
Toezeggingen aan de gemeenteraad, bijgewerkt tot en met de raadsvergadering van 10 november 2022, bijgewerkt 17-11-2022 

 

1 

Vergadering Datum Korte omschrijving Pfhouder + 
ambtenaar 

Planning Stand van zaken afhandeling1 

Beeldvormende 
raad 

16-06-
2022 

Strategie voor klimaatadaptatie: 
De wethouder organiseert een informatieve 
raadsbijeenkomst over het uitvoeringsplan 
klimaatadaptatie. 

R. Steintjes 
R. Tempels 

9 maart 2023  

 15-09-
2022 

Rekenkamerrapport Van Wob naar Woo: 
1. het college geeft jaarlijks inzicht in de 

gedane Wob/Woo-verzoeken; 
2. tijdens een informatieve raadsbijeenkomst 

zal doorgepraat worden over de invulling 
van aanbeveling 4 (betrek de 
gemeenteraad bij de uitvoering van de 
Wob (en de Woo), waarbij ook ingegaan 
wordt op wat de achtergrond en inhoud 
van de Woo is. 

P. Moors 
D. Vriezen 

Toezegging 1: 
planning 
volgt. 
Toezegging 2: 
eind eerste 
kwartaal 2023 

In het eerste kwartaal is er wat meer 
duidelijkheid over de eerste ervaringen 
met de Woo en is hopelijk ook bekend 
of het informatiesysteem (PLOOI) 
waarmee documenten openbaar moeten 
worden gemaakt er gaat komen. 

 19-10-
2022 

Naar aanleiding van bespreking Begroting 
2023: 
Burgemeester Boumans geeft organiseert in 
het voorjaar 2023 een terugkoppeling over de 
stand van zaken Voltastraat/Rutgers Milieu. 

M. Boumans 
W. Lubbers 

Voorjaar 2023  

Raadsvergadering 20-10-
2022 

Naar aanleiding van ingekomen brief 1.1: 
Het college informeert de raad schriftelijk over 
de reden dat het Gasthuisfonds de helft 
minder te besteden heeft voor financiële hulp 
aan inwoners. 

J. Huizinga 
M. Seesink 

 Het college heeft de gemeenteraad 
tijdens de raadsvergadering van 
10 november 2022 gemeld dat de 
aanname dat het Gasthuisfonds de helft 
minder te besteden zou hebben niet 
juist is. 
Afgehandeld. 

 10-11-
2022 

Naar aanleiding van bespreking Begroting 
2023: 
De wethouder zegt een onderzoek toe naar 
oplossingen voor het probleem van stijgende 
kosten voor verenigingen en maatschappelijke 
voorzieningen. Hij informeert de 
gemeenteraad in januari 2023 over de 
uitkomsten. 

P. Moors 
Volgt 

Januari 2023  

 
 

 
11 Afgehandelde toezeggingen blijven zichtbaar totdat het presidium het overzicht heeft vastgesteld. 


