zie brief in Corsa U15.15361.
Raadsvoorstel/besluit BR1500143
ongewijzigd.

Rapportage sociaal domein:
In de volgende rapportage meer concreet zijn
welke looninstrumenten ingezet worden in de
richting van werkgevers, welke mensen
daarmee aan een baan geholpen worden en Van
Tatenhove
114 voor welke percentage.

118

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hoeksekade
152: de wethouder checkt de feiten van dit
stuk en indien nodig, worden de feiten
aangevuld in het raadsvoorstel.

Heuvelink

Raadsvoorstel GR DCMR Milieudienst
Rijnmond:
In het derde stuk staat nog de naam van de
119 vorige burgemeester. Dit wordt aangepast.

Heuvelink

Onderzoeksrapport Rekenkamer
Lansingerland `Vitaliteit op het spel´:
In de te houden ‘midterm review’ (Q1 2016)
worden alle aanbevelingen van de
Rekenkamer meegenomen, inclusief de
elementen die in het nawoord zijn
120 opgenomen.

Van
Tatenhove

Samenleving

Ruimte

Nee

Ja

Ja
Ruimte

Samenleving

Planning: december 2015.

Het voorstel is aangepast en na
ondertekening verzonden.

6-10-2015 V&H

8-10-2015 E&MO Nee

Midtermreview houden we in Q1
2016. In april zit deze in de
commissie Samenleving.
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Onderzoeksrapport Rekenkamer
Lansingerland `Vitaliteit op het spel´:
De vraag hoe het voor 2013 was v.w.b.
gebruik van de accommodaties door
121 basisscholen wordt schriftelijk beantwoord.

Van
Tatenhove

Samenleving

8-10-2015 E&MO Nee

Deze vraag nemen we mee in de
midtermreview in Q1 2016.

Onderzoeksrapport Rekenkamer
Lansingerland `Vitaliteit op het spel´:
Het antwoord op de vraag of er bij Fly Over
een ledenverlies is, wordt schriftelijk
teruggekoppeld.

Van
Tatenhove

Samenleving

8-10-2015 E&MO Ja

Het antwoord op de vraag is op
het RIS geplaatst

8-10-2015 E&MO Nee

De 'foto' komt in februari 2016 in
de commissie Samenleving. De
midtermreview komt in april in de
commissie Samenleving.

122

123

124

Onderzoeksrapport Rekenkamer
Lansingerland `Vitaliteit op het spel´:
In Q1 2016 komt het college eerst met een
soort ‘foto’ van de opzet van de ‘midterm
review’, zodat de raad eerst daarop kan
reflecteren voordat deze wordt uitgewerkt.
Rondvraag L3B over verkeershinder Centrum
Bergschenhoek: De wethouder zal op zo kort
mogelijke tijd bezien of de periode waarin er
overlast door de wegafsluitingen wordt
ervaren, zo kort mogelijk is.
Schriftelijk wordt beantwoord:
a. de vraag waarom er twee wegen
tegelijkertijd worden afgesloten, en
b. of het traject te versnellen is door een
hoger tempo of meerdere werkdagen.

Van
Tatenhove

Samenleving

Abee

Raad

12-10-2015 RO

Ja

Vragen beantwoord middels brief.
Zie Corsa U15.15563.
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Toezegging mbt Interpellatie over informatieverstrekking aan de raad: Het college zal, met
gebruikmaking van de inzet van (een) in te
schakelen externe, onafhankelijke derde(n) een
brede notitie voor de raad laten maken met de
volgende onderwerpen: a. Hoe de besluitvorming
is geweest aangaande de totstandkoming van de
samenwerkingscontracten Gemeente/Bleizo/
Prisma/Hoefweg (inclusief het overleggen van de
betreffende documenten): wie de besluiten heeft
genomen, wanneer en op welke gronden; b. Een
oordeel over de legitimiteit van de
samenwerkingscontracten (Concreet in ieder geval
antwoord op de vraag: is het wettelijk mogelijk
dat rechten van raadsleden door middel van een
contract zo ingeperkt worden); c. Een
uiteenzetting van hoe de contractuele
verhoudingen in die samenwerkingsverbanden
precies liggen en hoe deze verbeterd kunnen
worden en/of problemen daarin opgelost kunnen
worden; d. de mogelijkheden dan wel juridische
consequenties van het versneld afbouwen van
bestaande overeenkomsten of samenwerking
waarin de raad m.b.t. Informatie-plicht art. 169
GW met geheimhouding buiten spel wordt gezet
(zie motie M2015-23 van PN).

125
Zienswijze procedure A13/A16:
De wethouder zal uitzoeken hoe de
zienswijze procedure feitelijk in zijn werk
gaat en dat de raad daarover schriftelijk
126 berichten.

Abee

Fortuyn

Raad

Raad

12-10-2015 RO

12-10-2015 RO

Nee

Maart 2016.

Ja

Er wordt geen zienswijze
ingediend. Bestuurlijk advies is
geschreven. Zie toezegging 136.
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Begroting:
Vraag CDA over onduidelijkheid over grexen
en de geprognotiseerde balans: E.e.a. zal
nogmaals duidelijk voor de raad op papier
127 worden gezet.

Abee

Begroting:
Over eventuele deelname aan Infodesk
bedrijventerreinen Zuid-Holland: hier wordt
Abee
128 schriftelijk op terug gekomen.
Begroting: Begrotingsapp: in december komt
er een overzicht naar de commissie met
varianten van ‘apps’ (al dan niet websitegerelateerd, en aan de huidige
gemeentelijke app wordt een aantal
voorzieningen gehangen die het de
raadsleden en makkelijker maakt informatie
Abee
129
op te halen.
Vervoersautoriteit: de wethouder zal achter
de informatie over de P.I.’s rondom
Randstadrail aangaan en deze met de raad
Fortuyn
130 delen.
RTHA:
In de loop van volgende week (week 45) zal
er een update worden verstrekt met de
131 uitkomsten van het BRR overleg.

Fortuyn

In de Transformatieagenda (Q4 of Q1)zal de
visie van het college op preventieve
jeugdhulp en de plek daarvan, scherp worden
neergezet (afschaling dure zware intensieve
132 zorg naar goedkoper preventief jeugdbeleid). Heuvelink

Cie begr

27-10-2015 FIN

Nee

Cie begr

27-10-2015 E&MO Ja

Deze informatie is voor de
raadsbehandeling van de begroting
op het RIS geplaatst.

Cie begr

27-10-2015 FIN

Nee

Samengevoegd met punt 88.

Cie begr

27-10-2015 RO

Nee

December 2015.

Cie begr

27-10-2015 RO

Ja

Update is verstrekt. Zie Corsa
T15.16170.

Cie begr

27-10-2015 E&MO Nee

De transformatieagenda komt in
Q1 2016 in de raad.
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Windenergie:
De raad ontvangt binnen twee weken (= voor
10 november) een brief over hoe het college
hiermee om wil gaan vwb zoekgebied en
Heuvelink
133 uitvoerder hiervan.

Cie begr

27-10-2015 V&H

Realisatie subsidies:
De wethouder zal nagaan wat de realisatie
van de subsidies in 2015 tot nu toe is geweest
Heuvelink
134 en dat aan de raad laten weten.

Cie begr

27-10-2015 CS

Ja

Afgehandeld met brief U15.14521
en bijlage T15.14523.

Van de Stadt Cie begr

27-10-2015 BI&F

Nee

Afgehandeld met deze
toezeggingenlijst.

Fortuyn

29-10-2015 RO

Ja

Bestuurlijk advies is geschreven.
Zie Corsa U15.15438.

Uit de beantwoording van de technische
vragen zullen alle toezeggingen worden
uitgelicht en geplaatst worden op de
toezeggingenlijst en indien van toepassing
135 ook op de nieuwe bestuurlijke planning.

136

A13/A16:
Alle tijdens de raadsvergadering van 29
oktober aangedragen suggesties voor aanvullende teksten of tekstwijzigingen worden
in het bestuurlijk advies OTB verwerkt.

Tarievenbeleid sport:
De prijsbelasticiteit van het aanbod van de
137 zalen wordt daarin meegenomen.

Van
Tatenhove

Tarievenbeleid sport:
De suggestie om creatief na te denken of op
een andere manier kan worden gerekend met
de bezetting (hoe meer gebruik van velden
Van
Tatenhove
138 hoe goedkoper) wordt meegenomen.

Ja

Raad

Raad

Raad

Op 11 november is brief U15.14930
aan de raad verzonden.

29-10-2015 E&MO Nee

Dit punt nemen we mee in de
midterm review tarieven
sportaccommodaties in Q1 2016.

29-10-2015 E&MO Nee

Dit punt nemen we mee in de
midterm review tarieven
sportaccommodaties in Q1 2016.
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Toezeggingenlijst/bestuurlijke planning:
Alle toezeggingen die door de griffie worden
uitgefilterd uit de beantwoordingen
technische vragen aangaande de begroting
2016-2019, en door de griffie op de
toezeggingenlijst worden gezet, worden door
het college voorzien van een tijdstip waarop
Van de Stadt Raad
139 de afdoening wordt ingepland.

29-10-2015 BI&F

Nee
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ATVB16

16-10-2015

Opstellen marketingplan waarin gezocht
wordt naar een constructieve en goed
afgestemde mix van marketingactiviteiten.
141 (antw. 5)
College
Invoering Vpb voor de GREXen. Wachten op
spelregelkader fiscus. Bij definitieve
uitkomsten wordt raad geinformeerd. (antw.
8)
142
College
Uitkomsten inventarisatie mogelijke
College
besparingen worden gedeeld met de raad
143 (antw. 9)
Definitieve uitkomsten PWC naar effecten
College
VpB zullen worden aangeboden aan de raad
(antw. 13)
144
In 2016 werkt de gemeente volledig via
College
afspraak en zal er geen wachttijd meer zijn.
145 (antw.17)

ATVB16

16-10-2015

Vermelden eenheden bij tabellen in
140 toekomstige P&C documenten (antw. 1)

College

FIN

Nee

PZ

Nee

FIN

Nee

FIN

Nee

FIN

Nee

PZ

Nee

PZ

Nee

December 2015.

BI&F Nee
16-10-2015 E&MO
/RO
Nee
16-10-2015

November 2015.

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

Onderzoek naar het realiseren van
College
alternatieve tijdelijke huisverstingsvormen
statushouders en plan van aanpak in
december naar de raad (antw. 23, 108, 168,
146 302, 232)
Gemeente nieuws continueren in lokale
College
krant. Nader bericht aan de raad in november
147 2015 (antw. 29,. 162)
Raadsvoorstel investeringskrediet
College
schoolgebouw
Rodenrijs
(antw.
37)
148

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

Vergoeding voor het thuis afleveren van
College
documenten opnemen in de legesverordening
149 (antw. 48)

ATVB16

ATVB16

FIN

Nee

Opnemen in BP.
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Opstellen communicatieplan ten behoeve van College
nieuwe werkwijze: alleen op afspraak (antw.
150 49)
Onderzoek haalbaarheid railterminal (antw. College
151 72)

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

Evaluatie peuteropvang na het eerste half
152 jaar (antw. 103)
Berichtenbox MijnOverheid: aanschaf
benodigde technologie (Digikoppeling) voor
het aansluiten op de berichtenbox (Antw.
153 111)
Evaluatie focus op jeugd en kwetsbaren
cultuurbeleid in 2016. Besluitvorming door de
raad (Antw. 118)
154
Communicatie-offensief ten behoeve van de
website www.hulplansingerland.nl (online
hulpmatching), waar mensen zich kunnen
aanmelden als vrijwilliger voor eenmalige
klussen alsmede het nogmaals extra onder de
aandacht brengen van het Zeilfonds (Antw.
155 122)
Vaststellen door de raad van een nieuwe
handhavingsmatrix waarin de taken versus
beschikbare boa-capaciteit in prioriteiten
156 wordt verdeeld (Antw. 125)

ATVB16

College

PZ

E&MO Nee

We verwachten dit onderzoek in
Q2 2016.

E&MO Nee

Dit doen we in de eerste helft van
2016.

BI&F

Eerste helft 2016.

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

De mogelijke effecten van de nieuwe
College
bevolkingsprognose worden meegenomen bij
157 de voorjaarsnota (antw. 131,163)
Het betrekken van de inwoners in een zo
College
vroeg mogelijk stadium bij beleid in
uitvoering eind 2016 geregeld te hebben.
158 (antw. 139)

Nee

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

Nee

E&MO Nee

Evaluatie is in Q1 2016.

E&MO Nee

In 2016.

V&H

Nee

FIN

Nee

2e kwartaal 2016.

BI&F

Nee

Eind 2016.
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159

160

Samenhang presenteren aan de raad van
diverse (digitale) vormen van
burgerparticipatie (antw. 140)

College

Eind 2016 wordt de balans opgemaakt van de College
concrete resulaten alliantiefabriek van juni
2015 (antw. 141, 286)

ATVB16

16-10-2015

ATVB16

16-10-2015

In samenwerking met maatschappelijke
partners informativoorziening,
aanmeldprocedure en voorwaarden
161 eenvoudiger maken (antw. 149)
Onderzoek naar verlichting
Landscheidingsfietspad langs de ZORO162 busbaan (antw. 153)
Indien meer duidelijkheid is over de splitsing
wordt dit door ENECO samen met de
aandeelhouders in kaart gebracht en wordt
de raad hierover spoedig geinformeerd.
163 (antw. 25, 84, 144, 192)
Visiedocument kunst, cultuur en erfgoed
164 (antw. 210, 213, 320)
Organiseren presentatieavond over de MRDH
(antw. 155)
165
Verhuur gemeentehuis: In een
huurovereenkomst zal de gemeente inzetten
op lange termijnafspraken, om zo zoveel
mogelijk zeker rendement over de
166 verbouwingen te hebben. (antw. 157)

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

Onderzoek naar haalbaarheid thuisbezorgen
documenten door een commercieel bedrijf
167 (antw. 167)
Opstellen meerjarige marketing en
acquisitiestrategie voor alle bedrijven168 terreinen in Lansingerland (antw. 198)

College

ATVB16

16-10-2015

College

ATVB16

16-10-2015

BI&F

Nee

BI&F

Nee

PZ

Nee

B&O

Nee

FIN

Nee

E&MO Nee

Eind 2016.

Zie punt 58.

Eerste helft 2016.

BI&F

Nee

RO

Nee

Wordt op ingezet.

FIN

Nee

2016
Het marketingplan bedrijventerreinen presenteren we in
februari aan de raad.

E&MO Nee

Toezeggingen 11 -26-11-2015 Raad

169 Visie op het onderwijs (antw. 216)
Bewaakte fietsenstalling Rodenrijs:
afhankelijk van de ervaringen met de
bewaakte stalling Berkel-Westpolder moet
worden bepaald of een bewaakte stalling bij
station Rodenrijs wenselijk/haalbaar is. Bij
de plannen voor een groenere stationslocatie
zal integraal rekening worden gehouden met
170 een toekomstige fietsenstalling. (antw. 264)
Onderzoek mogelijkheden cameratoezicht bij
fietsenstalling station Rodenrijs (antw. 265)
171
Programmalijnen actieprogramma
duurzaamheid evalueren en aanbieden aan de
172 raad (antw. 269)

College

ATVB16

16-10-2015 E&MO Nee
16-10-2015

College

ATVB16

College

ATVB16

16-10-2015

Opstellen plan van aanpak fietsveiligheid.
Het organiseren van E-bike cursus. (antw.
312, 313)

College

ATVB16

16-10-2015

In de eerste helft van 2016 meer informatie College
ATVB16
naar de raad inzake de invulling cultuurhuis
174 (antw. 320)
Meerjarenbegroting: Inzet Boa’s: bij de
jaarlijkse evaluatie wordt meegenomen of de
Boa’s meer alleen kunnen opereren. In het
actieplan van a.s. januari zal dit punt worden
opgenomen en positief worden ingestoken;
de burgemeester zal kijken of de Boa’s meer
alleen kunnen worden ingezet; daar waar dat
Raad
175 niet kan zal onderbouwd worden aangegeven. College
Meerjarenbegroting: Vóór 1 januari 2016 zal
de Bestuurlijke Planning in de nieuwe opzet
aan het presidium worden aangeboden.
Van de Stadt Raad
176

16-10-2015

Zomer 2016.

RO

Nee

2016

RO

Nee

2016

V&H

Nee

RO

Nee

2e kwartaal 2016.
Plan van Aanpak fietsveiligheid 1e
kwartaal 2016 gereed. Het
organiseren van E-bike cursus
wordt in 2016 gedaan. (B&O)

College

173

E&MO Nee

3-11-2015 V&H

Nee

3-nov BI&F

Nee

Eerste helft 2016.

Toezeggingen 11 -26-11-2015 Raad

Meerjarenbegroting: Verkoop bedrijfsterreinen: deze maand zal er een marketingplan worden vastgesteld; dit zal in Q1 2016
tkn worden toegestuurd aan de raad. Ook zal
er een presentatie avond over worden
Abee
177 gegeven.

Raad

3-11-2015 E&MO Nee

Marketing plan gereed in
december 2015. Presentatie wordt
februari 2016 gegeven

