VOORTGANGSLIJST TOEZEGGINGEN

= Commissie Ruimte

= onderwerp verdwijnt na behandeling van
voortgangslijst

= Commissie Bestuur & Samenleving

GERELATEERD AAN COMMISSIE RUIMTE
Kredietvoorstel aanschaf nieuwe huurwoonwagen Driesedam 22
Gezamenlijke

Toezegging

commissie

PvdA-GroenLinks vraagt naar de stand van zaken verhuurderspositie Woonwijze Olmenlaan.

05.09.2013

Stand van zaken
26.05.2016

Wethouder

Olmenlaan gaat pas van start na uitvoering Driesedam, dat wordt volgend jaar (2017).

Pennings
13.04.2017
Dit onderwerp komt richting eind 2017 aan de orde.
30.11.2017
Voor de Olmenlaan zal dezelfde basisafspraak met Woonwijze gelden als bij de Driesedam. Verwachting is dat Olmenlaan eind volgend jaar gereed is. (eind
2018).
29.11.2018
Als Driesedam klaar is, komt Olmenlaan. De wethouder (Van de Ven vanwege afwezigheid Pennings) verwacht meer informatie voor de raad er na, dus op 1 juni
2019.
20.06.2019
Wethouder Pennings geeft aan dat er in week 26 een overleg is met Woonwijze over de stand van zaken. Zodra dat overleg is geweest, krijgt de gemeenteraad
bericht.
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05.09.2019
Wethouder Pennings is in afwachting van de uitkomst door Raad van Bestuur van Woonwijze.
26.09.2019
Wethouder Pennings hoopt voor 1 januari 2020 een reactie van de Raad van Bestuur van Woonwijze te ontvangen.
Rouwcentrum op terrein Reinier van Arkel (rondvraag)
Gezamenlijke

Toezegging

commissie

GB wil weten hoe de afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het autoverkeer dat een rouwcentrum op het terrein van Reinier van Arkel met zich meebrengt.

21.09.2017

Wethouder Pennings zegt dat nadrukkelijk is gekeken hoe het autoverkeer op een verantwoorde, veilige manier kan worden afgewikkeld. De raad wordt
geïnformeerd over de verdere uitwerking.

Wethouder
Pennings
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Stand van zaken
28.09.2017
Zie beantwoording op toezeggingen gezamenlijke commissie 21.09.2017:

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan wordt dit punt nader uitgewerkt. Het gaat dan niet alleen om het parkeren, maar ook om het aantal
autobewegingen van- en naar het rouwcentrum en de vraag welke ontsluitingsroute het meest passend is. Over de uitwerking van het plan zijn geen afspraken
gemaakt. Het plan voor een rouwcentrum bevindt zich in de initiatieffase. Een concept van het bestemmingsplan is nog niet beschikbaar. De hieraan gekoppelde
verkeersonderzoeken moeten nog worden uitgevoerd.
24.05.2018
Er is nog steeds interesse om een rouwcentrum te ontwikkelen. De plannen moeten nog vorm krijgen.
14.06.2018
Er zijn nog geen concrete plannen bekend voor het Rouwcentrum Reinier van Arkel. Naar verwachting: zal de raad voor 1 oktober 2018 geïnformeerd worden.
27.09.2018
De wethouder kan de raad nog niet verder informeren over de concrete plannen. Hij verwacht de raad eind november 2018 verder te kunnen informeren.
29.11.2018
Vanwege afwezigheid wethouder Pennings volgt een schriftelijke toelichting over de voortgang.
13.12.2018
Zie beantwoording op toezeggingen gezamenlijke commissie 29.11.2018:

De initiatiefnemer heeft voor de ontwikkeling van een rouwcentrum een stedenbouwkundig adviseur ingeschakeld. Van deze adviseur is een conceptbestemmingsplan ontvangen, dat uiteindelijk de bouw van een crematorium op zorgpark Voorburg juridisch planologisch maakt. Over dit conceptbestemmingsplan is contact geweest met de adviseur. Uit dit overleg kwam naar voren, dat de start procedure van het bestemmingsplan nog ongewis is. Zodra
hier meer over bekend is, wordt contact met ons opgenomen.
04.04.2019
Volgende week staat een afspraak gepland met de initiatiefnemer. Dan wordt de gemeente bijgepraat. De wethouder komt hierop terug tijdens de Commissie
Ruimte van 16 mei.
16.05.2019
De initiatiefnemer en de exploitant zijn er nog niet helemaal uit met elkaar. Daarnaast is de gemeente nog in gesprek met Reinier van Arkel over hoe we omgaan
met het terrein van Reinier van Arkel. Daarom is er meer tijd nodig voordat men verder kan met het rouwcentrum.
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28.05.2019
Raadsinformatiebrief ontvangen met de volgende uitleg: Op dit moment wordt een anterieure overeenkomst tussen Reinier van Arkel en de gemeente opgesteld.

Daarnaast verwachten we binnenkort het conceptbestemmingsplan te ontvangen. Over de verdere ontwikkeling van het rouwcentrum zullen wij u separaat
informeren.
Zwaluw V.F.C.
Commissie

Toezegging

Ruimte

Wethouder Van de Ven zegt toe dat er samen met Zwaluw V.F.C. gekeken wordt naar een voorstel. De wethouder verwacht begin 2019 een voorstel naar de raad

29.11.2018

te sturen.
Stand van zaken

Wethouder Van

06.12.2018

de Ven

Wethouder Van de Ven heeft een uitstekend gesprek gehad met het bestuur over de nieuwbouw. Ook het bestuur is blij met de nieuwbouwplannen i.p.v.
renovatie. Begin 2019 volgt een raadsvoorstel.
14.03.2019
Raadsvoorstel staat onder voorbehoud gepland voor de raadsvergadering van 6 juni 2019.
28.03.2019
Wethouder Van de Ven heeft een gesprek gehad met het bestuur van Zwaluw V.F.C. en heeft een aanbod gedaan over de nieuwbouw met de intentie om voor de
zomer tot een definitief akkoord te komen. De vereniging is positief hierover. Het aanbod betreft in hoofdlijnen nieuwe kleedkamervoorzieningen. Ook is het
college in gesprek over het onderhoud en dagelijks beheer. Gekeken wordt of de club hier op eigen gelegenheid ook middelen voor vrij kan maken.
20.06.2019
De wethouder verwacht in week 26 meer informatie te kunnen geven.
27.06.2019
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Zwaluw V.F.C.
05.09.2019
Wethouder Van de Ven geeft aan dat het voorstel geagendeerd zal worden voor de raadsvergadering in december.

Openbaar gehandicaptentoilet Centrumplan Oost
Commissie

Toezegging

Ruimte

Als onderdeel van uitwerking van het plan zal in de besprekingen de suggestie van de werkgroep toegankelijkheid - om een voor iedereen openbaar toegankelijk

14.02.2019

gehandicaptentoilet buiten kantoortijden te realiseren - meegenomen worden. Voor 1 mei 2019 volgt een terugkoppeling of dit kansrijk is.
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Stand van zaken
Wethouder

16.05.2019

Pennings

Reactie van de wethouder: Het is een wens van de raad en college om in het centrum een toilet te bieden. De wens is op papier gezet bij Bouwaccent. Het komt
terug in de reguliere overleggen met Bouwaccent. In november volgt een update.

Ontwikkeling omgeving Reinier van Arkel
Commissie

Toezegging

Ruimte

Wethouder Pennings geeft aan dat de gemeente in juli met Reinier van Arkel om tafel gaat voor een overeenkomst over dat gebied. Dan wordt er gekeken naar de

16.05.2019

wensen en mogelijkheden. De wethouder zegt toe dat dan ook met de raad gekeken kan worden naar het gebied.
Stand van zaken

Wethouder

28.05.2019

Pennings

Raadsinformatiebrief ontvangen met de volgende uitleg: De gemeente streeft ernaar om de ontwikkelvisie in november 2019 gereed te maken. Daarna wordt deze

ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Lijst ingekomen stukken - ontwerpbestemmingsplan N65
Raadsvergaderin

Toezegging

g

Het college zoekt uit hoe de bestemmingsplanprocedure zich verhoudt tot de stuurgroep van 19 juni.

6.06.2019

Stand van zaken
20.06.2019

Wethouder Van

De wethouder geeft aan dat de bijeenkomst van de stuurgroep van 19 juni verplaatst is na zomervakantie, de definitieve datum is nog niet bekend.

Woesik
05.09.2019
Wethouder Van Woesik geeft aan dat er nog geen nieuwe datum bekend is voor het overleg voor de stuurgroep.
26.09.2019
Wethouder Van Woesik verwacht in het 1e kwartaal van 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven.
Woningbouwprogramma 2019 -2028: woningvisie
Raadsvergaderin

Toezegging

g

Wethouder Pennings zegt toe dat het onderzoek naar de doelgroepen als onderdeel van de oplegger woonvisie in november 2019 inzichtelijk wordt gemaakt.

06.06.2019

Stand van zaken

Wethouder

05.09.2019

Pennings

Wethouder Pennings komt hier in november op terug.

Woningbouwprogramma 2019 -2028: onderzoek woningcategorie
Raadsvergaderin

Toezegging
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g

Wethouder Pennings zegt toe de suggestie van GB en PvdA-GL om te onderzoeken of woningen tot de grens van € 200.000,- toegevoegd kunnen worden aan het

6.06.2019

woningbouwbestand en welke effecten dit heeft /mogelijkheden er zijn. Hij komt daarop terug bij de raad in november 2019.
Stand van zaken

Wethouder

05.09.2019

Pennings

Wethouder Pennings komt hier in november op terug.

GERELATEERD AAN COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING
WSD - Cafetariamodel ervaringen en doorrekening
Commissie B&S

Toezegging

21.02.2019

Wethouder Heijboer zegt toe dat de raad een raadsinformatiebrief over de ervaringen bij het cafetariamodel en een doorrekening ontvangt voor de zomer. In juli
zal dit bij de begrotingsbehandeling ook aan de orde komen.

Wethouder

Stand van zaken

Heijboer

23.05.2019
De raadsinformatiebrief over de tussentijdse evaluatie (ervaringen) bij het cafetariamodel WSD is op 21 mei toegestuurd aan de raad. De doorrekening en de
eindevaluatie volgt in juli 2019.
13.08.2019
Eindevaluatie cafetariamodel ontvangen. Doorrekening volgt nog.

Ombuigingsnota
Gezamenlijke

Toezegging

Commissie

Wethouder Van der Ven zegt toe dat hij een ombuigingsnota opstelt.

20.06.2019

Stand van zaken

Wethouder Van

26.09.2019

der Ven

De ombuigingsnota komt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken.

Lokale Inclusie Agenda
Raadsvergaderin

Toezegging

g

Wethouder Heijboer zegt toe dat medio 2020 de hele agenda zoals die nu voorligt voorzien is van concrete normen en doelen
Stand van zaken

12.09.2019

12.09.2019
Wethouder Heijboer zegt toe dat medio 2020 de hele agenda zoals die nu voorligt voorzien is van concrete normen en doelen. De volgende stappen worden

Wethouder

onder andere genomen:
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Heijboer

- In april 2020 is het stappenplan ‘Waar kan ik naar de wc’ uitgevoerd.
- De norm van digitale toegankelijkheid wordt gehaald.
- Er wordt een lokaal testteam gerealiseerd, waarover in het voorjaar van 2020 meer informatie volgt.
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