ACTIELIJST RAADSAVOND 9 EN 15 JUNI 2011
VERGADERING

ONDERWERP

TOEZEGGING

Actie
Datum gereed:
verwacht van:

26 augustus 2010
Raad

Jozefkerk

Wethouder
Van Griensv en

Duurzaamheidsagenda

Als de eigenaar v an de kerk een ontwikkelingsplan indient, dat na
ambtelijke toetsing v olgens het college v oldoet aan de stedenbouwkundige en andere te stellen ruimtelijke eisen, dit aanbieden aan de
raad v oor besluitv orming
De raad krijgt de gelegenheid prioriteiten aan te gev en op basis v an
een keuzev oorstel.

Bezwaarschrift
planschade

De raad informeren over de afwikkeling van het bezwaarschrift van de
heer Meulblok.

Burgemeester
Mans

juni 2011

Huisv esting
tijdelijke
arbeiders
Herinrichting
N208
Herinrichting
N208

De raad informeren ov er de resultaten v an de ev aluatie v an het
conv enant met de uitzendbureaus.

Burgemeester
Mans

2011

De raad in juni twee v arianten aanbieden, te weten fietspaden met
tegels en met asfalt, inclusief de onderhoudskosten.
De herinrichtingsplannen in een openbare bijeenkomst presenteren,
nadat de raad is geïnformeerd.

Wethouder
Van Griensv en
Wethouder
Van Griensv en

juni 2011

Format Kwartaalrapportage

De v erbeterpunten met betrekking tot acties v an het college, de rol
v an de raad, het tijdsaspect en financiën in de v olgende kwartaalrapportage opnemen.
Een studiemiddag organiseren v oor raadsleden ov er dit onderwerp.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de notitie v an het college ov er
leegstand in het buitengebied v erder uitgewerkt.
Een economisch beleidsplan opstellen, waarbij ook de mogelijkheden
v an zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) binnen bedrijfspanden
op bedrijv enterreinen en de relatie tussen leegstand winkels en het
masterplan Centrum opgenomen worden.

Burgemeester
Mans

september 2011

Wethouder
Van Griensv en

1e kwartaal 2012

Wethouder
Van Aken

nov ember 2011

Wethouder
Kleijheeg

oktober 2011

Raad
10 februari 2011
Raad
31 maart 2011
Raad
Raad
Raad
28 april 2011
Informatieav ond
Informatieav ond

Aanpak leegstand
bedrijfsgebouwen

Informatieav ond

Aanpak leegstand
bedrijfsgebouwen

19 mei 2011
Raad

Startnotitie Wmo- De raad tijdig een v oorstel aanbieden ov er de keuzenota Wmobeleidsplan 2012- beleidsplan 2012-2015, v oor een v oorrondebehandeling op
2015
17 nov ember 2011.

1

Wethouder
Van Aken

Afhankelijk v an
indiening plan
(Tussenbericht
17 mei 2011)
2e kwartaal 2011

2011

VERGADERING
26 mei 2011
Raad
9 juni 2011
Raad
Raad
Raad
Raad

ONDERWERP

TOEZEGGING

Actie
Datum gereed:
verwacht van:

Programmarekening 2010

De raad v óór de behandeling v an de Programmabegroting 2012 een
notitie aanbieden ov er de stand v an zaken met betrekking tot de
kredieten.

Wethouder
Van Rijnberk

oktober 2011

Verplaatsing
manege
Verkeersbord
kruising N208N207
Ingekomen
stukken
Begrotingen 2012
en
Meerjarenraming
Milieudienst WestHolland

De raad op korte termijn informatie gev en ov er de stand v an zaken en
de v erwachtingen.
Met de prov incie contact opnemen om de gev raagde bebording te
realiseren.

Wethouder
Van Griensv en
Wethouder
Van Griensv en

juni 2011

Per email een reactie gev en op brief 14 (oproep SP TK-fractie aan
aandeelhouders Nuon tot boy cot salarisv erhoging CEO).
Het DB v an de milieudienst zal op 27 juni de adv isering ov er de
Pastoorslaan uit de plannen schrappen.

Wethouder
Van Rijnberk
Wethouder
Van Aken

juli 2011

2

juni 2011

27 juni 2011

