
 

 

 LET OP:  

alle groen gearceerde toezeggingen zijn afgedaan, maar blijven altijd een bepaalde tijd staan, alvorens ze verwijderd worden van de lijst 

 

2019 
 

Toezeggingen raadscommissie 3 oktober 2019  

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8 Uitgangspuntennotitie Welstandsbeleid 

De heer Boersma zegt naar aanleiding van het verzoek van de fractie SP 

toe een jaar na vaststelling een evaluatie te houden. 

Dhr. Drenth Afgehandeld in dagmail 19/4/2023 
 

 

 

 

 

 

Toezeggingen raad 29 april 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Vragenuur; PvdA stelt vragen over de Centrale huisvesting huis van 
Cultuur en Bestuur (Raadsbrief 272): 
 
Eind 2021 wordt de centrale huisvesting geëvalueerd. De ervaringen 

Dhr. Ploeger In behandeling  

      TOEZEGGINGENLIJST  
 



 

 

worden met de raad gedeeld 
 
  

 

Toezeggingen raadscommissie 20 mei 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Bespreking Eindverslag inspraak concept-beleidsregel Handhavend 

optreden tegen onrechtmatige bewoning recreatieverblijven  

• Wethouder Boersma zegt toe dat wanneer er nav de evaluatie 
wijzigingen in het beleid plaatsvinden, deze wijzigingen worden 
gecommuniceerd met de raad. Wanneer er echt grote wijzigingen 
zijn dan wordt dit geagendeerd in de raadscommissie. 
 

Dhr. Drenth/mw. 
Hoesen 
 
 
 
 

In behandeling  

 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 14 oktober 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2020-2021 
(ten behoeve van evenementen) 

• de portefeuillehouder zegt toe dat er op termijn een evaluatie op 
dit beleid zal worden uitgevoerd. 

 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toezeggingen raad 4 november 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. Financiën Midden Groningen 
 

Wethouder van Schie zegt toe om in de loop van 2022 bij de raad terug te 

komen met informatie over de ontwikkelingen van de huisvesting Biblionet 

Harkstede en Noordbroek. 

 

Wethouder Drenth zegt n.a.v. vragen over het inventariseren van 

verkeersonveilige situaties toe bij de raad terug te komen met een 

Mobiliteitsplan.  

 
 
 

 
 
Mw. Hoesen  
 
 
 
 
Dhr. Drenth 
 
 
 
 
 
 

 
 
In behandeling  
 
 
 
 
Afgehandeld middels raadsbrief 81 

    

 

 

Toezeggingen raadscommissie 20 januari 2022 (raadzaal) 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Voorbereidingskrediet Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

• De wethouder zegt toe dat het uitgangspunt van duurzaamheid 

wordt meegenomen in het vervolgtraject. 
 

Dhr. Drenth In behandeling  

 

 

Toezeggingen raad 3 februari 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

14. Kredietaanvraag ten behoeve van Herstructurering Hoogezand Noord Dhr. Drenth In behandeling 



 

 

Wethouder van Schie zegt toe de raad goed mee te nemen in de financiële 
ontwikkelingen ten aanzien van het Project Herstructurering Hoogezand 
Noord. 
 

  

 

Toezeggingen raadscommissie 17 februari 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

7. Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
 
De wethouder zegt toe om op termijn een evaluatie te houden, hoe de 
aangepaste verordening ervaren wordt door de kleine groep gebruikers, en 
de resultaten hiervan met de raad te delen. 

Dhr. Drenth In behandeling  
 

 

 

NIEUWE RAADSPERIODE 
 

 

 

Toezeggingen raad 28 april 2022  

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10. Vaststellen Laadvisie 
- Het college komt met een notitie waarin ingegaan wordt op de 

mogelijkheden van de suggesties t.a.v. vulpunten van de VVD, 
namelijk: snoeren die wellicht door gleuven in trottoirtegels 
kunnen. 

- Het college komt met een aanvullende notitie inzake toepassing 
van het gebruik van Waterstof in het gehele proces van 
duurzaamheid en daarbij de financiële gevolgen in beeld te 
brengen. De notitie komt ruimt voor de behandeling van de 
voorjaarsnota. 

Dhr. Drenth In behandeling  



 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 16 juni 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Rekenkamerrapport jeugdzorg 

• De wethouder zegt toe met de raad het gesprek aan te gaan 
om de doelen concreter te formuleren met duidelijke 
indicatoren waarop de komende 4 jaar getoetst kan worden. 

• De wethouder zegt toe graag mee te werken aan een 
informatiebijeenkomst waarbij casussen worden besproken 
waaruit de complexiteit van de jeugdzorg naar voren komt. 

 

Dhr. Offereins In behandeling  
 
 
 
Afgehandeld, informatiebijeenkomst 
heeft op 21 maart 2023 
plaatsgevonden 

 

 

 

Toezeggingen raad 14 juli 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

9. Voorjaarsnota 2022 

- Het college neemt de ingetrokken motie 06 Eerst brood daarna 

taal en rekenen over en voert het onderzoek uit en rapporteert 

hierover aan de raad; 

- Wethouder Hoesen zegt toe bij het maken van een verdiepingsslag 

van het sportbeleid de wijze van benadering van sportverenigingen 

mee te nemen; 

- Burgemeester Hoogendoorn is bereid om in overleg met 

Westerkwartier deelname aan de R8 (grote gemeenten die zijn 

ontstaan uit herindelingen met veel kernen, stedelijkheid, een 

groot oppervlak en landelijk gebied) te onderzoeken.  

 

 

- College 
 
 
 

- Mw. Hoesen 
 

 
 

- Dhr. 
Hoogendoorn 

 
In behandeling  
 
 
 

 

 



 

 

Toezeggingen raadscommissie 15 september 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. Verzelfstandiging en nieuwbouw kleedaccommodatie HS88 

- De wethouder zegt toe dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid 

om een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in alle 

raadsvoorstellen.  
 

Mw. Hoesen-Spithorst  
 
 
In behandeling  

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 10 november 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8.  Financiën Midden-Groningen  

- De wethouder zegt toe als college voor eind 2022 te komen met 
een planning t.a.v actualisering en opstelling van beleidsvisies 
zodat ook de Lange Termijn Agenda kan worden gevuld.  

Dhr. Ploeger In behandeling 

8.  Financiën Midden-Groningen  
- De wethouder zegt toe om in het tweede kwartaal 2023 met 

plannen t.a.v de harmonisatie sportaccommodaties naar de raad 
te komen.  

Mw. Hoesen  In behandeling 

8.  Financiën Midden-Groningen  

- De wethouder zegt toe om in het vierde kwartaal 2023 met 
plannen t.a.v een bedrijvenloket naar de raad te komen. 

Mw. Hoesen In behandeling 

8.  Financiën Midden-Groningen 

- De wethouder zegt toe dat hij in het tweede kwartaal 2023 komt 
met een voorstel voor herijking van zoekgebieden voor 
zonneparken, lokaal eigenaarschap in relatie tot draagvlak.  

Dhr. Drenth In behandeling 

8.  Financiën Midden-Groningen 

- De wethouder zegt toe in het eerste kwartaal 2023 met een 
voorstel naar de raad te komen over het waterzijdig inregelen van 
verwarmingsinstallaties door woningcorporaties in alle 
huurwoningen in Midden-Groningen met als doel energie te 
besparen.  
  

Dhr. Drenth In behandeling 
 



 

 

8. Financiën Midden-Groningen 

- De wethouder zegt toe dat hij bij het ontwikkelen van plannen in 
het kader van duurzaamheid die ideeën die in de raad naar voren 
zijn gebracht meeneemt. 

Dhr. Drenth In behandeling 

8. Financiën Midden-Groningen 

- De wethouder zegt toe, vanuit het motief van zorgen om inwoners 
die moeite hebben hun energielasten op te brengen, 

• Inzicht te geven hoe dit zich ontwikkelt in 2023, 

• Hij het gesprek hierover aangaat met de corporaties hoe 
hierin te kunnen ondersteunen als gemeente, 

• Daarover bij de raad terugkomt 

• En als vervolgstap daarbij eventueel de middelen t.a.v de 
duurzaamheid in te zetten.  

Dhr. Drenth In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 8 december 2022 

 

6. Grondexploitatie Vosholen fase 2 deelplan 2  

- De wethouder zegt toe het planten van fruitbomen mee 
te nemen in de gesprekken met de buurtverenigingen.  

 

Dhr. Drenth In behandeling   

 

  



 

 

Toezeggingen raadsvergadering 22 december 2022 

 

7F.  Belastingverordeningen 2023  

- De strekking van amendement A12 wordt 
meegnomen bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2023.  

Dhr. Ploeger In behandeling  

9. Visie en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie  

- Er zal, vermoedelijk na de zomer van 
2023, een evaluatie van het 
Meedoenfonds aan de raad worden 
voorgelegd, waarin de volgende 
elementen worden meegenomen:  

1) De inhoud van het Meedoenfonds 
2) Welke technische oplossingen horen daarbij  
3) De besteding van het bijbehorende budget  
 

- Wethouder Nieland zegt toe bij de 
ontwikkeling van het integraal plan voor 
het Zuidlaardermeer gebied de belangen 
van derden niet worden geschaad.  

 

Mw. Nieland In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 2 februari 2023 

8.  Locatiekeuze Kindcentrum Muntendam 

- Wethouder Drenth zegt toe in november 

2023 met een voorstel voor een 

centrumplan Muntendam te komen en 

daarop in de voorjaarsnota een voorschot 

te nemen.  
 

Dhr. Drenth In behandeling 

 

  



 

 

Toezeggingen commissievergadering 9 februari 2023 

 

4.  Vrijgekomen asbest bij de brand aan de 
Knijpslaan 
Burgemeester Hoogendoorn zegt toe de betrokken 
inwoners een brief te zenden waarin een 
situatiebeschrijving wordt gegeven van hetgeen 
heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt aangegeven 
wat van deze situatie is geleerd, hoe de 
processen hierop worden verbeterd en worden 
excuses aangeboden. 

Dhr. Hoogendoorn Afgehandeld  

5. Tweejaarlijkse evaluatie Afvalbeleidsplan 
 
De wethouder neemt in het onderzoek mee in 

hoeverre de gemeente invloed heeft op de 

hoeveelheid stoffen die vrijkomen bij 

productieprocessen en de hoeveelheid afval die 

daarbij vrijkomt. Ook wordt daarin de invloed van 

de overheid op het consumentengedrag t.a.v. 

productie van afval meegenomen.  

 

Mw. Nieland In behandeling 

 

Toezeggingen raadsvergadering 9 maart 2023 

 

13.  Motie vreemd aan de orde van de dag: 
“Voedselbank toekomstbestendig maken in 
2023” 

Wethouder Offereins zegt toe in gesprek te gaan 
met de Voedselbank en bij de voorjaarsnota 2023 
met een voorstel te komen voor het ontbrekende 
gedeelte van de subsidie dat niet in de begroting 
is opgenomen en wat de Voedselbank wel heeft 
aangevraagd. 

Dhr. Offereins In behandeling 



 

 

 

Toezeggingen commissievergadering 16 maart 2023 

 

7.  Algemene begrotingswijziging 2023-104 
programmabegroting 2023 
Wethouder Ploeger zegt toe de vragen over het 
huisvestingsprogramma onderwijs; waarom was 
hier nog geen krediet voor beschikbaar gesteld, 
valt het binnen de kapitaallasten en is het dus 
wel of niet budgetneutraal en hoe voorkomen we 
dit soort zaken in de toekomst schriftelijk te 
beantwoorden. Tevens zegt de wethouder toe uit 
te zoeken hoe snel de organisatie wijzigingen in 
Iv3 (Informatie voor Derden) doorgeeft aan “Open 
Spending” zodat de cijfers vergeleken kunnen 
worden met andere gemeenten 
 

Dhr. Ploeger Dagmail 23-03-2023 

 

  



 

 

Toezeggingen commissievergadering 23 maart 2023 

 

4.  Ingekomen brief Allround Watersport Meerwijck 

- De wethouder zegt toe dat er een breed 
onderzoek komt naar de mogelijkheden 
voor wonen en recreatie in het gebied bij 
het Zuidlaardermeer. 

Dhr. Offereins In behandeling 

5. Raadsbrief “besluit op bezwaar tegen afwijzing 
verzoek handhaving Windpark N33” 

- De wethouder zegt toe vóór de 

bespreking van de voorjaarsnota met een 

reactie te komen waarin eventuele 

gevolgen van de nieuwe jurisprudentie uit 

Limburg voor het windpark N33 worden 

toegelicht. 

- De wethouder zegt toe terug te komen op 

de vraag waarom de commissie voor de 

bezwaarschriften uit vier leden bestaat, 

en hoe binnen de commissie tot een 

besluit wordt gekomen als de stemmen 

staken. 

Dhr. Drenth In behandeling 

 

Toezeggingen commissievergadering 13 april 2023 

 

5.  Krediet dorpshuis Steendam 
Wethouder Offereins zegt namens wethouder 
Ploeger toe terug te komen op welk deel van de 
bouwkosten van ca 1,3 miljoen euro door de NAM 
betaald gaan worden. 
 

Dhr. Offereins namens 
dhr. Ploeger 

In behandeling 

 

 


