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houder

Stand van zaken

1 30-06-2011 Defensie-eiland Het college zegt toe de suggestie van een 
betonlaag aan te brengen tijdens/na de 
saneringswerkzaamheden mee te nemen in 
de gesprekken met de ontwikkelaar. De 
raad wordt hierover op een later moment 
geïnformeerd.

Ruimte Schreurs

3 08-09-2011 Rondvragen Cattenbroekerplas 
en Constructiegegevens

De resterende vragen over 
Constructiegegevens (Inwonersbelangen) 
worden schriftelijk (via rib) afgedaan.

Ruimte Schreurs

4 22-09-11 Prestatieafspraken 
woningcorporaties

Het streven om ook 0-treden-woningen in 
Zegveld te realiseren, tracht de wethouder 
in de prestatieafspraken met de corporaties 
op te nemen.

Ruimte Schreurs Opgenomen in rib terzake 
(12R.00259)

7 10-11-11 Gemeentelijk Waterbeleidsplan Variant 2 wordt uitgewerkt. Daarin wordt 
onder meer teruggekomen op scheiding 
van afvoerwater en oppervlaktewater en 
lozing van afvoerwater op 
oppervlaktewater.

Ruimte Van Tuijl Komt in september naar 
commissie en raad, zie 
planning.

9 01-03-12 Starterswoningen Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor 
een concreet project. De context van de 
motie CDA, Inwonersbelangen en PW dient 
daarvoor als kader.

Ruimte Schreurs Via rib terzake (12R.00258)

15 18-04-12 Rondvraag CDA 
verkeersoverlast dorpsstraat 
Harmelen

De wethouder informeert de commissie nog 
over een eventuele relatie tussen rubberen 
plakkaten op de weg en ontstane scheuren 
in nabije huizen.

Ruimte Van Tuijl

16 10-05-12 Rondvraag CDA Athloi Het college bespreekt de casus en koppelt 
(schriftelijk) terug aan de commissie.

Ruimte
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17 10-05-12 Zienswijze PRS Het college koppelt terug in de commissie 
over hetgeen er is gezegd over de 
schuifruimte in Kromwijkerdijk in relatie tot 
Snel BV en/of overige bedrijven.

Ruimte Schreurs

23 31-05-12 Onderzoeksrapport Arsenaal Besloten commis sievergaderingen 
houden als er sprake is van de verkoop 
van een vastgoedonderneming

Ruimte Schreurs

24 07-06-12 Integraal 
Handhavingsbeleidsplan

Kort na zomerreces komt college met 
een Rib waarin wordt ingegaan op 
tegengaan administratieve lasten en 
samenwerking met andere organisaties. 
In het verantwoordingsverslag wordt 
een financiële paragraaf opgenomen.

Ruimte Schreurs

26 28-05-12 Vestia-affaire Zodra er meer informatie terzake bekend 
is, wordt de raad door het college 
geïnformeerd (Rib).

Ruimte Schreurs

28 05-07-12 Juni-overleg / begroting 2013 Het college heeft toegezegd een 
alternatief voor de westelijke randweg 
via de Gildenweg/-brug mee
te nemen in de voorbereidingen van de 
Programmabegroting.

Ruimte Van Tuijl


