TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
nummer
7

Onderwerp

Toezegging

Commissi Portefeuillee
houder

deadline Stand van zaken

12-12-12 Wijkplatforms

Wethouder Van Tuijl zegt toe om in een reeds geplande
Ruimte
raadsinformatiebrief (beleidsbrief) over de wijkplatforms de suggestie van
het CDA mee te nemen om te kijken naar de eventuele bureaucratische
complexiteit bij het aanvragen van een participatiebudget.

Van Tuijl

dec-14

35

26-09-13 Gemeentelijke huisvesting

Schreurs

?

37

10-10-13 Verruiming welstandsbeleid

Schreurs

mrt-15

48

31-10-13 Leidraad herstructurering
bedrijventerreinen

Wethouder Schreurs zegt toe in de uitwerking terug te komen op het
Ruimte
aspect privacy versus een toenemende digitale informatievoorziening en
werkwijze.
Wethouder Schreurs zegt toe na de besluitvorming in de raad over dit
Ruimte
voorstel in overleg met de commissie de doelen m.b.t. de evaluatie te
bepalen.
De Ruimtelijke Structuurvisie wordt naar aanleiding van het intrekken van Ruimte
het voorkeursrecht op percelen in de polder Kromwijkerwetering-west
aangepast zodra er overeenstemming is met de provincie over
alternatieve (schuif)ruimte voor bedrijventerreinen.

Duindam /
Schreurs

okt-14

52

31-10-13 Begroting 2014

Ruimte

Schreurs

sep-14

58

07-11-13 Pilot omgekeerd afval
inzamelen

De strekking van de motie inzake projecten (M-2) wordt in de reguliere
bestuursrapportages meegenomen.
Wethouder Van Tuijl zegt toe de raad in kennis te stellen van de
uitkomsten van de pilot en voorts alle informatie toe te zullen zenden die
de raad nodig heeft voor een vervolgbesluit.

Ruimte

Stolk

dec-14

64

09-01-14 Rondvraag vaarverbinding
Cattenbroekerplas - Oude
Rijn

De suggestie voor een boatconveyor wordt onderzocht.

Ruimte

Stolk

dec-14

82

06-02-14 Spreekrecht burgers /
Bomenkap
staatsliedenkwartier
15-05-14 Ontwikkelingen dorpskern
Harmelen / dorpshuis in
Rabobankgebouw

Wethouder Van Tuijl zegt toe op korte termijn een afspraak met
Ruimte
bewoonster te plannen en de commissie daarvan een terugkoppeling te
geven.
Naar aanleiding van de inbreng van de commissie komt het college t.z.t. Ruimte
met een raadsinformatiebrief, waarin de ontwikkelingen m.b.t. de vestiging
van een dorpshuis Harmelen in het voormalige Rabobankgebouw worden
toegelicht. Alle relevante aspecten komen daarbij aan de orde, zo ook de
ideeën en gedachten omtrent zwembad H2O.

95

Van Tuijl

?

Schreurs /
Koster

okt-14

Wordt opgepakt in bredere samenhang van
burgerparticpatie. De raad wordt met een RIB in
december geinformeerd

Dit is een onderdeel bij de verdere uitwerking en
wordt in het project meegenomen.
Conform planning nr 45 vindt evaluatie in 2016
plaats. In het eerste kwartaal van 2015 wordt een
voorstel gedaan voor de doelen.
Er wordt op dit moment gezocht naar
alternatieven in overleg met de Provincie. In
oktober wordt de raad met een RIB geinfomeerd.
In de komende bestuursrapportage wordt een
toelichting gegeven.
Het college geeft de voorkeur aan een eerste
bespreking van de evaluatieuitkomsten met de
bewoners(organisaties) in de betrokken wijken.
Daarna zal de evaluatie geagendeerd worden voor
de raad van december.
De vraag is uitgezet bij Hogeschool Rotterdam. De
studie is inmiddels gestart. Een tussenresultaat is
bekeken. In het 4e kwartaal zullen de resultaten
bekend worden en ambtelijk worden beoordeeld.
De afspraak met de bewoonster is gemaakt en ook
met andere omwonenden heeft een gesprek
plaatsgevonden.
Ten aanzien van H2O heeft het college uw raad in
september middels een informatiebijeenkomst
geinformeerd over de stand van zaken en proces. In
oktober zijn de plannen van de initiatiefgroep van het
dorsplein besproken met de betrokken wethouders.
De raad wordt over volgende ontwikkelingen
geinformeerd.

103

12-06-14 Rondvraag STERK Woerden De commissie ontvangt (indicatie: kort na de zomer) een Rib inzake een Ruimte
fietsverkeer/-beleid
inhoudelijke reactie op de aanbevelingen/conclusies uit het rapport van de
Fietsersbond.

Stolk

dec-14

De raad wordt over het te volgen proces
geinformeerd uiterlijk in december

104

12-06-14 Rondvraag Inwonersbelangen Wethouder Schreurs zegt toe na te gaan hoe een en ander is geregeld in Ruimte
huisnummering
de APV omtrent de nummering van huizen/panden.

Schreurs

okt-14

Vraag wordt eerste helft november beantwoord.

140

15-10-14 Begrotingsbehandeling:
Wethouder Van Tuijl zegt nog voor dit jaar een raadsinformatiebrief
programma 2 Fysiek beheer toe over de stand van zaken rondom het crematorium.
openbare ruimte en vervoer

Ruimte

Van Tuijl

dec-14

141

15-10-14 Begrotingsbehandeling:
Wethouder van Tuijl zegt toe om nog in december 2014 een evaluatie Ruimte
programma 2 Fysiek beheer aan de raad aan te bieden hoe verder te gaan met duurzaam
openbare ruimte en vervoer inzamelen.

Van Tuijl

dec-14

144

15-10-14 Begrotingsbehandeling:
programma 3 Sociaal
Domein
16-10-14 Begrotingsbehandeling:
programma 4 Cultuur,
Economie en Milieu
16-10-14 Begrotingsbehandeling:
prgrogramma 6 Ruimtelijke
ontwikkelingen en wonen

Ruimte

Van Tuijl

?

Wethouder Van Tuijl zegt toe het actieplan duurzaamheid te herijken Ruimte
en dit over enkele maanden aan de raad toe te zenden (conform
hetgeen hierover is opgenomen in de begroting).
Wethouder Van Tuijl zegt toe met een rib te komen over de
Ruimte
ontwikkelingen rondom de ontsluiting Harmelerwaard zodra de
rechter een uitspraak heeft gedaan in de thans aanhangige
rechtszaak.

Van Tuijl

feb-15

145

148

Wethouder Van Tuijl zegt een Visie Wijkgericht Werken toe. Hier is
geen termijn aan meegegeven.

Van Tuijl

Zie volgnr 58

Herijking gestart, december eerste concept

zie stavaz Planning van de rechtbank is leidend en is nu niet
bekend.

