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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

1 november 2018     

Raadscommissie Re-integratiebeleid Een startnotitie inclusief beleidskeuzes aan de raad voorleggen. Wethouder  
Van Rijn 

1e kwartaal 2020 
 

21 maart 2019     

Raad Jongerencentrum 
Solution 

De raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wethouder  
Van Trigt 

Presentatie 
Welzijnskwartier in 
commissie 
6-2-2020 

Raad Jongerencentrum 

Solution 

Welzijnsorganisatie Welzijnskwartier vragen een presentatie van de plannen 

te geven. 

Wethouder  

Van Trigt 

Presentatie 

Welzijnskwartier in 

commissie 
6-2-2020 

4 april 2019     

Raadscommissie Arbeidsmigranten Met de raad hier verder over spreken. 

Toevoeging in raad 12-12-2019: er komt een raadsbrief in 2019 (per e-mail 
17-12-2019 verstuurd) 

Wethouder 

De Jong 

e-mail 17-12-2019 

Raadsbrief en 
Actieprogramma 
aanpak vraagstuk 
arbeidsmigranten 
(ingekomen stuk 
D20 raad van 23-1-
2020)  

8 mei 2019     

Raadscommissie Reconstructie 
Meerlaan 

Een evaluatie inplannen met bewoners of de weg bevalt. Wethouder  
Van Rijn 

4e kwartaal 2020 

9 mei 2019     

Raadscommissie 
 

Verordening 
tegenprestatie naar  
vermogen ISD 2019 

De evaluatie van de nieuwe verordening naar de raad sturen. Wethouder  
Van Rijn 

1e kwartaal 2020 

20 juni 2019     

Raad Fietsen in Hoofd-
straat op zaterdag 

Aan de raad terugkoppelen wat de bevindingen zijn met betrekking tot het 
fietsen in de Hoofdstraat op zaterdag. 

Wethouder 
De Jong 

Een jaar na invoering 
(2e à 3e kwartaal 
2021) 

11 juli 2019     

Raad Parkeerplaatsen voor 
campers 

De raad informeren als er een nieuwe locatie voor de parkeerplaatsen 
gevonden is. 

Wethouder  
Van Rijn 

Zie toezegging 

26 september 2019     

Raad Servicepunt Werk bij 
GR KDB 

De raad informeren over de stand van zaken ten aanzien van de in de brief 
van het DB van 10 juli 2019 beschreven situatie. 

Wethouder  
Van Rijn 

Juli 2020 

7 november 2019     

Raad Protocol honden-

bijtincidenten 

De raad laten weten in hoeverre het rijksbeleid m.b.t. agressieve honden 

verplichtingen voor de gemeente meebrengt. 

Burgemeester 

Van Erk 

1e kwartaal 2020 

27 november 2019     
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

Raadscommissie Tarifering nieuw 

afvalplan 

De raad een voorstel te doen inclusief meerdere scenario’s. Wethouder 

Van Rijn 

2e kwartaal 2020 

12 december 2019     

Raad JAVA-gebouw De raad informeren over de uitkomst van het onderzoek m.b.t. het JAVA-
gebouw. 

Wethouder 
De Jong 

1e kwartaal 2020 

Raad Plein28 De raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Plein28. Wethouder  
Van Trigt 

1e kwartaal 2020 
e-mail 10-3-2020 
en raadsbrief 19-3-
2020 

Raad Gemeentefonds De raad direct informeren als er resultaten zijn van het landelijk onderzoek 
naar het zoveel mogelijk voorkomen van de negatieve gevolgen van de trap-

op-trap-af-systematiek van het gemeentefonds. 

Wethouder 
De Jong 

e-mail 27-02-2020 
en raadsbrief 

19-03-2020 

23 januari 2020     

Raad Erfpacht Elsbroek In een informatieve bijeenkomst uitleg geven over mogelijke opties bij 
erfpacht, voordat de raad het in de motie gevraagde voorstel gaat 
behandelen. 

Wethouder 
De Jong 

Technische avond 
erfpacht op 11-03-
2020 

6 februari 2020     

Raadscommissie Evaluatie 
wijkbezoeken 

Planning toekomstige wijkavonden in het licht van de nieuwe wijkindeling 
bekijken en terugkoppelen naar de raad. 

Wethouder 
Hoekstra 

e-mail 05-03-2020 

Raadscommissie Evaluatie 
wijkbezoeken 

Verslagen bewonersavonden ter informatie doorzenden naar de raad. Wethouder 
Hoekstra 

e-mail 05-03-2020 

Raadscommissie Evaluatie 
wijkbezoeken 

Aanbeveling uit de evaluatie - om 3 maanden na een bezoek een nieuwsbrief 
te sturen met stavaza en nog openstaande punten - gestand doen en 
terugkoppelen aan de raad. 

Wethouder 
Hoekstra 

e-mail 05-03-2020 

4 maart 2020     

Raadscommissie Verduurzaming 
gebouwen 

De door de D66 fractie gestelde technische vragen betreffende de 
terugverdientijd schriftelijk beantwoorden. 

Wethouder 
Hoekstra 

e-mail 03-04-2020 

Raadscommissie Verduurzaming 

gebouwen 

De vraag van D66 betreffende de historische vloer van de Kulturele Raad 

schriftelijk beantwoorden. 

Wethouder 

Hoekstra 

e-mail 03-04-2020 

9 april 2020     

Raadscommissie Programma 
datagedreven sturing 

De raad jaarlijks met een rapportage over de voortgang van het project 
informeren. 

Wethouder Van 
Rijn 

 

     

 


