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(…)
9 Een aangenomen of een door het college overgenomen motie wordt binnen dertien weken na de
raadsvergadering, waarin deze is behandeld, afgehandeld c.q. uitgevoerd, tenzij in de motie een
ander tijdstip van afhandeling is vermeld of de raad op voorstel van het college instemt met een
andere termijn.
10 Indien uitvoering of afhandeling van een aangenomen of een door het college overgenomen
motie nadere besluitvorming door de raad vergt doet het college binnen dertien weken een
voorstel aan de raad.
11 Indien nadere besluitvorming door de raad achterwege kan blijven en de aangenomen of door
het college overgenomen motie als afgedaan kan worden beschouwd, meldt het college dit
schriftelijk en voorzien van een deugdelijke toelichting per brief aan de raad, welke mededeling
op de lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende vergadering wordt geplaatst.
12 Indien een aangenomen motie of door het college overgenomen motie niet is afgehandeld c.q.
uitgevoerd binnen de daaraan gekoppelde termijn, zoals gesteld in het negende lid, geeft het
college schriftelijk inzicht in de redenen daarvan. Dit bericht wordt geplaatst op de lijst van
ingekomen stukken.
13 Indien het college geen uitvoering geeft aan een door de raad aangenomen motie, wordt
hiervan binnen de termijn van dertien weken na de stemming in de raadsvergadering, onder
opgave van redenen, kennis gedaan aan de raad door middel van een voorstel.
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Reactietermijn

07-11-2017

09

Onderzoek contract De Hoornbloem
17Z.005665 / 2018-66513

niet bepaald

07-11-2017

16

Digitaal welkomstpakket
nieuwe inwoners
17Z.005674 / 2017-66521

Afdoening

niet bepaald

07-11-2017

17

N468 (afwaardering)
17Z.005675 / 2018-66522

niet bepaald

25-09-2018

10

Kinderpardon
18Z.005442 / 2018-30986

niet bepaald

25-09-2018

11

Protest BTW-verhoging op
gezond basisvoedsel
18Z.005444 / 2018-31019

niet bepaald

13-11-2018

17

Jeugdzorg
18Z.006491 / 2018-36378

niet bepaald

13-11-2018

09

Goede fietsstalmogelijkheden
nabij bushaltes 01-03-2019
18Z.006483 / 2018-36366

13-11-2018

10

Watertappunten
18Z.006484 / 2018-36367

01-03-2019

13-11-2018

11

LHBTI-beleid
18Z.006485 / 2018.36368

01-04-2019 & 31-12-2019

1

13-11-2018

15

Duurzaam doen en doorzetten
18Z.006489 / 2018.36374

01-04-2019

13-11-2018

16

Groenbeleid is Doenbeleid
18Z.006490 / 2018-36377

voorjaar 2019 & najaar 2019

22-01-2019

01

Snel internet
19Z.000480 / 2019-03029

01-06-2019

13-11-2018

05

Zorgneutraal voor ons allemaal
18Z.006478 / 2018-36349

01-07-2019

13-11-2018

06

Bedrijfsverplaatsingen
voor woningbouw
18Z.006481 / 2018-36355

01-07-2019

AFGEDAAN
07-11-2017

02

Aanwijzing locaties Tiny Houses
17Z.005656 / 2017-66506

01-02-2018

Raad 23-01-2018
Raad 26-06-2018

13-11-2018

08

Zuidhoornseweg – Overgaagbrug
18Z.006482 / 2018.36362

13-01-2019

Brief A 081 19-12-18
RAAD 22-01-2019

13-11-2018

14

Vergroten zichtbaarheid
en bereikbaarheid politie
18Z.006488 / 2018-36372

01-07-2019 Brief A 003 22-01-2019
Raad 26-02-2019

Raad en college in beeld
18Z.004091 / 2018-21947

niet bepaald Brief A 013 28-02-2019
RAAD 26-03-2019

26-06-2018

08
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