TOEZEGGINGENLIJST

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
4

Toezegging
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.

Verantwoordelijk

Status

Mw. Van Schie

In behandeling

2019
Toezeggingen raad 31 januari 2019
Agendapunt
4

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

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

Status
Er zijn één of twee informatieve
bijeenkomsten met de raad geweest
waarin heel veel over de versterking
en het proces met de raad gedeeld is.
Tevens is in het najaar door de
wethouder aan de raad aangegeven
dat het proces rondom een nieuw PvA
gaande is en dat daaruit ook het
“verdere verloop” van het proces
moet blijken.
In maart of april ligt het Lokale PvA
versterking voor aan de raad.

Toezeggingen raadscommissie 7 februari 2019
Agendapunt
5

Toezegging
Strategische visie sociaal domein
-

Actualiseren van de huidige Hulpwijzer

Verantwoordelijk

Status

Dhr. Verschuren

Afgehandeld via dagmail 21-1-2020
De actuele hulpwijzer kunt u vinden
via: https://hulpwijzer.middengroningen.nl/

Toezegging gedaan tijdens informatiebijeenkomst NCG en versterkingsplan
Agendapunt

Toezegging
Mevr. Woortman zegt toe om te vragen of de notulen van het NCG openbaar
geagendeerd kunnen worden.

Verantwoordelijk
Mw. Van Schie

Status
In raadscie of raadsvergadering
teruggekoppeld aan raad

Toezegging
Plan van aanpak versterking Midden-Groningen

Verantwoordelijk

* 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. Van Schie en
dhr. Hoogendoorn

Status
In raad van 28 maart 2019 bij de
stukken over dit onderwerp zat
schriftelijke reactie van de SodM.
De wethouder heeft contact gelegd
met de inspreker.

Toezeggingen raadscommissie 14 maart 2019
Agendapunt
5

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

Afgehandeld dagmail 06-02-2020.
Vervolg antwoord dagmail 20-02-2020.

Toezeggingen raadsvergadering 25 april 2019
Agendapunt
8

Toezegging
Vaststellen afvalvisie
• De wethouder zegt toe dat de uren die besteed worden aan het
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;

Verantwoordelijk

Status

Dhr. Verschuren

In behandeling

Verantwoordelijk

Status

Dhr. Hoogendoorn

Afgehandeld dagmail 06-02-2020

Verantwoordelijk

Status

Toezeggingen raadsvergadering 23 mei 2019
Agendapunt
10

Toezegging
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.

Toezeggingen raadscommissie 25 juni 2019
Agendapunt
7.

Toezegging
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
8b
8b

8b

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

Verantwoordelijk

Status

Dhr. Hoogendoorn

Afgehandeld via dagmail 30-1-2020

Dhr. Boersma

In behandeling

Dhr. Boersma

In behandeling

Verantwoordelijk

Status

Dhr. Hoogendoorn

Afgehandeld via dagmail 10-02-2020

Toezeggingen raadscommissie 12 september 2019 (raadzaal)
Agendapunt
4

Toezegging
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)

Toezeggingen raadscommissie 26 september 2019
Agendapunt
4

Toezegging
Bezuinigingen Jeugd/Wmo

Verantwoordelijk

Status

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.

Dhr. Verschuren

In behandeling

Toezegging
Uitgangspuntennotitie Welstandsbeleid

Verantwoordelijk

Status

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

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.

Toezeggingen raadscommissie 3 oktober 2019
Agendapunt
8

Toezeggingen raadsvergadering 17 oktober 2019
Agendapunt
10

Toezegging
Bezuinigingen Jeugd/Wmo

Verantwoordelijk

Status

Het college zegt toe dat er een onderzoek gedaan wordt naar het gebruik
van de scootmobiel en de resultaten van het onderzoek met de raad te
delen en aan de hand van de resultaten te kijken naar passende
oplossingen.

Dhr. Boersma

In behandeling

Verantwoordelijk

Status

Wethouder Verschuren zal schriftelijk beantwoorden wanneer de
instrumenten van monitoring van het sociaal domein beschikbaar
zijn.
In afstemming met de griffie zal er een presentatie verzorgd
worden over de dashboard Jeugdhulp;

Dhr. Verschuren

In behandeling

•

Wethouder Boersma stelt voor om in de werkgroep Sociaal Domein
te bespreken hoe de raad op een goede wijze geinformeerd kan
worden over de periodieke voortgang van de doorontwikkeling van
de sociale teams.

Dhr. Boersma

In behandeling

•

Burgemeester Hoogendoorn zegt toe als college namens de raad
een brief te zenden aan
de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin wordt verwezen naar
de praktijk van de bezuinigingen in de gemeenten en daarbij een
appel om als gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage te
leveren aan de bezuiniging (met als resultaat een verlaging van de
gemeentelijke bijdrage aan de GR).

Dhr. Hoogendoorn

Afgehandeld dagmail 03-02-2020

Toezeggingen raadsvergadering 7 november 2019
Agendapunt
10

Toezegging
Vaststellen Programmabegroting Midden-Groningen 2020

•
•

Toezeggingen raadsvergadering 28 november 2019
Agendapunt
11.

Toezegging
Beleidsplan buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de
gemeente Midden-Groningen

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
In behandeling

Verantwoordelijk

Status

Dhr. Verschuren

In behandeling

Dhr. Verschuren

In behandeling

De wethouder komt terug op de vraag van GemeenteBelangen MiddenGroningen of er al aanvragen zijn vanuit de dorpen in het kader van de
middelen (10.000 Euro) die door Vereniging Groninger Dorpen beschikbaar
zijn gesteld.

Toezeggingen raadscommissie 3 december 2019
Agendapunt
5.

Toezegging
Armoederegisseur
-

6.

Als het armoedebeleid in januari besproken wordt moet goed
gemonitord zijn waar meetbare doelen gesteld kunnen worden.

Afvalstoffenverordening
-

De raad zal geïnformeerd worden over de zwerfafvalcampagne.

Toezeggingen raadscommissie 11 december 2019
Agendapunt
4a

Toezegging
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Midden-Groningen
2020

Verantwoordelijk
Dhr. Hoogendoorn

Status
Afgehandeld via dagmail 8-1-2020

Dhr. Hoogendoorn

Is gewijzigd voor de raadsvergadering
van 19/12

Toezegging
Besparing Meedoenfonds

Verantwoordelijk

Status

Wethouder Verschuren zegt toe voor de zomer met de raad een brede
discussie te starten over het minimabeleid en armoedeval. Hierin wordt de
armoedeberekenaar van Stimulanz ook betrokken.

Dhr. Verschuren

In behandeling

De burgemeester zegt toe aandacht te vragen voor het geven van
voorlichting over anti-discriminatie op scholen.

5.

Strategisch kader Nationaal Programma Groningen (Lokaal)
De portefeuillehouder zegt toe het woord “kind” te wijzigen in “in natura”
en de Engelstalige termen te wijzigen in nederlandstalige.

Toezeggingen raadsvergadering 19 december 2019
Agendapunt
8

Toezeggingen raadsvergadering 30 januari 2020
Agendapunt
6

Toezegging
Wethouder Boersma zegt toe schriftelijk te antwoorden op vragen bij Brief
nr. 4 (zienswijze ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Foxham) van dhr.
van der Meijden (CDA): dhr. van der Meijden vraagt of het college op de
hoogte is van de klachten van de indieners van de zienswijze en of het
college van plan is daar iets aan te doen.

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
Afgehandeld via dagmail 17 februari
2020

Verantwoordelijk
Dhr. Hoogendoorn

Status
Afgehandeld via dagmail 14 februari
2020

Dhr. Drenth

In behandeling

Toezeggingen raadscommissie 6 februari 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
-

-

6.

De portefeuillehouder zegt toe te onderzoeken of gemeenten
bevoegd zijn regulerend op te treden ten aanzien van particulier/
bedrijfsmatig cameratoezicht. Kan de gemeente bedrijven
verplichten cameratoezicht bij de gemeente te melden en kan de
gemeente gezichtsherkenning verbieden?
De portefeuillehouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de
vraag of de gemeente in de APV vanuit geluidshinder regulerend
kan optreden ten aanzien van versterkte gebedsoproepen van
religieuze gebouwen.

Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen
De wethouder zegt toe voor het einde van het jaar te komen met een pilot
voor een dashboard op een bepaald beleidsterrein, dit in afstemming met
de auditcommissie.

Toezeggingen raadscommissie 13 februari 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Rapport Rekenkamercommissie Onroerendezaakbelasting

Verantwoordelijk
Dhr. Poorthuis van de
rekenkamer

Status
Afgehandeld via dagmail 25 februari
2020

Dhr. Drenth

In behandeling

Dhr. Boersma

In behandeling

De heer Poorthuis zegt naar aanleiding van een vraag van de heer
Bos (GL) toe om de kwantiteit van het aantal bezwaren toe te
zenden zoals in Midden-Groningen door zogenoemde no cure no
pay bedrijven is ingediend.
5.

RKC (Rekenkamercommissie) onderzoek kostendekking rioolheffing
-

6.

Wethouder Drenth zegt toe de afvalwaterplanning ter inzage te
leggen.
Wethouder Drenth zal schriftelijk terugkomen op de vraag van de
heer Fennis D66 hoe om te gaan met de te verwachten grotere
hoeveelheid hemelwater als gevolg van de klimaatverandering.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan
Kolham
- Wethouder Boersma zegt toe een bemiddelende rol tussen de
inwoners en McDonalds te willen vervullen, ook in een eventuele
planschade procedure.
- Wethouder Boersma zegt op vragen van de heer Brinkhorst (D66)
toe in gesprek te gaan met AVIA en Holthausen over kansen voor
een waterstofpunt.

(In behandeling)Dit gesprek was
gepland op 2 april. wegens het
coronavirus is dit uitgesteld tot nader
order.

Toezeggingen raadsvergadering 27 februari 2020
Agendapunt
9

Toezegging
Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan
Kolham
Het college blijft in het vervolgtraject van het bestemmingsplan
Bedrijvenpark Rengers in gesprek met de onwonenden en ziet toe op een
onafhankelijke taxatie en zal voor het gebied in bredere zin (inclusief de
rotonde en alles wat daar verder speelt) in gesprek gaan met de
onwonenden.

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
In behandeling

Verantwoordelijk
Mevr. Van Schie

Status
Afgehandeld via de dagmail 23 maart
2020

Toezeggingen raadscommissie 5 maart 2020
Agendapunt
5.

Toezegging
Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet in MiddenGroningen
Wethouder van Schie zegt toe voor de raadsvergadering de vraag van
GemeenteBelangen Midden-Groningen naar de bestuurlijke verhouding en
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de provincie en de gemeente te
beantwoorden.

Toezeggingen raadscommissie 12 maart 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Extra ombuigingen begroting 2020 (bezuinigingen)

Verantwoordelijk

Status

• Wethouder Verschuren zegt toe dat de informatie over het
transformatiebudget voor de raad beschikbaar wordt gesteld;
• Wethouder Drenth zegt toe dat de gevolgen voor de verhouding
sporttarieven inzichtelijk wordt gemaakt.

Dhr. Verschuren

Afgehandeld in dagmail 19-03-2020

Dhr. Drenth

Afgehandeld inde dagmail 30-03-2020

Toezegging
Extra ombuigingen begroting 2020 (bezuinigingen)

Verantwoordelijk

Status

De wethouder zegt toe dat de raad nog voor de zomer n.a.v. het rapport
van Berenschot (benchmark van de organisatie) geïnformeerd wordt over de
personele besetting en externe inhuur.

Dhr. Drenth

In behandeling

Dhr. Hoogendoorn

In behandeling

Toezeggingen raadsvergadering 9 april 2020
Agendapunt
8.

10.

De informatie komt via een informatieavond en een raadsbrief die
eventueel geagendeerd kan worden.
I&A-visie 2020-2023 (Informatisering en automatisering visie)
Dhr. Hoogendoorn zegt toe dat het verder concretiseren van de
digitaliseringsstrategie een aandachtspunt is voor de nabije toekomst

Toezeggingen raadscommissie 16 april 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Stand van zaken Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
20/4 afgehandeld

-

5.

De wethouder zegt toe op zeer korte termijn schriftelijk de vragen
uit de schriftelijke bijdragen van de fracties te zullen
beantwoorden waarop in de raadscommissie mondeling geen
antwoord is gegeven.
De wethouder zegt toe de evaluatie van de 300 gezinnen aanpak
binnenkort bij de raad aan te zullen leveren.

Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen: Toekomstagenda
Kwaliteitssprong voor de regio

Mevr. Van Schie

25/5/20 in dagmail beantwoord

Verantwoordelijk

Status
23/06/20 in dagmail beantwoord

De wethouder zegt toe de vragen van D66 over Groeningen schriftelijk te
zullen beantwoorden

Toezeggingen raadsvergadering 23 april 2020
Agendapunt
9.

Toezegging
Bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 (R)
• De wethouder zegt toe om de raad schriftelijk op de hoogte te stellen van
de stand van zaken van de woningbouwaantallen.
• De wethouder zegt toe er voor te zorgen dat datgene wat er gebeurt in
lijn is met de omgevingsvergunning, er toezicht is zowel tijdens de bouw
als daarna om zo overlast te voorkomen. Daarnaast zal er toezicht zijn op
het feit dat er per wooneenheid één huishouden is gehuisvest.

Dhr. Boersma

Toezeggingen raadscommissie 7 mei 2020
Agendapunt
5.

Toezegging
Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2019-2021

Verantwoordelijk
Mw. Van Schie

Status
Afgehandeld in dagmail 25-05-2020

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status
Afgehandeld in dagmail van 26-052020

Dhr. Boersma

Afgehandeld

De wethouder zegt toe de vraag van de fractie van GemeenteBelangen over
overschrijding van de personeelskosten schriftelijk te zullen beantwoorden

Toezeggingen raadscommissie 12 mei 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Vaststelling projectplannen en kredietaanvragen Scholenprogramma’s
De wethouder zegt toe met een aanvullende toelichting te komen van de
financiële bronnen die ten grondslag liggen aan het scholenprogramma voor
de raadsvergadering van 28 mei.

5.

Voorbereidingsbesluit Sluiskade – Werfkade
De wethouder zegt toe dat er nog een technische bijeenkomst voor de
raads- en commissieleden georganiseerd gaat worden over de SluiskadeWerfkade waarbij ingegaan wordt op de ontstaansgeschiedenis, de
plansystematiek, de keuze voor de diverse bestemmingen en het plangebied.
De agendacommissie wordt verzocht deze bijeenkomst te plannen
voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 mei.

7.

Verklaring van geen bedenkingen Siepweg 5 te Schildwolde
-

Dhr. Boersma

Afgehandeld in de dagmail 25-05-2020

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
Afgehandeld in de dagmail 27-05-2020

Dhr. Verschuren

Afgehandeld in de dagmail 26-05-2020

Dhr. Boersma

Afgehandeld in de dagmail 27-05-2020

De wethouder zegt toe de agrariër te vragen of hij de vervoerders
die van en naar zijn bedrijf rijden te wijzen op een alternatieve
route zodat het centrum van Noordbroek minder belast zal worden;
De stand van zaken met betrekking tot de 2 hectare situatie nader
toe te lichten;
Schriftelijk toe te lichten hoe het zit met het programma aanpak
stikstof (pas)

Toezeggingen raadscommissie 14 mei 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Vaststellen Concept Regionale Energie Strategie (RES)
Wethouder Verschuren zegt toe dat hij de vragen van GBMG over de RES in
eerste termijn voor de raadsvergadering schriftelijk zal beantwoorden.

8.

Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg: jaarrekening – en verslag
2019 en ontwerp-begroting 2021
Wethouder Verschuren zegt toe de vraag van het CDA over het stoppen met
de Service Lavel Agreements met de gemeente Groningen en het mogelijk
mislopen van een korting van € 300.000 van de gemeente Groningen, voor
de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden.

9.

Ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer
De wethouder zegt toe de vraag van de PvdA over de gevolgen van Corona
voor de begroting van het Publiek vervoer (WMO- en leerlingenvervoer) voor
de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden, tevens beantwoordt hij
de vraag van het CDA over de manier waarop wordt omgegaan met de
doorbetaling van salarissen van oproepkrachten.

10.

Financiële stukken Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering
Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG)

Dhr. Verschuren

Afgehandeld in dagmail 26-05-2020

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

Verantwoordelijk
Mw. Van Schie

Status
In behandeling

Wethouder Verschuren zegt toe de vraag van de PvdA over de accountant
van SOZOG voor de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden.

Toezeggingen raadsvergadering 28 mei 2020
Agendapunt
9.

Toezegging
Concept Regionale Energiestrategie
•

•

Wanneer de moties worden aangenomen worden ze door de
wethouder meegenomen naar de regio aangaande RES 1.0 en 2.0.
Wanneer ze onvoldoende worden gehonoreerd dan brengt de
wethouder dit terug naar de raad;
De wethouder zegt een raadsbrief toe over de communicatie
rondom de RES 1.0 en 2.0

Toezeggingen raadscommissie 4 juni 2020
Agendapunt
5.

Toezegging
Agendering raadsbrief 154 inzake ontwikkelingen Welkoop
•

•

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag over
de kosten van de externe (juridische) ondersteuning in de zaak rond
Welkoop
De wethouder zegt toe de raad bij te praten over de gang van
zaken met betrekking tot het Grondbeleid.

6.

Vaststellen bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek

Dhr. Boersma

11/6/20 in dagmail afgehandeld

•

4.

De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of
het klopt dat volgens het voorliggende bestemmingsplan ook andere
retail dan retail van volumineuze producten op dit bedrijventerrein
zou mogen komen als de gemeente daar toestemming voor geeft.
Agenderingsverzoek ingekomen stuk 06. Brief Werkgroep N33 DAR
Noordbroek – onacceptabele verkeersoverlast Hoofdstraat Noordbroek
•

•

•
•

Dhr. Borg

De wethouder zegt toe dat er een nader onderzoek zal worden
gedaan naar de verkeersbewegingen in Noordbroek met een
uitgebreide telling op meerdere momenten gedurende het jaar en
de verschillende seizoenen.
De wethouder zal de raad de stukken van de rechtbank, de
uitspraak en de verwijzing naar het proces doen toekomen nav een
omissie onder de oude gemeente Menterwolde en de afwikkeling
daarvan.
De wethouder zegt toe dat er gekeken zal worden naar
koppelkansen met de Provincie en de NPG groslijst.
De wethouder zegt toe dat er overleg zal plaatsvinden met
Rijkswaterstaat, Provincie en de verschillende navigatiesystemen
over mogelijkheden om deze weg uit niet noodzakelijke routes te
halen en zo minder verkeersbewegingen in Noordbroek te krijgen.

Toezeggingen raadscommissie 11 juni 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Voortgang De Leine

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
In behandeling

De wethouder komt schriftelijk terug op;
• De vragen/stellingen van mevrouw Van Hogen
• De openstaande technische vragen van fracties welke deze fracties
nog via mail doen toekomen.
• De uitspraak van de Raad van State inzake de gemeente Maasgouw.
• Inventarisatielijst bewoners; de lijst welke mensen/adressen een
persoonlijk overgangsrecht hebben en op welke adressen
permanent gewoond wordt en waar dit niet mag. Dit wordt in
samenhang teruggegeven aan de raad. Het onderzoek hiernaar start
binnenkort.
• Of er een raadsvoorstel komt inzake het omzetten van de
objectgebonden constructie naar persoonsgebonden constructie
• Tijdspad bestemmingsplan reparaties en handhavingsbeleid.

•
•
•

Afgehandeld in dagmail 24/6
Afgehandeld in dagmail 24/6
Afgehandeld in dagmail 24/6

Het handhavingsbesluit zal in de toekomst in een raadsvoordracht aan de
raad worden aangeboden.

Toezeggingen raadsvergadering 25 juni 2020
Agendapunt
13.

Toezegging
Motie vreemd aan de orde van de dag mbt Herverdelen gemeentefonds
treft plattelandsgemeenten
•

•

De raad wordt wanneer er nieuws is aangaande de lobby
betreffende de herverdeling van het gemeentefonds geïnformeerd
via de raadsbrief;
De auditcommissie wordt bijgepraat over de stand van zaken
aangaande de lobby herverdeling gemeentefonds in de
bijeenkomsten van de auditcommissie.

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status
In behandeling

