
 

 

 LET OP:  

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

 

 

2019 
 

Toezeggingen raadsvergadering 25 april 2019 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8 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; 

 
 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 

 

 

 

 

 

      TOEZEGGINGENLIJST  
 



 

 

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 

 

 

2020 
Toezeggingen raadscommissie 6 februari 2020 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

6. 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.  
 

Dhr. Drenth  
 
In behandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toezeggingen raadscommissie 13 februari 2020 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. RKC (Rekenkamercommissie) onderzoek kostendekking rioolheffing 

- 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. 

 

Dhr. Drenth  
 
In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 28 mei 2020 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

9. 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 

Dhr. Verschuren  
 
In behandeling 
 
 
 
Afgehandeld middels raadsbrief 239 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toezeggingen raadscommissie 4 juni 2020 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. 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. 

Mw. Van Schie In behandeling  

 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Agenderingsverzoek  ingekomen stuk 06. Brief Werkgroep N33 DAR 

Noordbroek – onacceptabele verkeersoverlast Hoofdstraat Noordbroek 

• 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. 

 

Dhr. Borg  
 
 
 
In behandeling 
 
 
 
 
Afgehandeld dagmail 10/08 
 
 



 

 

Toezeggingen raadscommissie 1 oktober 2020 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Bespreken raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein 

 
- In de volgende raadsbrief over het sociaal domein wordt ingegaan 

op wat de effecten zijn van de zorg die we leveren en de 
bezuinigingen die we doorvoeren. Dit ook in vergelijking met 
andere gemeenten (wethouder Verschuren) 

- Waarom er aan de pilot Mobility-Mentoring maar 11 inwoners 
hebben deelgenomen (wethouder Verschuren) 

- Inzicht geven in meerwaarde en kosten van het regiesysteem van 
de sociale teams (wethouder Boersma) 

 

Dhr. Verschuren en dhr. 
Boersma 

In behandeling 
 
 
 
 
 
Afgehandeld via dagmail 3/11 

7. Lokaal Sportakkoord 
 
Wethouder Borg doet namens wethouder Drenth de toezegging dat een 
evaluatie van de voortgang van het project voor de raad ter inzage komt. 
Dit kan ook via de P&C cyclus. 
 

Dhr. Drenth In behandeling 

Toezeggingen raadscommissie 10 december 2020 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. Bespreken raadsbrief “Voortgang afvalmaatregelen” 
- De wethouder zegt toe de werkzaamheden van de afvalcoaches te 

evalueren en de uitkomsten hiervan rond het zomerreces van 2021 
met de raad te delen. 

- Bij een eerstvolgende tussenstand zullen meer vergelijkingscijfers 
worden toegevoegd. 

 

Dhr. Verschuren In behandeling 

6. Uitvoering Covid-19 wetgeving 
De burgemeester zegt toe de raad één keer per kwartaal achteraf te 
informeren over de covid maatregelen en de eventuele ontheffingen. 
 
 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 



 

 

7. Verordeningen Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning 2021 
- Beide wethouders zeggen toe te zullen kijken naar de goed 

leesbare verordening van de gemeente Kampen en deze eventueel 
als voorbeeld te gebruiken voor een volgende keer.  

- Wethouder Boersma zegt toe in gesprek te gaan met de 
adviesraden over de passages in hun advies en zal dit aan de raad 
terugkoppelen.  

 

Dhr. Verschuren en dhr. 
Boersma 

In behandeling 

 

 

 

 

Toezeggingen raadsvergadering 4 maart 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10. Ouderenbeleid 

De wethouder zegt toe dat de inhoud van Raadsbrief 256 (Aanvullende 

informatie ouderenbeleid) verwerkt wordt in de uitvoeringsplannen 

Ouderenbeleid 

Dhr. Boersma In behandeling  

 

 

Toezeggingen raadscommissie 11 maart 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. Profiel lid Raad van toezicht Scholengroep OPRON 

 

De wethouder zegt toe bij OPRON aandacht te vragen voor een divers en 

inclusief kandidatenbeeld met een goede regionale vertegenwoordiging in 

de Raad van Toezicht Scholengroep OPRON. 
  

Dhr. Drenth In behandeling  

 



 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 18 maart 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Rekenkamerrapport Opvolgingsonderzoek vastgoed 
 
Wethouder Drenth zegt toe om in overleg met de Auditcommissie te 
bepalen hoe het onderwerp vastgoed in de P&C cyclus opgenomen kan 
worden. 
  

Dhr. Drenth In behandeling  

7. Verwerving grond voor uitbreiding dorp Overschild – Graauwedijk 
 
Wethouder Boersma zegt mede namens wethouder Van Schie toe om 
onderstaande vraag van de heer Ploeger schriftelijk te beantwoorden. 
Vraag: Wordt bij het nemen van dit besluit de woonbestemming van de 
kleine percelen er afgehaald? Dit om de wens om voldoende ruimte te 
hebben om eventuele ruimtelijke verschuivingen in het dorp mogelijk te 
maken, niet te frustreren. 
 

Dhr. Boersma/mw. Van 
Schie 

Afgehandeld dagmal 30-3  

 

Toezeggingen raadscommissie 8 april 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. Kredietaanvraag eerste deel projecten uit de eerste tranche Nationaal 
Programma Groningen 
 
Wethouder Verschuren zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag 
wat de argumenten waren waarom het bedrag wat aangevraagd is voor 
project M09 “Bevorderen Sociale Veerkracht” (700.000 euro) zo afwijkt 
van wat toegekend is (233.000 euro). 
 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 

  



 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 15 april 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk  Status 

4. Rekenkamerrapport Armoedebeleid 
 

1. De wethouder heeft aangegeven dat de raad 
ambtelijke ondersteuning kan krijgen bij het 
versterken van de kaderstellende rol. 

2. De wethouder zegt toe de vraag naar de acties die 
de gemeente heeft gedaan om de huisraadbank te 
behouden, schriftelijk te beantwoorden. 

3. De wethouder zegt toe de raad inzage te geven in 
de diverse monitoren en benchmarks. 

4. De wethouder zegt toe te onderzoeken of 1 
telefoonnummer / 1 loket mogelijk is. 

 

Dhr. Verschuren   
 
Afgehandeld 
 
 
 
Afgehandeld in dagmail 29/4 
 
Afgehandeld in dagmail 6/5 

5a Verbouw kindcentrum Zuidbroek    
 
Wethouder Drenth zegt op vragen van de fractie van de 
PvdA toe dat de raad de excel sheets krijgt die in 
algemeenheid onder raadsbrief nummer 267 (kosten voor 
Corona en de daarbij horende compensatie) liggen.  
 
 

Dhr. Drenth  Afgehandeld middels 
raadsbrief 267, bijlage 1 

5b Uitbreiding en verduurzaming KC Woldwijck 1 te 
Hoogezand 
De fractie van de PvdA stelt de vraag waarom het 
technisch niet mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen 
op het sedumdak. Wethouder Drenth zegt toe de vraag 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
 
 
 
 

Dhr. Drenth  Afgehandeld dagmail 20-4-
2021 



 

 

 
 
 
 

6. Omgevingswet: vaststelling uitgangspuntennotitie 
sturingsfilosofie 
 

1. Wethouder van Schie zegt toe uit te zoeken of het 
juridisch mogelijk is voor de raad om een kleine 
groep raadsleden te mandateren een advies voor 
te bereiden. Dit naar aanleiding van de suggestie 
van de fractie van de PvdA. Het doel is om de 
adviestermijn van acht weken niet onnodig vaak 
te hoeven verlengen. 

2. Wethouder van Schie zegt toe de niet 
beantwoorde vragen van de VVD fractie als 
technische schriftelijk te beantwoorden. De 
vragen zullen door de VVD aangeleverd worden bij 
de griffie. 

 

Mw. Van Schie  In behandeling 

 

 

 

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 
worden met de raad gedeeld 
 
  

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

12. Motie vreemd aan de orde van de dag mbt ““Openingstijden 
gemeentehuis”; 
 

Dhr. Hoogendoorn 
 
 

In behandeling 



 

 

• Dhr. Hoogendoorn geeft aan dat hij bereid is de inhoud van motie 

nr 7 te onderzoeken, met een voorbehoud op de openstelling voor 

de vrijdagmiddag. De inhoud van de motie omvat: 
- Zich in te zetten voor het uitbreiden van de openingstijden van 

de locatie Hoogezand met twee avonden per week én de 

vrijdagmiddag.  

- De mogelijkheid om documenten thuisbezorgd te krijgen bij 

sluiting van de locaties in Muntendam en Slochteren extra onder 

de aandacht van inwoners te brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Motie 06 “Handhaving windmolens Eekerpolder N33” 

Dhr. Boersma zegt toe de raad op korte termijn te informeren hoe het 
college daadwerkelijk gaat ingrijpen t.a.v. de overlast en daarbij 
tegemoet komt aan de wensen van de bevolking 
 

Dhr. Boersma In behandeling 

 

 

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 hij de raad schriftelijk zal 
informeren over de mogelijkheden om loting toe te passen bij 
uitvoering van de handhaving. 

• Wethouder Boersma zal de beantwoording van de eerdere vragen 
van de VVD laten uitzoeken en komt daar schriftelijk op terug. 

• 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. Boersma In behandeling 



 

 

• Wethouder Boersma zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over 
de uitkomst van de collegebespreking over de vaststelling van de 
beleidsregel. 

 

5. Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 
 

• De portefeuillehouder zegt toe dat er na de zomer een raadsbrief 

komt over de aanpak van witte vlekken (bluswatervoorziening); 

dat is gerelateerd aan de aanrijtijden van de brandweer. 

• De portefeuillehouder zegt toe dat er in het najaar een 

beleidsnota komt over ondermijning. 
 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 27 mei 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4.B Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer 

Wethouder Boersma zegt toe om bij het dagelijks bestuur te vragen of in 

het vervolg in de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer ook het aantal 

fte’s van de bedrijfsvoering organisatie vermeld kunnen worden. 
 

Dhr. Boersma In behandeling 

 

 

Toezeggingen raad 3 juni 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8. Regionale Energie Strategie; besluitvorming RES 1.0 

• Wethouder Verschuren zegt toe n.a.v. besluitvorming in de raad 

van Groningen t.a.v. zonnepanelen op daken van bedrijven, na te 

gaan of bedrijven verplicht kunnen worden om zonnepanelen op 

hun daken te plaatsen.  

Dhr. Verschuren In behandeling 



 

 

• Wethouder Verschuren zegt toe de raad nader te informeren n.a.v. 

de mogelijkheden van het afdwingen t.a.v. het verzoek aan het 

college zoals verwoord in motie nr. 010 (wanneer er plannen zijn 

t.av. stroomkabels deze ondergrondse aangelegd worden en dit 

geldt eveneens voor plannen t.a.v. warmtetransport) 

 

9. Instemmingsbesluit zoutwinning 

• De wethouder informeert de raad nader over de stand van zaken 

over de standpuntbepaling van de Provinciale Staten 

• De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag over de rol van 

de provincie in combinatie met de NOM, gezien het feit dat de 

NOM 4 aandeelhouders heeft (de drie noordelijke provincies en het 

ministerie van EZK 

Mw. Van Schie In behandeling 

 

 

 


