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ACTIELIJST RAADSAVOND 3 NOVEMBER 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) 

31 maart 2011     

Raad Huisvesting 

tijdelijke 

arbeiders 

De raad informeren over de resultaten van de evaluatie van het 

convenant met de uitzendbureaus. 

Burgemeester 

Broekhuis 

2011 

28 april 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 

1
e

 kwartaal 2012 

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 worden. 

Wethouder 

Van Aken 

november 2011 

9 juni 2011     

Raad Verkeersbord 

kruising N208-

N207 

De antwoorden van de provincie over de gevraagde borden 

doorsturen naar de raad. 

Wethouder 

Van Griensven 

oktober 2011 

(Tussenbericht 

4 oktober 2011) 

8 september 2011     

Informatieavond Woonzorgzone De raad op de hoogte houden van de gesprekken die de komende 

periode worden gevoerd met de partijen die betrokken zijn bij de 

woonzorgzone. 

Wethouder 

Van Aken 

2011 

6 oktober 2011     

Voorronde Economisch 

beleidsplan 

Het burgerpanel betrekken bij de voorbereiding van het economisch 

beleidsplan. 

Wethouder 

Van Aken 

2011 

Voorronde Economisch 

beleidsplan 

Aandringen op het spoedig beschikbaar komen van de resultaten van 

het koopstromenonderzoek. 

Wethouder 

Van Aken 

oktober 2011 

Voorronde Economisch 

beleidsplan 

Alle suggesties die in de voorronde worden gedaan (met uitzondering 

van de suggestie om het uitvoeringsprogramma op te stellen voordat 

het beleidsplan is vastgesteld) meegeven aan het bureau dat het plan 

gaat opstellen. Dit geldt eveneens voor de suggesties die nog uit het 

participatietraject zullen komen. 

Wethouder 

Van Aken 

2011 
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Raad De Triangel Een keuzevoorstel aan de raad voorleggen. Wethouder 

Van Griensven 

november 2011 

Raad Geluidscherm 

langs het spoor 

De raad informeren over de inhoud van de gesprekken die sinds 

maart met diverse betrokkenen gevoerd zijn. 

Wethouder 

Van Aken 

2011 

Raad Uitspraak 

wethouder van 

Aken over 

kantorenbouw ten 

westen van spoor 

Het gemeentelijk beleid ter zake een prominente plaats op de website 

geven. 

Wethouder 

Van Aken 

oktober 2011 

Raad Herinrichting 

Guido Gezellelaan 

De briefschrijver over de herinrichting zo spoedig mogelijk 

antwoorden. 

Wethouder 

Van Griensven 

oktober 2011 

Raad Ingekomen 

stukken 

De raad een afschrift sturen van de antwoordbrieven aan mevrouw 

Roos, de Belangenvereniging Behoudt Patrimonium en de heer Blom. 

Burgemeester 

Broekhuis 

oktober 2011 

Raad Procedurefouten 

bij projecten 

De raad informatie sturen over de breuk met het bureau dat 

betrokken was bij bestemmingsplan Elsbroek. 

Wethouder 

Van Griensven 

zodra de afloop 

van de claim 

duidelijk is 

13 oktober 2011     

Informatieavond Programma-

begroting 2012 

De raad de gegevens van de Kamer van Koophandel verstrekken 

waarop de verwachte stijging van het aantal bedrijven en daling van 

arbeidsplaatsen in 2011 en 2012 zijn gebaseerd. 

Wethouder 

Van Aken 

oktober 2011 

27 oktober 2011     

Raad Bebording voor 

vrachtwagens bij 

Beinsdorp 

Nagaan of de bebording voor vrachtwagens bij de rotonde Meerlaan-

Weerlaan juist is. 

Wethouder 

Van Griensven 

november 2011 

Voorronde Veiligheidsbeleid De raad informeren over nieuw hondenbeleid. Burgemeester 

Broekhuis 

wanneer het 

college nieuw 

beleid vaststelt 

3 november 2011     

Raad Startersleningen De raad een voorstel voorleggen tot uitbreiding van het aantal 

startersleningen 

Wethouder 

Van Aken 

uiterlijk februari 

2012 

 


