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4 15-03-12 Politiecijfers Per kwartaal de cijfers beschikbaar stellen 
aan de raad

Middelen Molkenboer November 2013 weer een 
presentatie in de Commissie 
Middelen door de politie.

5 29-03-12 Samenwerking BRU-verband De raad ontvangt een Rib inzake de 
gesprekken over voortzetting van de 
samenwerking alsmede het position paper

Middelen Molkenboer Update 13-02-2013: de 
burgemeester kan nog geen 
update geven.

8 16-05-12 Regionale samenwerking De commissie krijgt een uitwerking inclusief 
kostenplaatje van samenwerkingsverband 
U - 10.

Middelen Molkenboer Update 13-02-2013: de 
burgemeester kan nog geen 
update geven.

28 13-02-13 Rondvraag Batensteinbad 
(zonnepanelen)

In maart komt de wethouder met meer 
informatie over de vraag of en wanneer 
de totstandkoming van zonnepanelen 
reëel is (investerings- en 
exploitatiekosten, vooruitblik op de 
mogelijkheden, initiatieven)

Middelen Duindam Maart 2013 meer 
informatie

29 13-02-13 Suggestie CDA inzake WKO Suggestie van het CDA voor een 
bepaalde financieringsmethode (geld 
voor duurzaamheid in een fonds van 
waaruit leningen worden verstrekt om 
zonnepanelen aan te leggen. De 
opbrengsten vloeien terug in het fonds 
totdat de kosten eruit zijn) wordt 
meegenomen door de wethouder.

Middelen Duindam

30 28-02-13 Parkeerbeleid Uit het parkeerbeleid wordt he t 
avondparkeren op maandag t/m 
donderdag geschrapt.

Middelen Duindam

31 28-02-13 Parkeerbeleid In overleg met de ondernemers wordt 
bezien op welke wijze de binnenstad 
vitaler kan worden. 

Middelen Duindam
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32 28-02-13 Motie Schaliegas Het thema Schaliegas wordt in regionaal 
verband op de agenda geplaatst. Het 
college reageert schriftelijk naar de raad 
op welke termijn een regionale reactie / 
standpunt kan worden verwacht.

Middelen Duindam Rib (13R.0074) terzake op 
DLIS

33 28-02-13 Motie beëindiging 
duurzaamheidslening

Het thema duurzaamheidslening komt in 
het kader van het juni-overleg aan de 
orde. Het college geeft dan aan of de 
duurzaamheidslening (al dan niet in 
gewijzigde vorm) wordt gehandhaafd.

Middelen Duindam

39 22-01-13 Bezuinigingen op personeel In het Presidium i s toegezegd dat er een
algemene Rib komt inzake inzicht in
bezuinigingen op personeel in relatie tot
lean / mean maken van processen.

Middelen Schreurs


