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ACTIELIJST RAADSAVOND 14 APRIL 2011 
 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

26 augustus 2010     
Raad Jozefkerk Als de eigenaar van de kerk een ontwikkelingsplan indient, dat na 

ambtelijke toetsing volgens het college voldoet aan de stedenbouw-
kundige en andere te stellen ruimtelijke eisen, dit aanbieden aan de 
raad voor besluitvorming 

Wethouder 
Van Griensven 

Afhankelijk van 
indiening plan 
(Tussenbericht 

17 mei 2011) 

Raad Duurzaamheids-
agenda 

De raad krijgt de gelegenheid prioriteiten aan te geven op basis van een 
keuzevoorstel. 

Wethouder 
Van Aken 

2e kwartaal 2011 

16 december 2010     
Voorronde Gebiedsvisie  

De polders  
“Groen 
Genoegen” 

Een nieuwe gebiedsvisie De Polders “Groen Genoegen” aan de raad 

voorleggen, waarin de mogelijkheid van een passantenhaven met 
woonboten is opgenomen en waarin de wensen van de raad voor 
wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn verwerkt. 

Wethouder 
Van Griensven 

Na vaststelling 
tracé NOG 

10 februari 2011     

Raad Bezwaarschrift 
planschade 

De raad informeren over de afwikkeling van het bezwaarschrift van de 

heer Meulblok. 

Burgemeester 
Mans 

juni 2011 

31 maart 2011     
Raad Huisvesting 

tijdelijke 
arbeiders 

De raad informeren over de resultaten van de evaluatie van het 
convenant met de uitzendbureaus. 

Burgemeester 
Mans 

2011 

Raad Herinrichting 
N208 

De raad in juni twee varianten aanbieden, te weten fietspaden met 
tegels en met asfalt, inclusief de onderhoudskosten. 

Wethouder 
Van Griensven 

juni 2011 

Raad Herinrichting 
N208 

De herinrichtingsplannen in een openbare bijeenkomst presenteren, 
nadat de raad is geïnformeerd. 

Wethouder 
Van Griensven 

2011 

14 april 2011     
Voorronde Kadewerkzaam-

heden Vosselaan 
Het verzoek om gedoogsituaties te inventariseren meenemen naar het 
college. 

Wethouder 
Van Aken 

mei 2011 

Voorronde Kadewerkzaam-
heden Vosselaan 

De brandveiligheid wordt goed geregeld. Wethouder 
Van Aken 

2011 

Voorronde Kadewerkzaam-
heden Vosselaan 

Een nadere check op de brandveiligheid laten uitvoeren en de raad over 
het resultaat informeren. 

Burgemeester 
Mans 

mei 2011 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 
Datum gereed: 

28 april 2011     
Informatieavond Format Kwartaal- 

rapportage 
De verbeterpunten met betrekking tot acties van het college, de rol 
van de raad, het tijdsaspect en financiën in de volgende kwartaal-
rapportage opnemen.  

Burgemeester 
Mans 

September 2011 

Informatieavond Aanpak leegstand 
bedrijfsgebouwen 

Een studiemiddag organiseren voor raadsleden over dit onderwerp.  
Tijdens deze bijeenkomst wordt de notitie van het college over 
leegstand in het buitengebied verder uitgewerkt. 

Wethouder 
Van Griensven 

September 2011 

Informatieavond Aanpak leegstand 
bedrijfsgebouwen 

Een economisch beleidsplan opstellen, waarbij ook de mogelijkheden 
van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) binnen bedrijfspanden 
op bedrijventerreinen en de relatie tussen leegstand winkels en het  
masterplan Centrum opgenomen wordt. 

Wethouder 
Van Aken 

November 2011 

17 mei 2011     
Informatieavond Programma-

rekening 2010 
De resultaten van het parkeeronderzoek Centrum en Elsbroek voor de 
raad ter inzage leggen. 

Gemeente-
secretaris 

26 mei 2011 

Informatieavond Programma-
rekening 2010 

Een overzicht aan de raad verstrekken van subsidietoekenningen 
buiten het prestatieveld Maatschappelijke ondersteuning. 

Gemeente-
secretaris 

26 mei 2011 

Informatieavond Programma-
rekening 2010 

De raad laten weten of er achterstand is bij de uitvoering van het 
Gemeentelijk RioleringsPlan vanaf 2008. 

Gemeente-
secretaris 

26 mei 2011 

Informatieavond Kadernota 2011 Bezien of een nadere onderbouwing gegeven kan worden van de 
bedragen voor informatiebeheer die op blz. 14 genoemd staan. 

Gemeente-
secretaris 

26 mei 2011 

Informatieavond Kadernota 2011 De raad informeren over de aantallen huishoudens die nu voor één, 
twee en meer honden belasting betalen en over de tarieven voor twee 
of meer honden in omliggende gemeenten. 

Gemeente-
secretaris 

26 mei 2011 

19 mei 2011     
Raad Startnotitie Wmo-

beleidsplan 2012-
2015 

De raad tijdig een voorstel aanbieden over de keuzenota Wmo-
beleidsplan 2012-2015, voor een voorrondebehandeling op 
17 november 2011. 

Wethouder 
Kleijheeg 

oktober 2011 

 


