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Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de raad 

1. Beantwoording verzoek COA 

haalbaarheidsonderzoek 

Gezamenlijke vreemdelingen-

locatie in/bij De Kruisberg 

(raadsmededeling 2015-26) 

Het college informeert direct actief de raad als 

het COA een verzoek doet tot uitbreiding van 

plaatsen in POL de Kruisberg. 

Niet van toepassing. 

De raad is voor dit moment 

voldoende geïnformeerd. 

Mevrouw N. Lemmens 

(COA), de heer 

R. Visser (IND), 

de heer P. Hilferink 

buurtcomité Kruisberg 

veilig. 

2. Herinrichting Stadsfront  Raadsvergadering 30 april 

hamerstuk 

 

3. Bestemmingsplan Wijnbergseweg 

174-2014 

 Raadsvergadering 30 april 

discussiestuk 

De heer M. Buiting 

(indiener zienswijze) 

4. Presentatie herinrichting 

Stationsgebied (informatief) 

 Het college heeft een 

raadsvoorstel voorbereid 

voor behandeling in de raad 

van mei.  

 

5. Jaarverslag 2014 

rekenkamercommissie 

 Geen vervolg Mevrouw 

W. Oosterveld 

(voorzitter 

rekenkamer) en de 

heer J. Langelaar (lid 

rekenkamer) 

6. Verantwoording 2014 en 

begroting 2016 gemeen-

schappelijke regeling IJsselgraaf; 

Begroting 2015 en Meerjaren-

begroting 2015-2018 stichting 

IJsselgraaf (raadsmededeling 2015-

21) 

Meerjarenbegroting 2015-2018 (raadsmededeling 

2015-21): het college beantwoordt schriftelijk de 

vraag over de capitalisatiefactor.  

Raadsvergadering 30 april 

hamerstuk 
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7. Preventie- en handhavingsplan 

alcohol 2015-2016 

 Raadsvergadering 30 april 

hamerstuk 

 

8. Uitspraak Centrale Raad voor 

Beroep over Fraudewet en 

Boetebesluit (raadsmededeling 

2015-20) 

Het college beantwoordt schriftelijk de vraag van 

het CDA over hoe wordt omgegaan met 

geconstateerde fraude vanaf het moment van de 

uitspraak tot het moment dat de boeteprocedure 

weer is opgestart. 

Niet van toepassing. 

De raad is voor dit moment 

voldoende geïnformeerd. 

De heer L. van der 

Heiden (voorzitter 

sociale raad) 

9. Wijziging projectstructuur 

fusieproces Participatiewet 

(raadsmededeling 2015-24) 

De raad ontvangt uiterlijk eind mei een plan van 

aanpak. 

 

Het college komt nog terug op het verzoek voor 

maandelijkse rapportage. De wethouder bekijkt 

of de raad meegenomen kan worden in de 

informatievoorziening die voor meerdere 

betrokken groeperingen ontwikkeld wordt. 

Niet van toepassing. 

De raad is voor dit moment 

voldoende geïnformeerd. 

De heer L. van der 

Heijden (voorzitter 

sociale raad) 


