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3 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.

6 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.

25 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 Meegenomen in juni-
overleg

26 28-02-13 Parkeerbeleid Uit het parkeerbeleid wordt het 
avondparkeren op maandag t/m donderdag 
geschrapt.

Middelen Duindam RIB in voorbereiding (juni)

27 28-02-13 Parkeerbeleid In overleg met de ondernemers wordt 
bezien op welke wijze de binnenstad vitaler 
kan worden. 

Middelen Duindam RIB in voorbereiding (juni)

28 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 Wordt meegenomen in juni-
overleg.

TOEZEGGINGEN



Volg-
nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-
houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

36 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

37 25-04-13 Drank- en Horecabeleid Voor het zomerreces wordt raad betrokken 
bij het nieuwe beleidskader Drank- en 
Horecabeleid

Middelen Molkenboer 13 juni een bijeenkomst 
gepland (zie 
informatiebijeenkomsten)


