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TL 2014 Inhoud toezegging

169

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

Verantw.
Wethouder

Fortuyn

Tijdens

Raad

Datum

Afd.

25-9-2014 RO

Afgehandeld Reden van afvoering
Stand van zaken
Opmerkingen

Nee

P&R in maart in gebruik.
Evaluatie eind 2016.

Geaccordeerd in
raad d.d.
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TL
Inhoud toezegging
2015

Verantw.
Wethouder

Tijdens

Datum

Afd.

Afgehandeld Reden van afvoering
Stand van zaken
Opmerkingen

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.

58

Nee

De (financiële) mogelijkheden om
openbare verlichting langs het
Landscheidings-fietspad (tussen
Boterdorpseweg en station
Rodenrijs) in 2016 te realiseren,
worden onderzocht. In de cie.
Ruimte van 15/9 heeft CDA-fractie
aangegeven hier een bespreekstuk
voor de cie. van te maken. 2e
kwartaal 2016. (zie ook T2016008)

Fortuyn

AB

13-5-2015 B&O

Heuvelink

Samenleving

18-5-2015 E&MO Nee

Planning: eind 2018.

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

61

102

110

4e jaar over de stand van zaken bij het gebruik
van het gebouw aan de Orionstraat als
dislocatie van de Prins Johan Friso School.
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 Rodenrijs te
krijgen.
Huisvesting arbeidsmigranten:
wel/niet
inschrijven GBA van arbeids- migranten. De
wethouder beziet of de aanpak van Westland
interessant is voor Lansingerland en maakt een
afspraak hiervoor met haar collega in het
Westland.

Heuvelink

Ruimte

25-8-2015 B&O

Nee

In de commissie Ruimte van 5 april
toegelicht. Onderzocht wordt hoe
partijen tot elkaar gebracht
kunnen worden.

Fortuyn

Ruimte

15-9-2015 PZ

Nee

3e kwartaal 2016.

Geaccordeerd in
raad d.d.
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ATVB16

16-10-2015 FIN

Nee

Is bij jaarrekening 2015 vermeld.
Deze jaarrekening zal in de raad
van 7 juli 2016 worden
vastgesteld.

ATVB16

16-10-2015 FIN

Nee

Traject loopt, verwachting 3e
kwartaal 2016.

ATVB16

16-10-2015 FIN

Nee

3e kwartaal 2016.

ATVB16

16-10-2015 BI&F

Nee

Eerste helft 2016.

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

Abee
Nota verbonden partijen: Het college zal goed
communiceren over en de raad actief op de
142 hoogte stellen over wat er binnen de verbonden Abee
partijen
speelt,
zoals wanneer
vergaderingen
Definitieve
uitkomsten
PWC naar
effecten VpB
zullen worden aangeboden aan de raad (antw.
144 13)
Abee
Berichtenbox MijnOverheid: aanschaf benodigde
technologie (Digikoppeling) voor het aansluiten
op de berichtenbox (Antw. 111)
153
Fortuyn
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. 122)
Van
Tatenhove
155
Vaststellen door de raad van een nieuwe
handhavingsmatrix waarin de taken versus
beschikbare boa-capaciteit in prioriteiten wordt
verdeeld indien de inzet van een BOA bij GBA
huiscontroles standaard wordt (Antw. 125)
156

ATVB16

Van der Stadt ATVB16

16-10-2015 E&MO Nee

16-10-2015 V&H

Nee

In juni ontvangt de raad
informatie over de stand van
zaken over www.
Hulpinlansingerland.nl.
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De mogelijke effecten van de nieuwe
bevolkingsprognose worden meegenomen bij de
voorjaarsnota (antw. 131,163)

157

Abee

ATVB16

16-10-2015 FIN

Nee

Op 16 oktober is u toegezegd dat
mogelijke effecten van een
nieuwe bevolkingsprognose bij de
voorjaarsnota worden meegenomen. Wij constateren nu dat
om diverse oorzaken dit helaas
niet haalbaar is. De raad zal
worden geïnformeerd over de
mogelijke effecten van de
bevolkingsprognose en de overige
effecten op de algemene uitkering
naar aanleiding van de
meicirculaire. Deze informatie zal
in juni beschikbaar komen. Deze
effecten zullen in de meerjarenbegroting 2017-2020 worden
verwerkt. 2e kwartaal 2016.

Fortuyn

ATVB16

16-10-2015 BI&F

Nee

Eind 2016.

Fortuyn

ATVB16

16-10-2015 BI&F

Nee

Eind 2016.

Het betrekken van de inwoners in een zo vroeg
mogelijk stadium bij beleid in uitvoering eind
2016 geregeld te hebben. (antw. 139)
158

160

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

In samenwerking met maatschappelijke
partners informativoorziening,
aanmeldprocedure en voorwaarden eenvoudiger
Van
maken (antw. 149)
Tatenhove
Heuvelink
161

ATVB16

16-10-2015 E&MO Nee

Alle formulieren en standaardbrieven zijn in overleg met de ASD
veranderd. De verbetering
informatievoorziening loopt nog
tot het einde van 2016.
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167

170
171

172

Onderzoek naar haalbaarheid thuisbezorgen
documenten door een commercieel bedrijf
(antw. 167)
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 een toekomstige
fietsenstalling. (antw. 264)
Onderzoek mogelijkheden cameratoezicht bij
fietsenstalling station Rodenrijs (antw. 265)
Programmalijnen actieprogramma
duurzaamheid evalueren en aanbieden aan de
raad (antw. 269)

Fortuyn

Fortuyn

ATVB16

ATVB16

Fortuyn

16-10-2015 PZ

Nee

2016.

16-10-2015 RO

Nee

2e kwartaal 2017
(evaluatie 1 jaar na opening
bewaakte fietsenstalling)

RO

Nee

2e kwartaal 2017.

Heuvelink

ATVB16

16-10-2015 V&H

Nee

2e kwartaal 2016.

Fortuyn

ATVB16

16-10-2015 RO

Nee

4e kwartaal 2016.

Heuvelink

brief
U15.14205

RO

Nee

In de raad van 07-07-2016.

Heuvelink

Ruimte

10-11-2015 RO

Nee

3e kwartaal 2016.

Bedrijventerreinen: de wethouder houdt de
commissie ruimte op de hoogte over het
verloop van het onderzoek van de provincie
naar de marktruimte voor bedrijven langs de
A12 zijnde Bleizo, Knibbelweg-Oost en de
Heuvelink
185 Glasparel.

Ruimte

10-11-2015 RO

Opstellen plan van aanpak fietsveiligheid. Het
organiseren van E-bike cursus. (antw. 312, 313)
173
Herontwikkeling Gemeentewerf B&R in juni
179 2016 naar de raad.
Groenzoom: de beëindiging van de Groenzoom
tzt wordt met een rapportage aan de raad
gemeld.
184

Onderzoek loopt nog steeds,
duidelijkheid in 2e kwartaal 2016.
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Najaarsnota: Samen met college Fortuyn zal
een inspanning worden gedaan om komend jaar
meer grip te krijgen op het realisatiepercentage van het voorgenomene in de
begroting, zodat er meer op gestuurd kan
worden door het college.

Abee

AB

11-11-2015 B&O

Nee

Abee

AB

11-11-2015 FIN

Nee

4e kwartaal 2016.

195

Abee

Ruimte

12-11-2015 RO

Nee

3e kwartaal 2016.

Snorfiets weren van de rijbaan: dit onderwerp
wordt meegenomen in de notitie
201 Fietsveiligheidsplan (toezegging 173)

Fortuyn

Ruimte

1-12-2015 RO

Nee

4e kwartaal 2016.

Afbouw fietstunnel onder N471: de raad wordt
direct geïnformeerd wanneer de gunning
definitief is (dit ivm het vervallen van de
203 geheimhouding).

Abee (gedaan
door Fortuyn) Ruimte

1-12-2015 RO

Nee

Definitieve gunning waarschijn-lijk
in derde kwartaal 2016.

2-12-2015 BI&F

Nee

Evaluatie 2017.

187

188

Najaarsnota: Bij de volgende jaarrekening een
analyse met betrekking tot de afwijkingen
worden opgenomen, met een uitsplitsing van
wat aan onszelf is toe te rekenen en wat was
gevolg van besluitvorming door het Rijk.
Visie maatschappelijk vastgoed: die panden die
onderdeel zijn van toekomstige besluitvorming
(’t Web en pand van de Cranenborghgroep)
komen voor consultatie naar de raad; over de
rest van de panden wordt de raad geïnformeerd
als deze verkocht worden.

Klachtenregeling: De wethouder zal de
klachten(volgorde) monitoren en in de evaluatie
opnemen, en daar ook prestatie indicatoren
Fortuyn
207 voor opnemen.

AB
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208

Legesverordening: De wethouder komt met een
reactie op wat de werkzaamheden zijn achter
de kosten voor het opvragen van een digitale
versie van een bestemmingsplan (vraag D66).

Abee

AB

2-12-2015

FIN

Nee

Momenteel onderhanden en zal op
korte termijn worden afgewikkeld.
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TL 2016

Inhoud toezegging

Tijdens

Fortuyn

Ruimte

15-3-2016 RO

4e kwartaal 2016.

Mobiliteitsplan: fietskruisingen met N-wegen
worden meegenomen in het
T2016-009 fietsveiligheidsplan
Fortuyn

Ruimte

15-3-2016 RO

4e kwartaal 2016.

Mobiliteitsplan: de vraag over de aanleg en
de verlichting van een fietspad in het AMG
Schmidtpark wordt meegenomen in het nog
T2016-008 op te stellen fietsveiligheidsplan.

Datum

Afd.

Reden van afvoering
Stand van zaken
Opmerkingen

Verantw.
Wethouder

Zienswijze Ontwerp Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid: er komt een beschrijving
van de initiatieven die lopen om beter zicht
T2016-011 te krijgen op verkeersongevallen.
Fortuyn

Ruimte

15-3-2016 RO

Registratie verkeersongevallen door
politie wordt geintensiveerd.
Schadeformulieren worden gebruikt
t.b.v. verkeers-ongevallencijfers.

Zienswijze Ontwerp Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid: op de nachtelijke bediening
van de RandstadRail komt de wethouder
Fortuyn
T2016-012 terug bij de vervoersplannen RET.

Ruimte

15-3-2016 RO

Zienswijze is aangepast en verzonden
U16.04846.

Zienswijze Ontwerp Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid: de wethouder kijkt naar de
mogelijkheden en het gebruik van de groene
(NS?) gebouwen bij station Rodenrijs voor
Fortuyn
T2016-013 uitbreiding van het fietsparkeren.

Ruimte

15-3-2016 RO

2e kwartaal 2017 (evaluatie 1 jaar na
opening bewaakte fietsenstalling).

Geaccordeerd
in raad d.d.
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Nota verbonden partijen: Het college zal goed
communiceren over en de raad actief op de
hoogte stellen over wat er binnen de
verbonden partijen speelt, zoals wanneer
vergaderingen plaatsvinden en wat er op de
agenda staat. Bekeken wordt wat een goede
mogelijkheid is om een aparte pagina op de
website in te richten met een agenda en
openbare stukken van alle gemeenschappelijke
regelingen.

Van de Stadt

AB

16-3-2016 BI&F

In overleg met de nieuwe
communicatieadviseur van de griffie
(na mei).

Van de Stadt

AB

16-3-2016 BI&F

Naar verwachting na de zomer.

Nota verbonden partijen: Er komt een
taakomschrijving in de bijlage van de nota:
die van de burgemeester, wethouders en
van de afgevaardigde raadsleden in een
gemeenschappelijke regeling. Daarin kan
o.a. worden aangegeven dat besluitvorming
zo veel als mogelijk in openbaarheid
T2016-018 plaatsvindt.
Van de Stadt

AB

16-3-2016 BI&F

Wordt meegenomen bij de bijeenkomst
bedoelt in toezegging 17.

Bespreekpunt Hoefweg/Prisma en
geheimhouding: Het college zal een
raadsbesluit laten voorbereiden tot
algemene geheimhouding die raad zichzelf
zal opleggen op te ontvangen geheime
T2016-019 informatie van GR-en.

AB

16-3-2016 Griffie

T2016-016

Nota verbonden partijen: Er wordt een
bijeenkomst georganiseerd met alle
vertegenwoordigers (raadsleden,
T2016-017 collegeleden) in de verbonden partijen;

Van de Stadt

Toezeggingen 06 - 30-06-2016 Raad

Bespreekpunt Hoefweg/Prisma en
geheimhouding: De griffie zal de raad van
een overzicht voorzien over hoe te handelen
bij de diverse verschijningsvormen van
T2016-020 oplegging geheimhouding.
Griffie

AB

Mobiliteitsplan Berkel: Aangaande de
gevaarlijke situatie rotonde
Klapwijkseweg/Oudelandselaan: dit wordt
onderkend. Als de wethouder hierover met
de Provincie in onderhandeling zal gaan, zal
hij zeker kijken naar de mogelijkheid om
het oude plan, dat eerder om financiële
redenen niet door kon gaan, wellicht
T2016-024 opnieuw is in te passen in het geheel.
Fortuyn
Raad
Mobiliteitsplan Berkel: Aangaande gebruik
van de Markermeerstraat door
vrachtwagens: als deze wordt aangewezen
als verboden gebied voor vrachtwagens, zal
er ook een aanwijzingsbord geplaatst
worden om over de Naardermeerstraat te
Fortuyn
Raad
T2016-026
rijden.
Metro E-lijn: bij de bijeenkomst binnenkort
met alle ‘Metro E-lijn’-wethouders wordt
T2016-030 het dossier parkeren aan de orde gesteld.
Simon Fortuyn Cie Ruimte

T2016-032

Sociaal domein: de effecten van de
maatregelen op het
klanttevredenheidsonderzoek worden
meegenomen in de halfjaar rapportage.

Sociaal domein: er wordt bezien of er een
inspiratiesessie georganiseerd kan worden
T2016-033 over de wijze van rapporteren.

Ankie van
Tatenhove
Ankie van
Tatenhove

16-3-2016 Griffie

31-3-2016 RO

Eind 2016.

31-3-2016 RO

3e kwartaal 2016.

5-4-2016 RO

Cie Samenl

Het klanttevredenheidsonderzoek vindt
plaats in juli 2016. Maatregelen nav dit
onderzoek nemen we in Q3 2016. In
2017 rapporteren we over de effecten
7-4-2016 E&MO van de maatregelen.

Cie Samenl

We proberen een inspiratiesessie over
wijze van rapporteren in Q4 2016 te
7-4-2016 E&MO organiseren.
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Zienswijze vervoer RET: de zienswijze wordt
aangepast op twee onderdelen: 1. Het
voorstel voor een pilot voor het rijden van
T2016-034
Simon Fortuyn Cie Ruimte
de BOB-bus in de vroege avonduren wordt
opgenomen 2. De zin over de visie wordt
aangepast.
Deelname in RET/HTM: de zienswijze wordt
aangepast: Krachtiger benoemen van de
problematiek van dubbele petten bij de
T2016-035
Cie Ruimte
voorzitter van de vervoersautoriteit en
procedureel is het moment hiervoor de
evaluatie van de Metropoolregio.
Deelname in RET/HTM: de status van de
T2016-036 statutenwijziging wordt schriftelijk aan de Simon Fortuyn Cie Ruimte
commissie gemeld.
A16: de wethouder bereidt een antwoord
T2016-037 van de raad voor op de brief van de minister Simon Fortuyn Cie Ruimte
van IenM over de bestuurlijke reactie A16.
Verkeer Stationssingel Berkel rondom
scholen: er komen maatregelen tegen het te
hard rijden van het verkeer nadat er eerst
T2016-038
Simon Fortuyn Cie Ruimte
verkeerstellingen gedaan zijn. Naar
verwachting zijn de maatregelen in plaats
voor de start van het volgend schooljaar.
Verkeerssituatie parkeerterrein bij Jumbo in
Berkel (Nieuwstraat): de wethouder gaat in
T2016-039
Simon Fortuyn Cie Ruimte
overleg met de Jumbo over mogelijke
maatregelen.

10-5-2016 RO
Zienswijze is aangepast en verzonden
U16.04846.

10-5-2016 RO
Zienswijze is aangepast en verzonden
U16.04385.

10-5-2016 RO
4e kwartaal 2016.

10-5-2016 RO

Concept brief U16.07234 wordt in cie
ruimte dd 21/6 besproken.

10-5-2016 B&O
Afgehandeld. T16.07473 op RIS
geplaatst.

10-5-2016 B&O
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T2016-040

T2016-041

T2016-042

T2016-043

T2016-044

Bp Rodenrijse Zoom, 1e partiële herziening:
de kosten van het opstellen van een
bestemmingsplan wordt via de mail aan de
commissie ruimte gemeld. (toezegging is al
afgedaan met mail dd 12 mei 2016).
Jaarrekening: Volgend jaar zal er een extra
speerpunt gemaakt worden ten aanzien van
het verkorten van de teksten en een
uniforme eindredactie om de leesbaarheid
en de redactionele kwaliteit van de
jaarrekening te verhogen.
Jaarrekening: De wethouder zal de eerdere
toezegging n.a.v. een motie van de CU over
het aanleveren van cijfers over het
betaalgedrag van de gemeente, per
omgaande invullen en deze cijfers aan de
raad aanleveren door verwerking van de
gegevens in de definitieve jaarrekening.
Jaarrekening: De vraag van GL over of het
geld voor duurzaamheid wel doelmatig en in
het afgesproken tempo/tijd wordt
uitgegeven: dit punt zal opnieuw worden
besproken bij de Kadernota: daarin staat
een punt van extra geld voor duurzaamheid.
Jaarrekening: Een besluit aangaande het wel
of niet invoeren van een reserve
grondbedrijf wordt voorbereid voor de
begroting in november. In de tussentijd
komt de wethouder richting commissie met
een uitgewerkt voorstel met de plussen en
minnen zodat de raad met weloverwogen
argumenten een besluit kan nemen.

Jeroen
Heuvelink

Cie Ruimte

10-5-2016 RO
Afgehandeld met T16.08550.

Albert Abee

Cie AB

11-5-2016 FIN

Albert Abee

Cie AB

11-5-2016 FIN

Albert Abee

Cie AB

11-5-2016 FIN

Albert Abee

Cie Ruimte

11-5-2016 FIN

Is verwerkt in definitieve versie. Deze
wordt zodra de accountant de
verklaring heeft afgegeven verstrekt
aan de Raad.

Is bij kadernota besproken in
gezamenlijke cie. In Raad van 30 juni
wordt de kadernota bekrachtigd.

Besluit zal eerder gevraagd worden, bij
de nota reserves en voorzieningen die
in september staat geagendeerd.
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Integrale aanpak asielgerechtigden: de
wethouder betrekt bij de verdere uitwerking Ankie van
T2016-045
de suggestie om een vrijwillige huismeester Tatenhove
bij de Hergerborch in te zetten.

Cie Samenl

12-5-2016 E&MO Dit is gebeurd. Zie de informatie op de

Integrale aanpak asielgerechtigden: de
reactie van het college op het advies van de Ankie van
T2016-046
ASD wordt gestuurd naar de commissie
Tatenhove
samenleving.

Cie Samenl

12-5-2016 E&MO De reactie op het advies van de ASD is

Ankie van
Tatenhove

Cie Samenl

12-5-2016 E&MO

Ankie van
Tatenhove

Cie Samenl

12-5-2016 E&MO

Ankie van
Tatenhove

Cie Samenl

12-5-2016 E&MO

Albert Abee

Cie Samenl

T2016-047

T2016-048

T2016-049

T2016-050

T2016-051

Integrale aanpak asielgerechtigden: er komt
een evaluatie over 1 jaar.
Integrale aanpak asielgerechtigden: de
wethouder bekijkt of continuering van de
aparte contactpersoon voor dit onderwerp
haalbaar is.
Midterm review tarievenbeleid: de
commissie samenleving ontvangt voordat de
Kadernota besproken wordt, een berekening
wat het financieel betekent als de huren
gewijzigd worden tot de mediaan.
Midterm review tarievenbeleid: hoe het zit
met de verandering van hoogte van de huur
van Crescendo (o.a. of dat afhankelijk is van
het opknippen van de ruimtes) wordt
uitgezocht en gemeld aan de commissie
samenleving. (toezegging gedaan door Wh.
Van Tatenhove namens Wh. Abee)
Integrale aanpak asielgerechtigden etc.: in
de notitie (motie M2016-006) die de raad
voor het zomerreces ontvangt wordt een
beschrijving gegeven van de gehele aanpak
vanaf dag 1.

gemeentelijke website:
www.lansingerland.nl/Hergerborch

aan de raad verstuurd bij de stukken
raadsvergadering van 26 mei 2016.
De evaluatie is gepland medio 2017.

Dit is geregeld. Zie de brief aan de raad
U16.07168

De commissie heeft deze informatie via
het RIS op 23 mei 2016 ontvangen.

12-5-2016 RO

3e kwartaal 2016.

Ankie van
Tatenhove

Raad

26-5-2016 E&MO
Dit staat in de raadsbrief U16.07168.
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T2016-052

T2016-053

T2016-054

T2016-055

T2016-056

T2016-057

T2016-058

Integrale aanpak asielgerechtigden etc.: in
de rapportage sociaal domein wordt over dit
dossier gerapporteerd op de onderdelen:
arbeid en huisvesting.
Integrale aanpak asielgerechtigden etc.: in
de rapportage sociaal domein wordt over dit
dossier gerapporteerd door de burgemeester
op het onderdeel veiligheid.
Openbaarmaking stukken rapportage
nieuwbouw gemeentehuis: de twee stukken
genoemd in Amendement A2016-012
ontvangt de raad.
Voorleeshulp gemeentelijke website: uit de
post WMO wordt voor de gemeentelijke
website een voorleeshulp gefinancierd.
Voorjaarsnota: De wethouder komt terug
met een schriftelijke beantwoording van de
vraag van de heer Meester over het incasso
ratio (het noemen van een getal en een
getalsmatige vergelijking met andere
gemeenten)
Kadernota: De wethouders zullen middels
een brief een update doen over de stand van
zaken van kosten en opbrengsten van het
gemeentelijk sociaal vastgoed.
De wethouders informeren de raad over het
beheer door Optisport en over de stand van
zaken rond het contract en de evt. nieuwe
aanbesteding na afloop van het huidige
contract.

Ankie van
Tatenhove

Raad

26-5-2016 E&MO

Pieter van de
Raad
Stadt

26-5-2016 E&MO

Albert Abee

26-5-2016 RO

Raad

De eerstvolgende rapportage sociaal
domein verschijnt in Q3 2016.
Tegelijkertijd met de rapportage
sociaal domein informeert de
burgemeester hierover separaat.

Is afgehandeld in cie AB 22-06-2016.

Ankie van
Tatenhove
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De opdracht voor de voorleeshulp is
gegeven.
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Kadernota: De wethouder zal een uitwerking
van het investeringsvoorstel voor het
plaatsen van elektrische oplaadpalen in de
commissie Ruimte brengen, ter discussie en
besluitvorming.
De wethouder zal de uitvoering van het
investeringsvoorstel elektrische laadpalen
niet in werking zetten voordat de bespreking
in de commissie Ruimte heeft
plaatsgevonden
De wethouder verspreidt het onderzoek van
Overmorgen over de behoefte aan laadpalen
in LL onder de leden
van de Raad.
Voorjaarsnota:
De wethouder
zal de
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d.d. 21-06-16 via mail aan griffie
afgehandeld.
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Wordt verwerkt bij de NJN.
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resultante van het onderzoek
verkeersborden in de vorm van een
‘stippenkaart’ ter beschikking stellen aan de
raad.
Simon Fortuyn Cie AB
Voorjaarsnota: De wethouder zal op basis
van de vraag van de heer Markus,
wijzigingen tussen programma’s onder een
apart kopje weergeven en daarmee e.e.a.
inzichtelijker te maken.
Albert Abee
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Kadernota: Het college zal volgend jaar de
hoofdlijnen van beleid in de kadernota
opschrijven.
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De raad zal zo spoedig mogelijk de
meicirculaire en de reactie van het college
daarop ontvangen.
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De uitkomsten van de meicirculaire
voor onze gemeente en de reactie van
het college daarop komt uiterlijk 24
juni op het RIS.
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Kadernota: De burgemeester zal aangaande
het proces Toekomstvisie 2040 en hoe de
raad en inwoners daarbij te betrekken, op
papier zetten wat het college van plan is om
daarmee te doen, zodat de raad gelegenheid Pieter van de
heeft om daarop te reageren.
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