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Bijlagen

Voortgangslijst

Op de voortgangslijst staan zowel vragen, toezeggingen als aangenomen moties. Het gaat om de
toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens raads- en
commissievergaderingen. En het gaat om de vragen die tijdens de raads- en
commissievergaderingen zijn gesteld en waarvoor een schriftelijk antwoord is toegezegd. En het
betreft door de gemeenteraad aangenomen moties. De afdoening van de vragen, toezeggingen en
moties gebeurt in de regel via een schriftelijke reactie die op de agenda van de adviescommissie
wordt geplaatst onder agendapunt 6.2. Wanneer een vraag, toezegging of motie is afgedaan krijgt
deze een grijze kleur op de voortgangslijst. Dit punt verdwijnt dan volgende keer van de lijst.
Tijdens de vergadering van de adviescommissie is er ruimte voor reacties op de voortgangslijst.
25-11-2019

De raadsgriffie wijst u op de afdoeningstermijn van de volgende punten:

Eventuele

Toezeggingen die zijn afgedaan zonder verdere schriftelijke reactie

opmerkingen

n.v.t.

van de
Raadsgriffie:

Toezeggingen met een verlopen afdoeningsdatum
28-03-2019 Geffense Plas.

Toezeggingen met als afdoeningsdatum de datum van deze
adviescommissie maar waarover nog geen schriftelijke reactie is
ontvangen
17-145 Motie Energiepark Elzenburg – De Geer
16-146 Motie opstellen van de Besparingsagenda
19-037 Participatie energieopwekking
19-044 Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
17-006 Behoud historische panden
18-113 Motie Participatie
19-038 Opinienota Besparingsagenda
Bijzonderheden
De toezeggingen hierboven liggen met uitzondering van 17-006 allen op het
terrein van de energietransitie. Deze onderwerpen komen terug in de
behandeling van de motie “Prioritering is een bevoegdheid van de
gemeenteraad” (19-087).
Wat betreft 17-006 behoud historische panden ontvangt u eind november een
brief voor afdoening in de volgende commissie.
Toezeggingen en moties die een update hebben gekregen.
Op ibabs staat bij overzichten de voortgangslijst/toezeggingen. Daar vindt u de
inhoudelijke updates op alle moties en toezeggingen en eventueel een nieuwe
verwachtte afdoeningsdatum.

Nr.
Motie / toezegging
16-100
Motie sterke merknaam voor vrijetijdseconomie
16-143
Motie behoud de poort van Sint Anna
16-146 en Motie opstellen van de besparingsagenda en de Opinienota
19-038
besparingsagenda
17-006
Behoud historische panden
17-145
Motie energiepark Elzenburg de Geer
18-091
Motie promotie recreatie en toerisme
18-093
Motie visie toekomst Agrarische Sector
18-098
Grootschalige energieopwekking polders
18-113 en
19-037
Motie Participatie en Participatie energieopwekking
18-115
Motie Pilot Religieus Erfgoed
19-044
Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
19-061
Motie Slim doorstromen op Singel 40-45

