
 

 

LET OP:  

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

 

2018 
 

Toezeggingen raadscommissie 15 november 2018 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Programma gevolgen gaswinning: Vaststellen “Structuurvisie Overschild 
2018-2028” 
Er komt een memo met daarin een overzicht van de lumpsum en overige 
kosten en tevens uitleg of de Crisis- en Herstelwet tot versnelling van het 
proces zou kunnen leiden. 

 

 
Mw. Woortman 

In behandeling 

 

 

 

 

 

      TOEZEGGINGENLIJST  
 



 

 

2019 

 
Toezeggingen raad 31 januari 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4 Vragenuur: CU – brieven aan inwoners mbt status woning (ivm 
gaswinning) 
Schriftelijk beantwoorden wat het tijdspad van het verdere verloop van 
het proces is. 
 
 

 
Mw. Woortman (ivm 
ziekte heeft weth. 
Boersma deze toez. 
Gedaan) 

In behandeling 

 
Toezeggingen raadscommissie 7 februari 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

5 Strategische visie sociaal domein 
 

- Actualiseren van de huidige Hulpwijzer 
 

 
Dhr. Verschuren 

In behandeling 

 

 

 

 

 

 

Toezegging gedaan tijdens informatiebijeenkomst NCG en versterkingsplan 

 



 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

 Mevr. Woortman zegt toe om te vragen of de notulen van het NCG openbaar 

geagendeerd kunnen worden. 

Anja Woortman In behandeling 

 

Toezeggingen raad 28 februari 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

7 Vaststellen Svn-verordeningen (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 
De wethouder zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over het gebruik 
van de lening. 

Mevr. Woortman In behandeling 

10 Kielzog Fase 2 Definitief ontwerp 
De portefeuillehouder zegt toe met de auditcommissie in overleg te treden 
over de vormgeving en methode van de periodieke financiële 
verantwoording. 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

Toezeggingen raadscommissie 14 maart 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

5 Plan van aanpak versterking Midden-Groningen 

* De raad wordt door wethouder Woortman voor de raadsvergadering                   
geïnformeerd over de de stand van zaken van de goedkeuring van de SODM 
en de uitwerking van de getallen. 
* Wethouder Woortman zal contact leggen met de inspreker voor zover daar 
inmiddels niet al contact is gelegd. 

Mw. Woortman en  
dhr. Hoogendoorn 

In behandeling 
 
 
 

6 Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer 
evenwicht 

De burgemeester zegt toe dat de mogelijkheden om de gebiedscoöperaties 
Zuid- en Oost-Groningen toe te voegen aan de lijst met 
samenwerkingsverbanden zullen worden verkend. 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

Toezeggingen raadsvergadering 25 april 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8 Vaststellen afvalvisie 

 De wethouder zegt toe dat de uren die besteed worden aan het 

Dhr. Verschuren In behandeling 



 

 

opruimen van dumpafval en de daarmee gepaard gaande kosten in 
beeld gebracht gaan worden en aan de raad gerapporteerd 
worden; 

 De wethouder zegt toe het idee van een klantenpanel met een 
positieve grondhouding op te pakken en rapporteert hierover aan 
de raad; 

 
 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 23 mei 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10 Indiening projecten voor financiering vanuit het Nationaal Programma 
Groningen 
Toegezegd wordt dat er bij de behandeling van de bestuursovereenkomst  
en/of Programmakaders/doelen/indicatoren er een notitie komt met 
daarin een begrippenkader. 
 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 25 juni 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 



 

 

5. Beeldkwaliteitsplan Stadshart noord Hoogezand  

- De wethouder zegt toe de raad van de voortgang op de hoogte te houden 
- De wethouder zegt toe als college maar ook ambtelijk in gesprek te gaan 
met de bewoners. 
 

 
 
Dhr. Boersma 

10/10 via dagmail verstuurd 

7. Beleidsplan riolering/ Afvalwaterbeleidsplan en de hemel- en 

grondwaterverordening 

- De wethouder zegt toe de raad te informeren over de specifieke 
rioolplannen wanneer deze aan de orde zijn. 

 
 
 
 
Dhr. Boersma 

 
 
In behandeling 
 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 11 juli 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Drenth zegt toe om bij de voorbereiding van de 
programmabegroting de te kijken of er binnen de portefeuille sport op een 
andere manier een bezuiniging dan die op de sportcoaches van 33.000 Euro 
bereikt kan worden, waarbij geen verlies aan andere (rijks)subsidies 
optreedt. 

Dhr. Drenth Afgehandeld via dagmail 9 oktober 
2019 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Verschuren zegt toe om naar aanleiding van een rechtszaak 
door een viertal gemeenten aangespannen tegen het Rijk aangaande het 
BUIG-model, te onderzoeken of het perspectief biedt om als gemeente ook 
een rechtszaak tegen het Rijk aan te spannen. 

Dhr. Verschuren In behandeling 

8b Voorjaarsnota 2019 
Burgemeester Hoogendoorn kijkt nog eens naar de noodzaak van de 
beveiliging van de diverse panden van de gemeente. 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Boersma zegt toe om in de komende tijd aangaande de 
toeristenbelasting in overleg met de ondernemers die lid  zijn van 
Marketing Midden-Groningen te kijken naar de suggesties van de 
ondernemers ten aanzien van differentiatie, doelgroepbenadering, 

Dhr. Boersma In behandeling 



 

 

percentage van de omzet etc. Hij komt hierop terug bij de 
programmabegroting in relatie tot de plannen om gebiedsoverstijgende 
marketingprojecten (zoals Groeningen) structureel te faciliteren. 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Boersma zegt toe om de raad op vanuit de toezichthoudende 

inspanningen op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van winsten 

bij zorgaanbieders. Hier is samen met de toezichthouders in provinciaal 

verband nadrukkelijk oog voor.  

Dhr. Boersma Afgehandeld via dagmail 25-09-2019 

8b Voorjaarsnota 2019 
Wethouder Boersma zegt toe om voor de begrotingsbehandeling in nov 

2019 in gesprek te gaan met de raad over het plan van aanpak verpauperde 

panden. 

Dhr. Boersma In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 12 september 2019 (raadzaal) 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Rekenkamerrapport dienstverlening 

De burgemeester zegt toe dat hij uitzoekt of er omissies zijn in de 

dienstverlening ten aanzien van landelijke wetgeving en het 

rijksprogramma op het gebied van digitalisering. (digitale communicatie 

met de overheid door inwoners en ondernemers) 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

5 Rekenkameronderzoek naar de opvolging aanbevelingen ICT uit 2017 

De Rekenkamercommissie onderzoekt of “End of live Windows 7” ook is 

meegenomen in de projectenlijst. 

Rekenkamer/dhr. 
Hoogendoorn 

Afgehandeld via dagmail 26-09-2019 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 19 september 2019 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

16. Vaststellen duurzaamheidsvisie Midden-Groningen 
 

Dhr. Verschuren Afgehandeld via dagmail 2 oktober 
2019 



 

 

De naam van dhr. Bos (Wim) wordt uit de bijlage “Duurzaamheidsvisie” 
verwijderd. 

 

Toezeggingen raadscommissie 26 september 2019  

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4 Bezuinigingen Jeugd/Wmo 

Er wordt nog goed gekeken naar de mogelijkheden van de bijzondere 

bijstand met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart en de 

verzekeringen van de scootmobiel. 

In eerste instantie waren er 30 bezuinigingsvoorstellen. In de voordracht 

zijn er 20 benoemd. De 10 niet-benoemde voorstellen komen voor de 

raadsvergadering van 17 oktober naar de raad. 

 

Dhr. Boersma Afgehandeld via dagmail 14/10 

4 Bezuinigingen Jeugd/Wmo 
 
De raad krijgt 5 keer per jaar inzicht in de stand van zaken jeugdhulp, 
waarbij de klachten en bezwaren meegenomen worden en de zaken die 
uitgesteld worden. 
 
Er gaat een onderzoek plaatsvinden met de extra gezinsvoogden en het 
causaal verband met de 300 gezinnen. 
 
De wethouder komt terug op hoe kennis gedeeld kan worden met andere 
gemeenten. 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 

 

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. Boersma In behandeling 

 


