
Toezeggingen en acties

datum toezegging toezegging/afspraak status / advies

21 januari 2016 Ervaringen BIEO

Het college zal met een groep inwoners de ‘bieo’ spiegelen. Werkt het prettig en 

handig? Wat kan er beter? Begrijpen we het?

advies college:

afgerond, niet meer actueel

21 januari 2016 Burgerbegroting

Het onderwerp ‘burgerbegroting’ wordt betrokken in het “Woerden zegt ja, tenzij”-

traject. Het college zal hier een onderzoek naar doen. Dit zal in de volgende 

jaarcyclus plaatsvinden.

advies college:

afgerond, meegenomen in 

begroting 2018

4 oktober 2016 Begroting 2019-2022

De commissie is ontevreden over de opvolging van de aanbevelingen die in 2015 

gedaan zijn, met name het concretiseren van de doelstellingen en resultaten en 

het toevoegen van een stand van zaken op dit moment. De commissie wenst hier 

volgend jaar een zichtbare verbetering in te zien.

Herhaald in de vergadering van 10 oktober 2017

open

7 februari 2017 IBT-verordening

De reactie van het college richting de provincie inzake de IBT-verordening wordt 

nog aan de Auditcommissie gezonden. 

open

7 februari 2017 Maart-brief

De maart-brief wordt in maart besproken en het juni-overleg in juni. 
afgerond

6 september 2017 Ondertekening stukken gericht aan de auditcommissie

De afspraak wordt gemaakt dat stukken aan de auditcommissie in het vervolg 

bestuurlijk ondertekend worden (in plaats van ambtelijk). 

afgerond

6 september 2017 Evaluatie P&C-cyclus

De suggestie van de wethouder om een extra rapportage vast te stellen over de 

periode november-april wordt meegenomen in de vergadering van januari 2018 

bij evaluatie van de P&C-cyclus.

in vergadering 23-1

6 september 2017 Juni-overleg

Het juni-overleg dient qua opzet zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de 

programmagewijze opzet van de begroting.

open

6 september 2017 Excel-rapportage programmadoelen Bestuursrapportage

De commissie ontvangt een Excelversie van de programmadoelen uit de 

Bestuursrapportage

niet gerealiseerd, laten 

staan voor volgende Burap?

10 oktober 2017 Evaluatie P&C-cyclus

Voor de evaluatie P&C-cyclus in januari 2018 zal een gezamenlijk bespreekstuk 

door griffie/organisatie worden opgesteld, waarin een inventarisatie is verwerkt 

van de bespreekonderwerpen vanuit de fractie.

in vergadering 23-1

10 oktober 2017 213a-onderzoeksagenda

De wethouders zegt toe de raad te informeren welke onderzoeken uit 2017 

(deels) onder de reikwijdte van het 213a-onderzoek kunnen vallen. Een 

onderzoeksagenda voor 2018 kan in januari 2018 worden besproken. De 

Rekenkamercommissie wordt op de hoogte gesteld van de agenda. 

in vergadering 23-1

10 oktober 2017 Begroting 2018-2021

De raad ontvangt vóór de begrotingsraad een toelichting op (de juistheid van) het 

renteresultaat.

afgerond

10 oktober 2017 Begroting 2018-2021

De raad ontvangt tijdig vóór de begrotingsraad een aangepast raadsvoorstel, 

waarin tenminste het raadsbesluit zelfstandig te lezen is.

afgerond

10 oktober 2017 Begroting 2019-2022

Vanaf 2018 wordt de begroting in Excel direct bij de publicatie van de 

programmabegroting beschikbaar gesteld.

open

10 oktober 2017 Begroting 2019-2022

Vanaf 2018 wordt een totaaloverzicht van de taakvelden aan de begroting 

toegevoegd.

open

10 oktober 2017 Begroting 2019-2022

De afspraak om de doelstellingen te voorzien van een duidelijk startpunt/0-meting 

wordt herhaald.

open

10 oktober 2017 Begroting 2019-2022

De doelstellingen, maatschappelijke opgaven en acties dienen in het vervolg 

voorzien te worden van een duidelijke nummering.

open

10 oktober 2017 Aanpassing 212-verordening

De commissie is positief over de concept-verordening. De verordening kan met 

een voorstel aan de raad worden aangeboden.

afgerond

10 oktober 2017 Begrotingsmarkt 2018

In de begrotingsmarkt 2018 wordt een presentatie verzorgd door ambtenaren die 

betrokken zijn bij het begrotingsproces én wordt de accountant gevraagd zijn 

aandachtspunten of opmerkingen bij de begroting te delen.

open


