
Volg-
nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-
houder

Stand van zaken

1 30-06-11 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 Nu nog niet aan de orde.

2 08-09-11 Rondvraag 
Constructiegegevens

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

Ruimte Schreurs Rib (13R.00036) terzake op 
DLIS

7 18-04-12 Rondvraag Inwonersbelangen 
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 Ambtelijk in voorbereiding.

8 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 Volgt per Rib. Komt wellicht 
aan de orde bij behandeling 
addendum RSV. RSV op 
agenda 7-2. 

11 31-05-12 Onderzoeksrapport Arsenaal Besloten commissievergaderingen houden 
als er sprake is van de verkoop van een 
vastgoedobject.

Ruimte Schreurs Ad hoc.

12 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 Op agenda 7-3.
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15 01-11-12 Kaderstelling Vastgoed De raad ontvangt een vastgoedlijst waarop 
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.

Ruimte Schreurs Ambtelijk in voorbereiding, 
komt eind januari naar de 
raad.

16 01-11-12 Programmabegroting 2013 Het college zal het debat over de 
huursector als onderdeel van de 
woningmarkt en toekomstige plannen 
daarin, initiëren.

Ruimte Schreurs Gezamenlijk duiden.

17 01-11-12 Programmabegroting 2013 De randwegen BRAVO 6a, 6b en 8 zijn eind 
2014 te gebruiken.

Ruimte Van Tuijl Toezegging beschouwen als 
mededeling.

20 29-11-12 Bestemmingsplan 
bedrijventerreinen 
Barwoutswaarder, Polanen en 
Putkop

ZZP’ers kunnen binnen het 
bestemmingsplan de gewenste ruimte 
krijgen. Zo dit niet het geval is, wordt dat 
via een wijzigingsvoorstel geëffectueerd.

Ruimte Schreurs Is mogelijk in het 
bestemmingsplan.

21 29-11-12 Afvalbeheerplan De strekking van de moties inzake 
inzameling luiers van D66, CU/SGP, VVD 
en Progressief Woerden en inzake 
inzameling drankenkartons van Progressief 
Woerden en D66 worden overgenomen. 

Ruimte Van Tuijl De raad wordt begin volgend 
jaar per Rib geïnformeerd.

22 29-11-12 Afvalbeheerplan De suggestie om in de nabije toekomst te 
bezien of het overgebleven restafval op 
basis van hoeveelheid/gewicht per 
huishouden kan worden ingezameld, wordt 
meegenomen (tariefsdifferentiatie).

Ruimte Van Tuijl De raad wordt begin volgend 
jaar per Rib geïnformeerd.

23 29-11-12 Afvalbeheerplan De suggestie met betrekking tot de 
jaarlijkse “huisraaduitwisseling” wordt 
meegenomen.

Ruimte Van Tuijl De raad wordt begin volgend 
jaar per Rib geïnformeerd.
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24 29-11-12 Afvalbeheerplan In de evaluatie van de pilot in de wijk Snel 
& Polanen wordt het onderdeel plaatsing en 
afstand van afvalcontainers nadrukkelijk 
meegenomen.

Ruimte Van Tuijl De raad wordt begin volgend 
jaar per Rib geïnformeerd.

25 06-12-12 Welstandsbeleid Het college heeft toegezegd een evaluatie 
van het welstandsbeleid op te stellen.

Ruimte Schreurs Wordt meegenomen in de 
uitwerking van het nieuwe 
beleid.

26 06-12-12 Informatieverzoek aan college De commissie verzoekt een Rib inzake de 
mogelijke financiële consequenties van een 
claim van een aantal tuinbouwbedrijven 
n.a.v. de uitspraak van de RvSt inzake bp 
Harmelerwaard.

Ruimte Schreurs Bij de definitieve 
planvorming van de 
ontsluiting Harmelerwaard 
wordt beoordeeld of de 
genoemde beperkingen 
kunnen worden opgeheven 
en of het 
bestemmingsplan op die 
punten kan worden 
aangepast. Het college is 
niet op de hoogte van 
eventuele claims die dit 
zou kunnen opleveren en 
kan dus in dit stadium 
(nog) niet beoordelen of 
die reëel zijn, ergo wat 
daarvan de eventuele 
financiële consequenties 
zijn.
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27 06-12-12 Rondvraag Inwonersbelangen 
inzake asbest bij 
corporatiewoningen

Het college zegt toe navraag te doen naar 
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.

Ruimte Schreurs Info vanuit Groenwest wordt 
vooralsnog afgewacht.

32 19-12-12 Regionale 
Huisvestingsverordening

Het college zegt toe de raad nader te 
informeren over het verlotingsysteem nadat 
overleg is geweest met GroenWest hierover 
(voorjaar 2013).

Ruimte Schreurs Info vanuit Groenwest wordt 
vooralsnog afgewacht.


