
 

 

 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 De Jong In behandeling 

 

 

 

 

 

 

      TOEZEGGINGENLIJST  
 



 

 

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  

 

 

 

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 Afgehandeld  

 

 

 

 

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): 

Dhr. Hoogendoorn In behandeling 



 

 

 
Eind 2021 wordt de centrale huisvesting geëvalueerd. De ervaringen 
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. Boersma In behandeling 
 
 
 
 

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 raad 30 september 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

8. Lokaal Plan van Aanpak versterking Midden-Groningen 2021-2022 
De wethouder zegt toe het Meerjaren Versterkingsplan Plan, zodra deze is 
opgesteld, met de raad ter kennisname te delen, evenals de raad te 
informeren over: 

- Aanpak problematiek funderingen 

- Deelprogramma’s  

- Voortgang 
 

Mevr. Van Schie Afgehandeld informatiebijeenkomst 
20-1-2022 

 

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 28 oktober 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

10. Verbeteragenda Quick Scan lokale democratie 
De heer Hoogendoorn zegt toe samen met de gemeentesecretaris te 
bekijken hoe participatie en Right to Challenge kunnen worden 
meegenomen in de communicatieparagraaf bij voorstellen indien van 
toepassing.  

Dhr. Hoogendoorn Afgehandeld middels raadsbrief 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 
 
Mevr. Van Schie 
 
 
 
 
Dhr. Drenth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In behandeling 
 
 
 
 
In behandeling 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 18 november 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

5. a en b Gezondheidsbeleid 2021-2025 / Vaststellen Lokaal Preventieakkoord 
Midden-Groningen 

• De wethouder zegt toe dat wanneer er een uitvoeringsplan is 
opgesteld, de raad dit toegestuurd zal krijgen. 

• De wethouder zegt toe in overleg te gaan met de GGD om meer 
aandacht te vragen voor seksuele voorlichting aan jongeren. 

 

Dhr. De Jong  
 
 
 
 
Afgehandeld dagmail 21 maart 2022 

 

 

 

 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 2 december 2021 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

7. Vaststelling bestemmingsplan Eiland Buitenlust Sappemeer 
De wethouder zegt toe de consequenties van de uitspraak van de Hoge 
Raad met betrekking tot gronduitgifte bij het plan te betrekken. 
 

Dhr. De Jong In behandeling 

8. Verordeningen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2022 
De wethouder zegt toe voor de verordening Jeugd en WMo 2023 te kijken 
naar het voorbeeld van de gemeente Kampen.  
 

Dhr. De Jong Afgehandeld dagmail 21 maart 2022 

 

 

 

 



 

 

Toezeggingen raadscommissie 20 januari 2022 (raadzaal) 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Voorbereidingskrediet Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

• De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 3 februari te 

komen met een duidelijke onderbouwing van de locatiekeuzes 3, 4 

en 5 

• De wethouder zegt toe dat het uitgangspunt van duurzaamheid 

wordt meegenomen in het vervolgtraject. 
 

Dhr. Drenth In behandeling 

5. Regiovisie Jeugdhulp Groningen 
 
De wethouder zegt toe de uitkomsten van de ontwikkeltafels te 
presenteren aan de raad 
 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 

 

 

 

Toezeggingen raad 3 februari 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Vragenuur; vragen VVD met als onderwerp de ontwikkelingen met de 

grens met de stad Groningen 
Wethouder Verschuren zegt toe dat hij in gesprek gaat met de gemeente 
Groningen over de evenwichtige verdeling van de lasten en de lusten t.a.v. 
ontwikkelingen van zonneparken en het windpark bij Rodehaan en zal de 
raad hiervan op de hoogte stellen. 

 

Dhr. Verschuren Afgehandeld  

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

Mw. Van Schie In behandeling 



 

 

 

  

Toezeggingen raadscommissie 10 februari 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

7. Vervolg op vlekkenplan centrum Muntendam 

• De wethouder zegt toe dat het oude centrumplan Muntendam voor 

de raad bij de vergaderstukken komt. 

• De wethouder zegt toe dat de raad schriftelijk antwoord krijgt op 

de vraag naar het aantal m2 natte ruimte.  

• De wethouder zegt toe dat er voor de raad een indicatie komt van 

het tijdspad en de doorlooptijd van het traject. 

• De wethouder zegt toe dat er een opzet van het communicatieplan 

met de raad gedeeld zal worden. 

• De wethouder zegt toe dat er schriftelijk duidelijkheid gegeven 
wordt over de dependance 

Mw. Van Schie en dhr. 
Drenth 

Afgehandeld in dagmail 28 februari 
2022 

 

 

 

Toezeggingen raadscommissie 17 februari 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Rekenkamerrapport duurzaamheid 
 
Wethouder Verschuren zegt toe; 

• Uit te zoeken wat de uitkomst is van de resultaten van de 
bedrijven die zijn aangeschreven om energiebesparende 
maatregelen te treffen. 

• Hoever we zijn om duurzaamheid in alle aanbestedingen een 
prominente rol te geven. 

• Een toelichting te geven waarom bepaalde stukken missen in de 
lijst documenten waarin duurzaamheidsdoelen zijn opgenomen. 

 

Dhr. Verschuren Afgehandeld in dagmail 02-03-2022 



 

 

5. Investeringskrediet Gorecht-West fase 5 
 
De wethouder zegt toe uit te zoeken of er een doorberekening is gemaakt 
in de meerjarenbegroting voor de werkzaamheden die nog volgen en een 
inzicht in de uitgaven in 2022 en 2023. 
 

Mw. Van Schie In behandeling 

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 
 

 

 

Toezeggingen raad 3 maart 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Vragenuur; Er zijn vragen ingediend door de fractie van 
Gemeentebelangen met als onderwerp ruimtelijk economisch perspectief 
A7/N33. 
 

De heer Hoogendoorn zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd 

over de stand van zaken t.a.v. de klachtenafhandeling.  

 
 

Dhr. Hoogendoorn Afgehandeld in dagmail 22 maart 
2022 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

NIEUWE RAADSPERIODE 
 

Toezeggingen raadscommissie 7 april 2022 

 

Agendapunt Toezegging Verantwoordelijk Status 

4. Interne verbouwing Sint Antonius in het kindcentrum Vosholen 
Wethouder Drenth zegt toe terug te komen op; 

- Een nadere onderbouwing over het “frisse scholen label”, wat is 
de huidige situatie en hoe wordt het. 

- In hoeverre het label B alsnog gehaald kan worden met mogelijke 
vergoedingen vanuit het Rijk met betrekking tot ventilatie (SUVIS) 

- Inzicht in de kapitaallasten in relatie tot de huursom (meerjarig 
perspectief) 

- Een inventarisatie van het aantal leerlingen per school en de 

benodigde ruimte te betrekken bij het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs 

 

Dhr. Drenth In behandeling 

5. Verordening kinderopvang op Sociale indicatie Midden-Groningen 
- Wethouder Drenth zegt toe de fractie van BBB/LMG in contact te 

brengen met de steller van het stuk om de technische vragen te 
beantwoorden. De uitkomst van dit gesprek zal gedeeld worden 
met de voltallige raad.  

- De wethouder zal nogmaals vragen of het aanvraagformulier wat 
eenvoudiger gemaakt kan worden. 

 

Dhr. Drenth In behandeling 

7. Vaststellen laadvisie 
De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 28 april terug te 
komen op de vraag waarom voor 2022 0,5 fte extra nodig is om de 
laadvisie uit te kunnen voeren.  
 

Dhr. Verschuren In behandeling 

 


