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Nog in te plannen Nieuwe Marktverordening Middelen jan-16 Duindam Aangekondigd in de nota "De kloppende binnenstad". De businesscase "zaterdagmarkten" is vastgesteld door het 

college en deze wordt nu via een stuurgroep uitgewerkt. Hierop volgt het opstellen van de verordening in het eerste 

kwartaal van 2016. 

november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja mei-16 Duindam

jan-15 Verlichtingsplan (Binnenstad) Middelen mei-16 Duindam De formulering van de kaders is gereed en wordt met Stadshart en BBW besproken. Behandeling in 

commisie en raad kan in mei plaatsvinden.

dec-15 Raadsvoorstel inzake evaluatie 

maatschappelijke effecten subsidies

Middelen ja dec-15 Duindam Naar aanleiding van behandeling RKC-rapport subsidieverlening tijdens raadsvergadering 19-2-2015. Voorstel moet 

voor begrotingsjaar 2016 aan raad zijn aangeboden.
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houder

eerste 
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100 21-05-2014 

commissie 

agendapunt 8

Rib (14R.00147) inzake Factsheet 

regulering wietteelt

De burgemeester zegt een kaderstellende notitie toe die in de loop van de nieuwe 

bestuursperiode samen met de raad wordt opgesteld.

Middelen Molkenboer mrt-15 dec-15 Het college stelt voor om de toezegging en de gevraagde overzichten 

en informatie mee te nemen in het nieuw te vormen plan van aanpak 

verslavingspreventie. In de tweede helft van 2015 onderzoeken we 

graag samen met de raad welke richting en omvang dit plan moet 

krijgen.

173 14-01-2015 

commissie 

agendapunt 4

Besluitenlijst d.d. 10 december 2014 

(jumelage initiatiefvoorstel D66)

De commissie besluit om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen in de 

raadsvergadering van 17 december 2014. Met het advies om inwoners, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven bij de internationale samenwerking te betrekken, alle directe en 

indirecte kosten die ten laste van de gemeente komen zichtbaar te maken en deze 

aanvullingen in de evaluatie in 2016 mee te nemen.

Middelen Molkenboer sep-16 sep-16 Evaluatie medio 2016.

182 11-02-15 commissie 

agendapunt 5b.

Wijziging APV Burgemeester Molkenboer zegt toe om bij een eerstvolgende wijziging van de APV 

(oktober 2015) met behulp van een aantal scenario’s (van geen verbod tot algeheel 

verbod) ook aandacht te schenken aan het carbid schieten.

Middelen Molkenboer okt-15 nov-15 Een apart raadsvoorstel is in voorbereiding (raad 26 november), dit 

voorstel wordt verder meegenomen in de algemene wijzing APV in 

november.

185 19-02-15 raad 

agendapunt 7

RKC-rapport subsidieverstrekking Wethouder Duindam zegt toe welwillend te kijken naar de suggestie van CU/SGP om ook 

op de website van de gemeente in het subsidieregister de doelstellingen/afspraken op te 

nemen (”doorklikken”).

Middelen Duindam mei-15 mrt-16 De afgelopen maanden (maart/april) is het register aangevuld en 

compleet gemaakt. De volgende stap is het opnemen van de 

doelstellingen en afspraken. Dit wordt in de nieuwe opzet van de 

gemeentelijke website meegenomen.

190 11-03-2015 

commissie 

agendapunt 7

Bespreking Rv (15R.00041) inzake 

Herinrichting Rijnstraat

Wethouder Duindam zegt toe dat er gedurende de periode dat de 

herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden niet op de zondagen wordt gewerkt.

Middelen Duindam zie 

stavaza

toezegging wordt uitgevoerd

198 08-04-2015 

commissie 

agendapunt 8

Camperplaatsen recreatieterrein 

Cattenbroek

De wethouder zegt toe om de vragen van Inwonersbelangen over mogelijke 

concurrentievervalsing, door het aanbieden van camperplaatsen door de gemeente, uit te 

gaan zoeken. De wethouder probeert voor de raad van 23 april 2015 een antwoord te 

hebben (wellicht later). De wethouder meldt dat de te geven informatie het te nemen 

besluit niet beïnvloedt.

Middelen Stolk mei-15 nov-15 Over de vraag of het realiseren van camperplaatsen mogelijk 

concurrentievervalsing zou zijn, hebben we contact gehad met de 

Recron, de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club), de Wet Markt en 

Overheid geraadpleegd en telefonisch contact gehad met een 

medewerker van de  Autoriteit Consument en Markt, ze gingen het 

uitzoeken. Van deze laatste hebben we nog geen antwoord 

ontvangen. Verwerkt in raadsvoorstel 15R.00502 (Wet markt en 

overheid)
200 23-04-2015 raad 

agendapunt 9

Recreatieterrein Cattenbroek (nieuw 

voorstel inzake recreatie & toerisme)

Wethouder Stolk zegt toe om voor de zomer 2016 een nieuw voorstel inzake recreatie & 

toerisme naar de raad te zenden. In dit voorstel is ook aandacht voor andere vormen van 

recreatie en toerisme zoals wandelen, Bed & Breakfasts, sloepen en campers.

Middelen Stolk okt-16 okt-16 Voorstel wordt volgens planning opgesteld.

203 20-05-2015 

commissie 

agendapunt 8

Evaluatie uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2014 en doorkijk flankerend 

beleid 2015.

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat hij in september 2015 met een voorstel naar de 

raad komt over het instellen van een proef met cameratoezicht.

Middelen Molkenboer sep-15 nov-15 Een apart raadsvoorstel voor proef cameratoezicht is in voorbereiding 

(raad 26 november). Er is lang gewacht op offertes. Planning 1-1-

2016 van start met proef.
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8. Raad 30-10-2014 Motie proef 

Whatsapp / strategie 

social media

Verzoekt het college te komen met een social media strategie. Middelen Molkenboer okt-15 Raad kan in Q3 een notitie tegemoet zien.


