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Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de 
raad 

1. Gewijzigde begroting 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-2022 GR 
Laborijn 

De wethouder beantwoordt schriftelijk: 
- de vraag van GroenLinks over BBZ 

(bijstandsverlening zelfstandigen); 
- de vraag van SP over toename aanvullende 

bijzondere bijstand jongeren < 21 jaar. 

Raadsvergadering 
28 juni 
Hamerstuk 

 

2. Bestandsanalyse Laborijn 
(raadsmededeling 2019-39) 

Mw. Talstra (Laborijn) neemt de suggestie over 
om de voorstelling Van zessen klaar uit te laten 
voeren voor ambtenaren, buurtcoaches en 
andere betrokken groeperingen. 
 
Fracties dienen hun vragen voor de tweede 
ronde per mail in via de griffie. 

De verdere behandeling 
volgt schriftelijk. 

 

3. ENSIA verantwoording 
informatieveiligheid 2017 
(raadsmededeling 2018-41) 

De wethouder gaat na wat de kosten zouden zijn 
van een eventuele algemene veiligheidsscan van 
de informatiebeveiliging. 

De raad is voor dit 
moment voldoende 
geïnformeerd. 

 

4. Integraal huisvestingsplan 
onderwijs 

De wethouder levert een financieel-technische 
onderbouwing aan van voorgestelde reservering 
van € 850.000. 
 
Ter inzage komt een toelichting op de 
afschrijvingstechniek voor onderwijshuisvesting. 
 
Antwoord op de vraag van het CDA over 
duurzame renovatie en revolverend fonds volgt 
schriftelijk. 

Raadsvergadering 12 juli 
Hamerstuk 

 

5. Lidmaatschap Euregio Rijn - Waal  Raadsvergadering 
28 juni 
Hamerstuk 
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6. Bestemmingsplan 
‘Parapluherziening Uitsluiten 
woningbouw bestemmingen 
Centrum en Gemengd-2018’ 

 Raadsvergadering 
28 juni 
Hamerstuk 

Mevrouw 
M. Bakker 
namens het 
Perlstein 
Exploitatie BV 

7. Borgstelling Stichting 
Kunstgrasveld Wehl 

 Raadsvergadering 
28 juni 
Hamerstuk 

 

8. Jaarstukken 2017, 1e 
begrotingswijziging 2018 en 
begroting 2019 Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) 

 Raadsvergadering 12 juli 
Hamerstuk 

 

9. Meerjaren Perspectief 
ontwikkellocaties (MPO) 

 Raadsvergadering 12 juli 
Hamerstuk 

 

10. Jaarstukken 2017 Wethouder Bulten zorgt ervoor dat bij de 
begroting 2019 een toelichting op de 
kengetallen beschikbaar komt. 
 
Wethouder Huizinga beantwoordt schriftelijk de 
vragen van GL over het verstrekken van leningen 
en terugbetaling daarvan in het kader van 
bijzondere bijstand. 
 
Wethouder Sluiter bereidt voor het najaar een 
informatieve raadsbijeenkomst voor specifiek 
over jeugdzorg en de financiële tekorten. 

Raadsvergadering 12 juli 
Discussiestuk 

 


