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 raadsvergadering 28 mei 2020
Agendapunt
9.

Toezegging
Concept Regionale Energiestrategie
•

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

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;

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.

Verantwoordelijk
Mw. Van Schie

Status
In behandeling

Agendapunt
4.

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

•
•

Verantwoordelijk
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 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.

Status

In behandeling

Toezeggingen raadscommissie 10 december 2020
Agendapunt
5.

7.

Toezegging
Bespreken raadsbrief “Voortgang afvalmaatregelen”
- Bij een eerstvolgende tussenstand zullen meer vergelijkingscijfers
worden toegevoegd.

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

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

Status
In behandeling
In behandeling

Afgehandeld via dagmail 23/06 2021

Toezeggingen raadsvergadering 4 maart 2021
Agendapunt
10.

Toezegging
Ouderenbeleid

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status
In behandeling

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth

Status
Afgehandeld in dagmail 5 oktober

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

Toezeggingen raad 29 april 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Vragenuur; PvdA stelt vragen over de Centrale huisvesting huis van
Cultuur en Bestuur (Raadsbrief 272):

Verantwoordelijk
Dhr. Hoogendoorn

Status
In behandeling

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

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma

Status

Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024

Dhr. Hoogendoorn

Eind 2021 wordt de centrale huisvesting geëvalueerd. De ervaringen
worden met de raad gedeeld

Toezeggingen raadscommissie 20 mei 2021
Agendapunt
4.

5.

Stuk stond bij de raadscommissie van
20 mei 2021

In behandeling

•

•

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.

Toezeggingen raad 3 juni 2021
Agendapunt
8.

Toezegging
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.
• 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)

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

Toezeggingen raad 24 juni 2021
Agendapunt

Toezegging

Verantwoordelijk

Status

7.

Het CDA (mw. Van der Burg) vraagt aandacht voor ingekomen brief 4:
Uitnodiging Orange the World Campagne.
Burgemeester Hoogendoorn zegt toe dat de gemeente actief deelneemt
aan Orange the World Campagne (in okt/nov).

Dhr. Hoogendoorn

Afgehandeld dagmail 22-11-2021

Verantwoordelijk
Dhr. Boersma/De Jong

Status
Afgehandeld in dagmail 11 november
2021

Verantwoordelijk
Dhr. Drenth en dhr.
Verschuren

Status

Toezeggingen raad 1 juli 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Vragenuur; GemeenteBelangen Midden-Groningen: Uitspraak Raad van
State over Windpark Delfzijl
Binnen twee weken komt het college terug bij de raad n.a.v. de uitspraak
van de Raad van State t.a.v. Windpark Delfzijl en de gevolgen daarvan.

Toezeggingen raadscommissie 8 juli 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Voorjaarsnota 2021
• Wethouder Drenth zegt toe in een overzicht weer te geven hoe het
bedrag van 13 miljoen aan bezuinigingen is opgebouwd.
• Wethouder Drenth komt schriftelijk terug op de vragen van de
PvdA over een aantal passages die op een vreemde plek in de
voorjaarsnota staan.

In behandeling
In behandeling

Toezeggingen raadscommissie 16 september 2021
Agendapunt
5.

Toezegging
Wijziging Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild
Midden-Groningen 2019

Verantwoordelijk
Van Schie

Status
Afgehandeld in dagmail 21/9

Dhr. Verschuren

Afgehandeld in dagmail 23/9

De wethouder komt voor de raadsvergadering van 30 september
schriftelijk terug op wat het totale maximale bedrag is wat aan een
aanvrager kan worden toegekend.
6.

Kredietaanvraag eerste tranche Nationaal Programma Groningen (NPG)
deel II
De wethouder komt voor de raadsvergadering van 30 september
schriftelijk terug op de monitoring van het RIVM en zal tevens de evaluatie
“nu niet zwanger” naar de raad doen toekomen.

Toezeggingen raad 30 september 2021
Agendapunt
8.

Toezegging
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

Verantwoordelijk
Mevr. Van Schie

Status
In behandeling

9.

Benoemen lid Raad van Toezicht Stichting openbaar primair onderwijs
(OPRON)

Dhr. Drenth

In behandeling

De wethouder gaat een duidelijk en scherp gesprek aan met Opron over de
vacaturetekst in relatie tot de profielschets en met name over de
aandachtspunten die door de raad hierin zijn meegegeven.

Toezeggingen raadscommissie 7 oktober 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Verbeteragenda Quick Scan lokale democratie
De heer Hoogendoorn zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe
het gegaan is met de terugkoppeling van het CMO-STAMM onderzoek.

Verantwoordelijk
Dhr. Hoogendoorn

Status
In behandeling

5.

Bestemmingsplan Vosholen fase II deelplan 1b
De heer De Jong zegt toe de vraag over de veilige verkeersinrichting als
mede de vraag over de geluidshindercontouren Kroonhoven bij een 30 dan
wel 50 kilometerzone schriftelijk te beantwoorden.

Dhr. De Jong

Afgehandeld in dagmail 12 oktober

Verantwoordelijk

Status

Toezeggingen raadscommissie 14 oktober 2021
Agendapunt

Toezegging

5.

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2020-2021
(ten behoeve van evenementen)
• de portefeuillehouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de
vraag over de vierkante meters van te plaatsen objecten, voor de
raadsvergadering van 28 oktober.
• de portefeuillehouder zegt toe dat er op termijn een evaluatie op
dit beleid zal worden uitgevoerd.
• de portefeuillehouder zegt toe de titel van de wijziging van de
APV aan te passen.

Dhr. Hoogendoorn
Afgehandeld in dagmail 15/10/2021
In behandeling
Afgehandeld in dagmail 15/10/2021

Toezeggingen raad 28 oktober 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Nav vragen in het vragenuur van de ChristenUnie over Motie 26 Voortgang
Lokaal plan van aanpak “Kan de wethouder aangeven hoe ze de motie gaat
uitvoeren?”

Verantwoordelijk
Mevr. Van Schie

De wethouder zegt toe in afstemming met de agendacommissie zodra het
Meerjaren Versterkings Plan er is, dit in een informatieve bijeenkomst met
de raad te bespreken.

Status
In behandeling

In behandeling

6.

Ingekomen stukken en mededelingen
wethouder Drenth heeft toegezegd met dhr. Leeuwerke in contact te
treden naar aanleiding van zijn ingezonden brief (brief nr. 7 lijst
Ingekomen stukken raad 28 oktober 2021, over “verzoek voor verkeers- en
geluidswerende maatregelen”.

Dhr. Drenth

Afgehandeld

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

Dhr. Hoogendoorn

In behandeling

meegenomen in de communicatieparagraaf bij voorstellen indien van
toepassing.

Toezeggingen raad 4 november 2021
Agendapunt
5.

Toezegging
Financiën Midden Groningen

Verantwoordelijk

Status

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.

Mevr. Van Schie

In behandeling

Wethouder Drenth zegt n.a.v. vragen over het inventariseren van
verkeersonveilige situaties toe bij de raad terug te komen met een
Mobiliteitsplan.

Dhr. Drenth

Wethouder Verschuren zegt toe dat de informatie over de evaluatie van de
pilot gezinsondersteuning naar de raad komt;
Wethouder Verschuren zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de
ontwikkelingen in het jongerenwerk;

Dhr. Verschuren

Afgehandeld

Dhr. Verschuren

In behandeling

Dhr. Hoogendoorn

In behandeling

In behandeling

Burgemeester Hoogendoorn zegt de raad binnen enkele weken een
raadsbrief toe met daarin informatie over welke taakonderdelen van de
gemeentelijke organisatie zich er voor lenen om te onderzoeken of
uitbesteding aan de orde zou kunnen zijn.

Toezeggingen raadscommissie 11 november 2021

Agendapunt
4.

5.

Toezegging
Vaststellen Transitievisie Warmte
- De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de
mogelijkheden en beperkingen van zon op daken bij bedrijven. Dit
wordt gecombineerd met een reeds eerder gedane toezegging
hierover op 3 juni 2021.
- De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering uit te zoeken of
de evaluatie één keer in de 4 jaar gehouden kan worden in plaats
van één keer in de 5 jaar
- De wethouder gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om de
woningcoöperaties 40% gasreductie op te leggen.
- De wethouder zegt toe met een uitgebreide toelichting te komen
over geothermie en de warmte koude opslag (WKO).

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

Betrokkenheid Midden-Groningen bestuurders bij besluitvorming
Gaswinning zoals in publiciteit gekomen middels steunbrief
gedeputeerde op verzoek van minister Blok
- De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de brief van
demissionair minister Blok met betrekking tot extra winnen van
gas in Groningen.
- De wethouder zegt toe te trachten de raad vaker dan één keer per
kwartaal bij te praten over dit onderwerp.

Mw. Van Schie

Afgehandeld

Verantwoordelijk
Dhr. Verschuren

Status
In behandeling

Afgehandeld in dagmail 23-11-2021

Toezeggingen raadscommissie 18 november 2021
Agendapunt
4.

Toezegging
Huisvesting Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI)
De wethouder zegt toe serieus te laten onderzoeken of de huisvesting
geheel energieneutraal kan worden, in plaats van bijna geheel
energieneutraal, dit binnen de huidige beschikbare budgetten.

Mocht blijken dat dat de meerkosten van energieneutraal bouwen zo hoog
zijn dat het niet binnen het budget past, dan komt het college hiervoor
terug bij de raad.
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

In behandeling

