
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

september-13 Wijziging APV inzake growshops Middelen ja Molkenboer

december-13 Risicomanagement inclusief 

verbonden partijen

Middelen ja Duindam 18 juni 2013 workshop accountant plus begeleiding inbedding P&C cyclus

december-13 Tweede Bestuursrapportage 2013 Middelen ja Duindam

december-13 Lokale Economie Middelen nee Duindam Tijdens de commissie van 16 oktober is informatie toegezegd over het 

onderwerp Lokale Economie.

januari-14 Uitvoeringsplan integrale veiligheid 

2014

Middelen ja Molkenboer Toegezegd bij behandeling uitvoeringsplan 2013 in de commissie van 22 mei 

2013 dat het volgende uitvoeringsplan eerder besproken zal worden door de 

raad.

februari-14 Toelichting politiecijfers Middelen nee Molkenboer Tijdens de commissie van 16 oktober is de bijeenkomst van november 

op voorstel van de voorzitter verplaatst naar februari. Dan bespreking 

inclusief jaarcijfers voor een completer beeld.

mei-14 Jaarstukken VRU Middelen ja Molkenboer Jaarlijkse zienswijze inzake de jaarstukken van de VRU

juni-14 Eerste Bestuursrapportage 2014 Middelen ja Duindam

derde kwartaal-13 Verordeningen inzake Drank- en 

horeca (in ieder geval de APV en 

wettelijk verplichte verordening 

paracommerciële (kantines, ed) 

instellingen)

Middelen ja Molkenboer Derde kwartaal beleidsnota, in vierde kwartaal paracommerciële verordening.

Nog in te plannen Brieven Ombudsman Middelen nee Molkenboer Planning is indicatief. Bespreking is afhankelijk van geactualiseerde 

verkeersonderzoeken die mee worden genomen in de bespreking.



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

11 28-02-13 Parkeerbeleid In overleg met de ondernemers wordt Middelen Duindam Zie rib 13R.00217 13 10-04-13 Duurzaamheid In een volgende verantwoording middels 

een raadsinformatiebrief zal het 

termijneffect (eenmalig of structureel) en 

het bereik (hoeveel mensen worden 

aangesproken / bereikt?) worden 

meegenomen in de verantwoording per 

project. Voorstel hoe verzamelde data 

(warmtescan) gecommuniceerd gaat 

worden richting bevolking. Periode Slok 

afgesloten daar zat een plan onder en op 

basis van ervaringen komt er een 

startnotitie in het najaar van 2013.

Middelen Duindam Gedeelte over warmtescan 

is op 29 mei 2013 

gepubliceerd op RIS met 

nummer 13R.00164

14 30-05-13 Motie rechtmatige aanpak 

harddrugsgebruik (ingetrokken) 

/ project Achilles

De strekking van de motie wordt betrokken 

bij evaluatie; de evaluatie wordt gedeeld 

met de raad (eventueel vertrouwelijk); tot 

die tijd worden  er geen nieuwe 

vergelijkbare acties op touw gezet.

Middelen Molkenboer

30 18-09-13 Rondvraag Lijst van der Does 

inzake verstoring openbare 

orde

Naar aanleiding van de vragen van 

raadslid Van der Does zegt de 

portefeuillehouder toe om terug te 

komen op het gespreksverslag van de 

meldkamer. Tevens zal de 

portefeuillehouder een uitnodiging naar 

de raad zenden voor een 

bewonersavond binnenstad (meet & 

greet).

Middelen Molkenboer Aan de toezegging is geen 

termijn meegegeven.

31 18-09-13 Bespreking rib project 

achilles en project nuchter 

verstand

Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe 

om bij het afsluiten van een nieuw 

convenant de raad te informeren en een 

nieuwe actie (‘drugsbrief’) aan te 

kondigen bij de raad.

Middelen Molkenboer Zie ook toezegging 14

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

32 18-09-13 Bespreking rib consultatie 

regionaal crisisplan 

Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe 

om tijdens een informatiebijeenkomst 

het regionaal crisisplan door te lopen 

met de raad.

Middelen Molkenboer Zie ook in te plannen bij 

informatiebijeenkomsten

33 18-09-13 Bespreking rib consultatie 

regionaal crisisplan 

Portefeuillehouder Molkenboer zegt een 

raadsinformatiebrief toe waarin een 

analyse wordt gemaakt van de vorming 

van de gemeenschappelijke regeling van 

de VRU. Een korte rib: waar kan je van 

leren?

Middelen Molkenboer Aan de toezegging is geen 

termijn meegegeven.

34 26-09-13 Lokaal Veteranenbeleid De burgemeester zegt toe in overleg te 

treden met het Comité 4 en 5 mei om te 

bezien of er ruimte in het programma 

kan worden gemaakt om aandacht te 

schenken aan veteranen. Hij koppelt dit 

t.z.t. terug.

Middelen Molkenboer

39 16-10-13 Programma 2 begroting 2014 Wethouder Duindam zegt toe om de raad 

te informeren over wat het college inzake 

snippergroen heeft ondernomen (geen 

voorstel naar de raad)

Middelen Duindam Informeren Raad januari 

2014.



MOTIES
Volg-

nummer

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

Stand van zaken

8 Raad 27-06-2013 OZB Het onverwachte structurele 

voordeel voor de gemeente ten 

gevolge van de berekeningsfout 

mbt de vaststelling van de 

verwachte OZB-opbrengst mag niet 

zonder meer structureel in de 

algemene middelen vloeien maar 

dient, als compenserende 

maatregel, onderdeel uit te maken 

van de overwegingen bij de 

vaststelling van de OZB over 2014.

Middelen Duindam



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

Bijeenkomst OKW, College en Raad over "relatie gemeente en 

bedrijventerreinen"

Extern Start om 20:15 uur

Presentatie ziekenhuis Koster Start om 19:30 uur tot 20:15 uur

10-dec-13 Informatiebijeenkomst inzake VRU Molkenboer Onder voorbehoud

12-dec-13 Vervolg bestuursuitje; Woerdense vertaling Duindam / Molkenboer Start 20.00 uur; externe locatie

Presentatie Economic Board Utrecht Duindam

Jaarbrief Wonen en Locatiemonitor Schreurs

13-feb-14 Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer

nog in te plannen Doorlopen regionaal crisisplan Molkenboer Zie toezegging 32 cie middelen

WERKBEZOEKEN

05-nov-13 Gesprek Klooster / Culturele organisaties Op locatie

14-nov-13 Gesprek Ziekenhuis Zie informatiebijeenkomst 14 november 

2013 / raadzaal stadhuis

apr-14 Gesprek Onderwijsveld (LEA) introductieprogramma raad 2014

12-dec-13

Gesprek Ondernemers Binnenstad Zie informatiebijeenkomst 12 december 

2013 / Op locatie

nog in te plannen Gesprek Stichting Klasse Op locatie (uitnodiging van Stichting 

Klasse)

14-nov-13

16-jan-14


