TOEZEGGINGENLIJST

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
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
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

Toezeggingen raadscommissie 3 oktober 2019
Agendapunt
8

Toezegging
Uitgangspuntennotitie Welstandsbeleid

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
In behandeling

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status

De heer Boersma zegt naar aanleiding van het verzoek van de fractie SP
toe een jaar na vaststelling een evaluatie te houden.

2020
Toezeggingen raadscommissie 6 februari 2020
Agendapunt
6.

Toezegging
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.

In behandeling

Toezeggingen raadscommissie 13 februari 2020
Agendapunt
5.

Toezegging
RKC (Rekenkamercommissie) onderzoek kostendekking rioolheffing
-

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status
In behandeling

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.

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

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

Afgehandeld middels raadsbrief 239

Toezeggingen raadscommissie 4 juni 2020
Agendapunt
5.

Toezegging
Agendering raadsbrief 154 inzake ontwikkelingen Welkoop
•

•

Agendapunt
4.

•

•
•

Status
In behandeling

Verantwoordelijk
Dhr. Borg

Status

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.

Toezegging
Agenderingsverzoek ingekomen stuk 06. Brief Werkgroep N33 DAR
Noordbroek – onacceptabele verkeersoverlast Hoofdstraat Noordbroek
•

Verantwoordelijk
Mw. Van Schie

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.

In behandeling

Afgehandeld dagmail 10/08

Toezeggingen raadscommissie 1 oktober 2020
Agendapunt
4.

Toezegging
Bespreken raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein
-

-

7.

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren en dhr.
Boersma

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)

Lokaal Sportakkoord

Status
In behandeling

Afgehandeld via dagmail 3/11

Dhr. Drenth

In behandeling

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.

Toezeggingen raadscommissie 10 december 2020
Agendapunt
5.

Toezegging
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.

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
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

Dhr. Verschuren en dhr.
Boersma

In behandeling

-

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.

Toezeggingen raadsvergadering 4 maart 2021
Agendapunt
10.

Toezegging
Ouderenbeleid

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
In behandeling

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status
In behandeling

De wethouder zegt toe dat de inhoud van Raadsbrief 256 (Aanvullende
informatie ouderenbeleid) verwerkt wordt in de uitvoeringsplannen
Ouderenbeleid

Toezeggingen raadscommissie 11 maart 2021
Agendapunt
5.

Toezegging
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.

Toezeggingen raadscommissie 18 maart 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Rekenkamerrapport Opvolgingsonderzoek vastgoed

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status
In behandeling

Dhr. Boersma/mw. Van
Schie

Afgehandeld dagmal 30-3

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

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

Toezeggingen raadscommissie 8 april 2021
Agendapunt
5.

Toezegging
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).

