Termijnplanning gemeenteraad Woerden

nr.
P-009

commissie
MIDDELEN

cyclus (maand)
juni 2016

progr.
nr.

onderwerp / thema
Visie "Naar een proactieve samenwerking"
Notitie Dorps- en wijkplatforms
Voorstel interactie burger-overheid
T-276 Wijkplatforms (De wethouder zegt toe om in een reeds geplande Rib

resultaat
raadsvoorstel

beeldvorming
ja (juni)

oordeels- besluitvorming
vorming
ja (mei)
ja (juni)

portefeuille
houder
Stolk

oorsprong

bron
datum
15-10-2014
R 16-12-2015

status
Rib 16R.00159 over “naar een proactieve samenwerking” is aan de raad aangeboden als
onderdeel van 'Woerden zegt ja, tenzij'.

C 11-02-2016

Vindt plaats op 12/9

R 29-10-2015
C 08-06-2016

Voorstel over proefparkeren (16R.00355) is op 30-08-2016 behandeld in het college en wordt
daarna doorgestuurd naar de raad.

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.)

P-024

RUIMTE

september 2016

P-002

MIDDELEN

september 2016

2

P-016

RUIMTE

september 2016

2.6.1.1

P-017

WELZIJN

september 2016

P-050

MIDDELEN

september 2016

P-022

MIDDELEN

september 2016

P-028
P-043

MIDDELEN
RUIMTE

september 2016
september 2016

2.1.2.1

P-045
T-187

AUDIT
WELZIJN

september 2016
september 2016

3

P-046

RUIMTE

september 2016

P-047
T-197

RUIMTE
WELZIJN

september 2016
september 2016

3

T-273

WELZIJN

september 2016

3

T-281

MIDDELEN

september 2016

M-031
M-032
P-031

RUIMTE
RUIMTE
RUIMTE

september 2016
september 2016
september 2016

2.4.0.1

P-010

MIDDELEN

oktober 2016

2.2.1.3

M-018

RUIMTE

oktober 2016

Commissie

Overleg met vertegenwoordigers GS/PS Utrecht
Proef parkeren
"Op basis van de reacties uit de raad zegt de wethouder toe om in
september een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de
scenario’s 3 en 4 zijn uitgewerkt."
Beleids- en beheerplan begraafplaatsen

Overzicht financiën Jeugdhulp
Wethouder Haring zegt toe vóór de zomer 2016 een overzicht te sturen
van de financiën jeugdhulp.
Bestuursrapportage
Locatiekeuze en voortgang huisvesting statushouders en opvang
vluchtelingen
Stand van zaken Handhaving
Groenvisie Singel
(verdieping op het Singelplan d.d. eind 2014)
Accountantsverklaring bij jaarrekening 2015
Veiligheid Sociaal Domein
De wethouder zegt toe om één keer per jaar een stresstest te
organiseren (voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te
delen met de raad.
Defensie-eiland

raadsvoorstel

raadsvoorstel

ICT / Contractbeheer / Inkoop
Raad en college spreken af dat na de zomer tijdens een
informatiebijeenkomst het onderwerp ICT / contractbeheer /
samenwerking wordt geagendeerd
Motie fietsverkeer Steinhagenseweg (link)
Motie oplaadpunten e-bikes (link)
Verkeersvisie 2030 (1 van 2)
Vaststellen visie

ja (okt)

De Weger

raadsbesluit

ja (okt)

ja (nov)

Haring

begroting

In mei heeft de raad een RIB (16R.00183) met stand van zaken ontvangen. Behandeling van
het beleidsplan tijdens informatiebijeenkomst 8 september 2016
C 13-04-2016

Het is niet mogelijk gebleken dit overzicht vóór de zomer op te leveren. Er wordt momenteel
aan gewerkt en het document zal in de zomerperiode worden aangeleverd, eventueel ter
bespreking in de september-cyclus.

raadsvoorstel

ja

ja

raadsvoorstel

ja

ja

De Weger

overige

ja

ja (okt)

Molkenboer
De Weger

going concern C 14-10-2015

Ingepland voor informatiebijeenkomst van 8 september 2016.
Achtergrond zie RIB 16R.00205 (ingekomen bij raad 28-4-2016). In september krijgt de raad
een voorstel 'groenvisie singel'. Na raadsbesluit wordt dit uitgewerkt in een beheerplan.

ja (audit)
ja

ja

RIB

Haring

toezegging

C 04-03-2015

Geagendeerd voor de auditcommissie van 7 september 2016.
Zie rib 16R00293 Simulatie sociaal domein. Geagendeerd voor bespreking commissie
Welzijn van 14 september 2016.

Aangemeld voor de informatiebijeenkomst van september. Tijdens de
raadsinformatiebijeenkomst van 8 september wordt het aangepaste plan voor het zuidelijk
deel van Defensie-eiland gepresenteerd.
Ingepland voor informatiebijeenkomst van 8 september 2016.
Wordt besproken met de Ondernemers Kring Woerden, in overleg november. Resultaat
wordt meegenomen in voorstel mantelzorgwaardering, dat opgesteld wordt Q1 2016. Update
29/2: zie ook bij Planning regel 15: uitstel tot na de zomervakantie. Toelichtende proces-RIB
wordt in maart aangeboden. Update cie Welzijn 9 maart 2016: De fractie van D66 vraagt
aandacht voor het meenemen van mantelzorgbeleid richting ondernemers. Update 30/3 RIB
16R.00151 met een procesvoorstel mantelzorg, wordt eind maart aan raad aangeboden.

ja

overige

overige
Spelen en bewegen in de openbare Ruimte
raadsvoorstel
Ondersteuning mantelzorgers en jaarlijkse blijk van waardering
De wethouder zegt toe om na te denken over de mogelijkheid om iets te
doen richting werkgevers met betrekking tot mantelzorg. De uitkomsten
worden na de zomer 2015 gedeeld met de raad.
Respijtzorg/mantelzorgers
Begin volgend jaar (2016) ontvangt de raad een Rib inzake een
overzicht van instrumenten m.b.t. respijtszorg/mantelzorgers en wat het
college voornemens is te gaan doen om mantelzorgers verder te
ondersteunen.

Transformatieagenda Sociaal Domein & Investeringsplan Sociaal
Domein: bestedingskaders 2016-2017

ja (sept)

ja

overige

going concern
Raadsvoorstel 16R.00534 (huisvesting Azc) en rib 16R.00528 (andere drie sporen)

ja

Schreurs

ja

Stolk
Koster

toezegging

01-04-2015
29-10-2015

Haring

toezegging

C 02-12-2015
R 05-04-2016
C 19-05-2016

Update 26-4: in september zal conform de toezegging in de raad van 5 april een voorstel
over de kaders worden aangeboden. Update 25-05: De toezegging is herhaald in de
commissie van 19 mei. Toegevoegd is de Transformatieagenda Sociaal Domein. Eerste
bespreking tijdens informatieavond 8 september domein

toezegging

R 23-06-2016

De bijeenkomst is geagendeerd op 8 september.

Stolk
De Weger
Stolk

motie
motie
begroting

R 29-10-2015
R 29-10-2015
C 14-01-2016

Wordt meegenomen in de verkeersvisie
Wordt meegenomen in de verkeersvisie
Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572). Verkeersvisie is door college
geaccodeerd (23-08-2016, 16R.00396) en staat voor de raadsvergadering van 29-09-2016
geaggendeerd.
College verzendt naar verwachting Q3 een RIB. Wegens nog in te vullen vacatureruimte
(beleid/beheerder geel) is de oplevering naar 2017 doorgeschoven

R 09-07-2015
C 14-10-2015
C 08-03-2016

Deze motie wordt betrokken bij het project zon- windenergie. Dit project wordt gezien als één
van de essentiële bouwstenen in de nog op te stellen lange termijn strategie om te komen tot
een klimaatneutraal Woerden in 2030. Een proces-voorstel en RIB over het opstellen van
deze lange termijn strategie wordt in oktober a.s. aan college en raad aangeboden. In dit stuk
gaan we ook een alinea opnemen over de zon-windenergie en een link leggen naar de
betreffende motie.

ja (sept)

ja (okt)

ja (okt)

ja

raadsvoorstel

ja

ja

ja (sept)

Beleidskader voor Straatverlichting

RIB

ja

ja (Q12017)

ja (Q22017)

De Weger

begroting

Motie mogelijk maken kleine windturbines (link)
Startnotitie verkenning (on)mogelijkheden windenergie
Rib duurzaamheid (klimaatneutraal)
Voorstel inzake duurzaamheid

RIB

ja

ja

ja

De Weger

motie
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Termijnplanning gemeenteraad Woerden

nr.
T-173

commissie
MIDDELEN

cyclus (maand)
oktober 2016

T-280

MIDDELEN

oktober 2016

P-011

MIDDELEN

oktober 2016

P-030

WELZIJN

oktober 2016

M-034

WELZIJN

oktober 2016

P-032
P-033

WELZIJN
MIDDELEN

oktober 2016
oktober 2016

T-148

RUIMTE

oktober 2016

T-266

WELZIJN

T-279

MIDDELEN

progr.
nr.
1

onderwerp / thema
resultaat
raadsvoorstel
Evaluatie Jumelage
Met het advies om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
bij de internationale samenwerking te betrekken, alle directe en indirecte
kosten die ten laste van de gemeente komen zichtbaar te maken en
deze aanvullingen in de evaluatie in 2016 mee te nemen.

beeldvorming

oordeels- besluitvorming
vorming

portefeuille
houder
Molkenboer

Organisatieontwikkeling
De burgemeester zegt een raadsinformatiebrief toe over
Organisatieontwikkeling waarin onder andere aandacht wordt besteed
aan: doelstellingen, verbeterpunten, wat is er al bereikt en waar staan
we nu, keuzescenario’s voor de raad voor de prioritering van de ‘vrije
ruimte’ en formatie-uitbreiding Communicatie.
2.2.1.3

ja

ja (Q4)

ja (Q4)

bron
datum
C 14-01-2015

status
Evaluatie medio 2016.

toezegging

C 16-06-2016

wordt conform planning uitgevoerd

R 23-06-2016

De formulering van de kaders is met Stadshart en BBW besproken. Planning houdt verband
met P-010 (beleidskader straatverlichting).
Update griffie 11-04: Op basis van aangepast processchema PWI van september naar
oktober.
In oktober komt er een voorstel/memo naar de raad (stuk voor bij de begrotingsbehandeling).

C 14-06-2016

Dit wordt opgenomen.

De Weger

begroting

Motie herinrichting parkeerparkeerplaatsen Cromwijck
Wethouder Stolk zegt toe met een (financierings)voorstel naar de raad
te komen m.b.t. de herinrichting van het parkeerterrein sportwijk
Cromwijck. Besluit uit motie: "Dat het college een uitwerkingsplan maakt
voor herinrichting/optimalisatie van de beide parkeerplaatsen op het
Sportpark Cromwijck en een voorstel aan de raad presenteert bij de
begroting 2017 e.v.,"
raadsvoorstel
Minima en armoedebeleid 2017-2018
raadsvoorstel
Programmabegroting 2017-2020
Wethouder Haring zegt toe in de begroting een meerjarig perspectief
van de stelposten op te nemen.
Ontsluiting Harmelerwaard
Wethouder Van Tuijl zegt toe met een rib te komen over de
ontwikkelingen rondom de ontsluiting Harmelerwaard zodra de rechter
een uitspraak heeft gedaan in de thans aanhangige rechtszaak.

Stolk

motie

De Weger

toezegging

C 16-10-2014

Uitspraak van het Hoger Beroep wordt 20 september verwacht. De kans is groot dat de
uitspraak met zes weken wordt verlengd. Er lopen nog gesprekken met de gemeente Utrecht
over de financiële bijdrage.

oktober 2016

Onderzoek inwoners afgewezen aanvragen Ferm Werk
De wethouder zegt toe de uitkomsten te delen van het onderzoek, dat in
de tweede helft van 2016 plaatsvindt, naar de situatie van inwoners
waarvan de aanvraag door Ferm Werk is afgewezen.

Koster

toezegging

C 09-03-2016

Het onderzoek wordt - naar verwachting in het najaar - uitgevoerd door Ferm Werk.
Afhankelijk daarvan zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst.

november 2016

Bespreking opzet besloten commissie informatieveiligheid (in
Presidium)

Lichtplan Binnenstad
(vh verlichtingsplan)
Evaluatie en voortzetting project Jongeren-Onderwijs-Werk

raadsvoorstel

oorsprong
toezegging

raadsvoorstel

Koster

C 08-06-2016

R 23-04-2015

Uit de besluitenlijst van 8 juni 2016: "De commissie is verdeeld over de noodzaak tot het
opzetten van een besloten commissie voor informatieveiligheid. De commissie besluit
daarom dat de keuze gemaakt moet worden in het Presidium na de zomer. Vanuit het college
wordt daarvoor een memo gemaakt over het doel en de taken van deze commissie." Er
wordt een memo voorbereid om te bespreken in het presidium in oktober.
Uitvoering van het vigerend bestemmingsplan en masterplan wordt opgepakt. Pilot
organnische ontwikkeling heeft geen concrete ontwikkeling opgeleverd. Komende periode
vindt participatietraject met betrokken partijen plaats waarna de daadwerkelijke ontwikkeling
van het gebied en het omleggen Steinhagenseweg wordt gestart. Er is overleg met de
provincie over subsidie voor ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer met de
Steinhagensweg.
Verschoven van september naar november vanwege verband met P-016 (beleids- en
beheerplan begraafplaatsen)
commissie 18 november 2015: deadline op november 2016 waarbij de resultaten tot dusver
worden gedeeld met de raad.
Het groenblauw-beheerplan bevat de beheerrichtlijnen voor groen (incl. bomen) en water.
Het college zal in oktober over het beheerplan besluiten. Daarna wordt de raad geïnformeerd
via een RIB.
Voorstel wordt volgens planning opgesteld.

12-03-15

Gepland voor november

P-015

RUIMTE

november 2016

6.1.1.1

Ontwikkeling Snellerpoort

raadsvoorstel

ja

ja

Schreurs

begroting

P-026

RUIMTE

november 2016

2

overige

ja

ja

De Weger

going concern C 14-10-2015

M-021

RUIMTE

november 2016

Consultatie over vormgeving bastions (vh: Gesprek tussen
wethouder en de raad over het groen op de bastions')
Motie open data (link)

Schreurs

motie

P-034

RUIMTE

november 2016

2.1.2.1

Groenblauw beheerplan

RIB

De Weger

begroting

T-200

RUIMTE

november 2016

2.3.1.1

overige

ja

De Weger

toezegging

P-048
P-049
P-035
P-040

RUIMTE
RUIMTE
WELZIJN
WELZIJN
MIDDELEN

november 2016
november 2016
november 2016
november 2016
november 2016

Ontwikkelingen Veenweidegebied
Jaarlijkse bijeenkomst met de raad. Indien nodig en gewenst een
raadsinformatiebrief of anderszins.
Gemeentelijke monumenten in Woerden
Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed
Voorstel aanpassing verordeningen Participatiewet
Vervolg bijeenkomst Cultuur
Najaarsbijeenkomst Rekenkamercommissie-raad

overige
raadspeilbrief
raadsvoorstel

ja
ja

De Weger
De Weger

ja
ja

Haring
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R 29-10-2015

Termijnplanning gemeenteraad Woerden
progr.
nr.

portefeuille
houder
Haring

oorsprong

bron
datum

RIB
Straatwerk Dammolen-Middelmolen Harmelen
De wethouder zegt toe dat de raad per Rib wordt geïnformeerd over de
opvattingen van het college over de ontstane situatie n.a.v. de uitspraak
van de rechter en het vervolgproces.

De Weger

toezegging

05-02-15

Duurzaamheid onderwijs
De wethouder zegt toe vóór de zomer van 2016, samen met de
portefeuillehouder Onderwijs, de inbedding van duurzaamheid in het
onderwijs op de agenda te zetten in de overleggen met de scholen.

De Weger

toezegging

C 08-03-2016

resultaat
raadsvoorstel

oordeels- besluitvorming
vorming

commissie
RUIMTE

cyclus (maand)
december 2016

T-179

RUIMTE

december 2016

T-263

RUIMTE

december 2016

P-027

MIDDELEN

december 2016

4

Nieuwe Marktverordening

raadsvoorstel

Haring

T-214

WELZIJN

december 2016

6.2.1.1

Economisch actieplan
Informatie over de effecten van de verscheidene initiatieven.

RIB

Haring

toezegging

02-07-15

M-029

MIDDELEN

december 2016

Stolk

motie

R 21-04-2016

M-033
T-245

MIDDELEN
MIDDELEN

december 2016
december 2016

Motie voorbereiding juni-overleg: teruggave afvalstoffenheffing
(link)
Motie verbetering aanstellingsprocedure wethouders (link)
Ambtelijke samenwerking Oudewater
De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden geëvalueerd. Deze
evaluatie zal worden gedeeld met de raad.

Molkenboer

motie
toezegging

R 17-05-2016
R 16-12-2015

M-036

WELZIJN

januari 2017

Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling

motie

R 30-06-2016

P-029

MIDDELEN

februari 2017

Herziening van het evenementenbeleid

2

onderwerp / thema
Ontwikkelingsvisie Middelland

beeldvorming

nr.
P-025

ja

raadsvoorstel

P-044

RUIMTE

februari 2017

Bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof (crematorium)

P-051
T-261
T-267

WELZIJN
MIDDELEN
RUIMTE

maart 2017
maart 2017
april 2017

raadsvoorstel
Plan van aanpak inclusiebeleid
RIB
Maart-Rib 2017
RIB
Evaluatie Hondenbeleid
Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld om maatwerk
daar waar wenselijk handen en voeten te geven. Na een jaar wordt dit
geëvalueerd. De raad ontvangt hierover in april 2017 een Rib.

T-268

RUIMTE

april 2017

T-256

RUIMTE

juni 2017

P-036
M-028

RUIMTE
WELZIJN

november 2017
?

RIB
Evaluatie Hondenbeleid
In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake het
hondenbeleid in algemene zin (met name periode april 2016-april 2017),
zodat de raad onder meer kan vernemen wat er met de aanbevelingen
is gedaan.
raadsvoorstel
Verkeersvisie 2030 (2 van 2)
De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt uiterlijk
juni 2017 aan de raad ter vaststelling aangeboden
Toekomstscenario's molen De Windhond
Motie streven naar betere zorg binnen het sociaal domein (link)

P-003
P-007

RUIMTE
WELZIJN

?
?

P-037
P-038

RUIMTE
MIDDELEN

?
?

2.4.0.2

2.1.4.1
3

Onkruidbestrijding op verharding
Voorstel inzake rolverdeling Ferm Werk in relatie tot deelnemende
gemeenten

Planvorming Exercitieveld
Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel

ja

status
Traject: 17 mei: presentatie in College "Tussenstand Ontwikkelingsvisie Middelland"- in juni
toelichting of bespreking in commissie Ruimte. Met input uit het gebied in september naar de
raad. In juni is een Raadsinformatiebrief (16R.00310) verzonden waarin de tussenstand van
de ontwikkelingsvisie is beschreven. In de periode daarna is die tussenstand samen met
stakeholders uitgewerkt. In september vindt een tweede co-creatie sessie met stakeholders
plaats. Naar verwachting komt ontwikkelingsvisie in december 2016 in de Raad
De meest actuele informatie is te vinden in de verzamelrib van 1 september 2015
(15R.00497). Er is nog steeds overleg gaande met de eigenaar over de schade en de
kosten; de verwachting is dat dit in het vierde kwartaal 2016 tot een
vaststellingsovereenkomst kan leiden. Zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt
een specifieke RIB over dit dossier opgesteld.
Binnen de beperkte capaciteit duurzaamheid zijn prioriteiten gesteld om het project
klimaatneutraal op de rails te krijgen. We gaan deze toezegging in het 4e kwartaal oppakken
(Sandra de Wolff) en zullen de raad uiterlijk december 2016 over de uitkomsten hiervan
informeren.
Aangekondigd in de nota "De kloppende binnenstad". De businesscase "zaterdagmarkten" is
vastgesteld door het college en deze wordt nu via een stuurgroep uitgewerkt. Het traject
duurt langer vanwege de participatie door marktpartijen, maar hierdoor is het eindproduct
uiteindelijk gedragen en kwalitatief beter. Marktverordening komt in raad december.

Vanwege langdurige ziekte en een vacature is dit vertraagd. De vacatures zijn in juni
ingevuld en de verwachting is de toegezegde informatie in het 4e kwartaal kan worden
gegeven.
Teruggave wordt opgenomen in belastingverordening die cf. het reguliere proces tegen het
einde van het jaar aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden
Actie door griffie/presidium.
De evaluatie wordt voorbereid. Het raadsvoorstel is behandeld in de commissie Algemeen
van 24 mei en geagendeerd voor de raad. De raad heeft het voorstel afgewezen. Het college
gaat met het college van Oudewater een evaluatie uitvoeren.

Stolk
In juni is een evenementencoördinator aangesteld, die het evenementenbeleid gaat trekken.
Het is de bedoeling om het beleid samen met organisatoren van evenementen en dorps- en
wijkplatformen op te stellen. Hier gaat enige tijd in zitten. Naar verwachting kan het voorstel
aan de raad voor behandeling in februari worden aangeboden.
In RIB 16R.00183 (stand van zaken project crematorium) staat genoemd dat het
bestemmingsplan na vaststelling in het college in Q1-2017 naar de raad wordt gestuurd.

raadsvoorstel

Zie Rib 16R.00373

ja

ja

RIB
raadsvoorstel

ja
ja

ja

Haring
De Weger

toezegging
toezegging

C 08-03-2016
C 14-04-2016

De Weger

toezegging

C 14-04-2016

Stolk

begroting

R 28-01-2016

Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572)

Haring /
Koster
De Weger
Koster

motie

C 11-02-2016
R 21-04-2016

Beoogde aanlevering is novenber 2016 ipv 2017
De motie is door het college verwerkt in het aanbestedingsdocument, waarmee de
aanvullende voorwaarde deel uitmaakt van het aanbestedingsproces

C 02-12-2015

Cie. Welzijn d.d. 2 december 2015: met een voorstel naar de raad te komen waarin wordt
getracht de ‘democratische balans’ te herstellen in de relatie tussen Ferm Werk en de
deelnemende gemeenten. Update: In opdracht van het bestuur van FermWerk heeft BMC
een notitie over de governance opgesteld. Deze is nog niet in het bestuur besproken. Een
RIB is daarom niet mogelijk voor april/mei. Update 26-4: notitie is nog niet in bestuur
FermWerk besproken, de planning van de RIB is daarvan afhankelijk.

De Weger
Schreurs
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Termijnplanning gemeenteraad Woerden

nr.
P-041
T-206

commissie
AUDIT
RUIMTE

cyclus (maand)
?
?

T-248

WELZIJN

?

T-258

RUIMTE

?

T-269

RUIMTE

?

T-270

RUIMTE

?

M-035
T-278

RUIMTE
MIDDELEN

?
?

T-271

RUIMTE

geen termijn

progr.
nr.

onderwerp / thema
Externe deskundige in kader van grondexploitaties
Evaluatie IBOR
In de gebruikelijke P en C-documenten wordt bijzondere aandacht
geschonken aan het onderdeel IBOR, zodat de raad structureel en
volledig wordt geïnformeerd over dit onderwerp. Daarnaast wordt de
raad per kwartaal geïnformeerd over de voortgang.

resultaat
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ja
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houder
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De Weger

toezegging

bron
datum
A 13-10-2015
C 27-05-2015

oorsprong

RIB
Glasvezel
Op verzoek van de commissie zal het college de raad een Rib inzake de
stand van zaken glasvezel sturen. Afhankelijk van de Rib kan worden
bepaald of een informatieavond wenselijk is.
Rib vervanging kliko's
1. De raad ontvangt z.s.m. alle relevante informatie, inclusief een
overzicht van ramingen en kosten en het afvalscheidingspercentage
2017.
2. De raad ontvangt de relevante informatie over de P-90 norm.
Evaluatie Hondenbeleid - De Happy Roedel
Ten aanzien van de Happy Roedel geeft de portefeuillehouder aan dat
hij daarmee in overleg zal treden. Indien er op korte termijn zicht is op
een alternatieve locatie, zal hij bezien welke mogelijkheden er zijn om de
termijn voor het innen van een dwangsom op te schorten.
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R 30-06-2016
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toezegging

R 21-04-2016

Evaluatie Hondenbeleid - Klankbordgroep
De portefeuillehouder gaat in gesprek met de Klankbordgroep
hondenbeleid over de wijze waarop deze voor de toekomst een wat
onafhankelijkere rol kan krijgen en welke taak de Klankbordgroep
precies heeft/moet hebben.
Motie duurzame geluidswal Veldhuizen
Stand van zaken Gemboxx
- Het college hervat de gesprekken over de ICT-Coöperatie en gaat na
wat de stand van zaken op dit moment is, alsmede de betrokkenheid
van Gemboxx daarbij. De raad krijgt daarover een terugkoppeling
gecombineerd met scenario’s voor de toekomst.
- De raad wordt door het college geïnformeerd of en hoe de gemeente
de relatie met Gemboxx voortzet.
Grondexploitatie Brediusboerderij
Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal het college
overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van Kempensingel. Dit is mede
afhankelijk van de planvorming met o.a. de stichtingen Landgoed
Bredius en Hofstede Batestein van het centrumgebied.
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status
Organisatie bij griffie.
Twee maal per jaar in reguliere P&C-cylcus (bestuursrapportage en jaarverslag). Daarnaast
wordt de sturing en beheersing en de verantwoording hierover in het kader van de
verbeterorganisatie opnieuw ingericht. Afgesproken 19 november.

Bij planvorming wordt rekening gehouden met deze toezegging

