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Volglijst per 14 februari 2019 bijgewerkt t/m 1 mei 2019

Nummer
16/17

Datum
toezegging
06-10-2016

Toezegging of actie

Portefeuillehouder

Portefeuillehouder zegt toe dat hij de
suggestie van de VVD zal meenemen of
budget aan bewoners gegeven kan worden
om binnen de afgesproken kaders groen te
besteden.

Houtenbos

Voorstel datum
afdoening
Raad vierde
kwartaal 2019

17/17

23-03-2017

Er wordt onderzoek gedaan naar de
Koster
mogelijkheid van het instellen van een eigen
revolverend fonds of extra stortingen te
doen in het regionale fonds voor lokale
projecten. Het college komt hiermee terug
bij de raad.

Eerste halfjaar
2019

18/02

14-06-2018

Rondvraag cie.leden. Vraag van mevr. De
Jongh. Toezegging om deze vraag nog
schriftelijke te beantwoorden:
Vraag over alternatieve berekening BSV
terrein

Juli 2019

Houtenbos

1

Opmerkingen
In de startnotitie voor het
nieuwe groenbeleid die door
de raad is vastgesteld, is als
een van de uit te werken
thema’s opgenomen:
‘bewonersparticipatie in het
groen’. De uitwerking van de
toezegging zal hierbinnen
een plek krijgen. Stand van
zaken groenbeleidsplan is
dat naar verwachting het
beleidsplan 4e kwartaal 2019
aan de raad kan worden
voorgelegd.
Het uitvoeren van dit
onderzoek is door ons
college opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma
duurzaamheid 2018. Het
onderzoek is in het 3e
kwartaal 2018 gestart en de
uitkomst hiervan wordt in het
1e halfjaar 2019 verwacht.
Op dit moment is de planning
dat dit onderwerp in juli van
dit jaar aan de raad wordt
voorgelegd.

18\08

18-10-2018

Combinatiefunctionarissen. De weth. zegt
toe om begin 2019 de raad via een
raadbrief te informeren over de resultaten.

Tromp

19\01

19-03-2019

toezegging weth. Houtenbos dat het
onderdeel duurzaamheid zal worden
opgenomen in beeldkwaliteitsplan De
Beeck.

Houtenbos

19/02

19-03-2019

Eerste kwartaal
2019

We wachten op de
jaarrekeningen. Deze kunnen
nog in april worden
ingediend. Zodra de
gegevens beschikbaar zijn,
wordt de commissie
geïnformeerd.
De uitwerking van deze
toezegging is toegelicht in de
nieuwsbrief van het college
aan de raad van 3 april 2019.
Het verzoek is om deze
toezegging af te voeren.

Toelichting bij opzet lijst bestuurlijke toezeggingen:
-

Toezeggingen worden op de lijst opgenomen nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er om een toezegging gevraagd is en het
collegelid er positief op heeft gereageerd.
Na afdoening blijven de toezeggingen niet meer op de lijst staan. In de kolom ‘opmerkingen’ kan worden opgemerkt dat de toezegging
is afgedaan met een verwijzing naar het betreffende stuk.
De griffie onderzoekt niet actief of toezeggingen zijn afgedaan. De griffie geeft alleen aan dat de toezegging is afgedaan als daar voor
een ‘bewijsstuk’
(memo, raadsvoorstel, etc.) beschikbaar is of wanneer de commissie een mondeling antwoord van de wethouder heeft geaccepteerd
of in het beleid wordt meegenomen.
De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de
toezeggingen.
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