TOEZEGGINGEN
Volgnummer

Oorsprong

Onderwerp

Toezegging

Commissie

Portefeuillehouder
Schreurs

Stand van zaken

01-11-12 Kaderstelling Vastgoed

De raad ontvangt een vastgoedlijst waarop Ruimte
alle panden zijn opgenomen die in
gemeentelijk bezit zijn. Bij elk object is de
duiding courant of incourant gegeven,
inclusief een toelichting daarop. Tevens
wordt ingegaan op een mogelijk
herschikking van gebruikers van de
panden.

10

01-11-12 Programmabegroting 2013

Schreurs

Wordt betrokken bij
jaarlijkse woondebat in
november / december.

15

29-11-12 Afvalbeheerplan

Het college zal het debat over de
Ruimte
huursector als onderdeel van de
woningmarkt en toekomstige plannen
daarin, initiëren.
In de evaluatie van de pilot in de wijk Snel Ruimte
& Polanen wordt het onderdeel plaatsing en
afstand van afvalcontainers nadrukkelijk
meegenomen.

Van Tuijl

16

06-12-12 Welstandsbeleid

Het college heeft toegezegd een evaluatie
van het welstandsbeleid op te stellen.

Ruimte

Schreurs

18

06-12-12 Rondvraag Inwonersbelangen
inzake asbest bij
corporatiewoningen

Het college zegt toe navraag te doen naar Ruimte
het aantal woningen waar mogelijk asbest
is. Het college is hierbij afhankelijk van een
inventarisatie die door GroenWest wordt
uitgevoerd (conform asbestprotocol). De
cijfers zijn naar verwachting in de loop van
2013 beschikbaar.

Schreurs

Afronding evaluatie pilots
S & P en Kamerik wordt
verwacht in augustus
2014. Na de zomer (2013)
ontvangt de raad een Rib
over de stand van zaken
m.b.t. de pilots.
Wordt meegenomen in de
uitwerking van het nieuwe
beleid.
Info vanuit Groenwest wordt
vooralsnog afgewacht. Naar
verwachting in derde
kwartaal 2013.

21

19-12-12 Regionale

Het college zegt toe de raad nader te

Schreurs

9

Ruimte

Update 7-3-2013: bestaande
lijst wordt aangevuld met
(maatschappelijke) functies /
gebruikers (mogelijkheden)

Info vanuit Groenwest wordt
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07-03-13 Overheid in je broekzak

Toezegging

Commissie

Het college wordt gevraagd een Rib op te
stellen inzake "overheid in je broekzak";
meldingen openbare ruimte via mobiele
applicaties.

Ruimte

Portefeuillehouder
Schreurs

Stand van zaken
Geagendeerd voor
procedurevergadering 6-62013.

