
 

 

Toezeggingen uit de beeldvormende raad van 14 november  voor de 

raadsvergadering van 28 november 

 

Voorstel Toezegging Pfhouder + 

ambtenaar 

Stand van zaken 

Reparatie 

bestemmingsplan De Pas 

2010 

Wethouder Drenth geeft schriftelijk 

antwoord op de vraag van mevrouw 

Claassen over het begrip 

hoofdgebouw. Hij stuurt de raad een 

afschrift van die brief.   

Drenth 

Ketels 

De conceptbrief is 28-11 ter 

inzage gelegd.   

afgehandeld  

Overdracht 

brandweerkazerne 

Stokhorstweg 1 

De tekst over de 

terugkoopverplichting in het 

voorstel wijkt af van de tekst in de 

conceptkoopovereenkomst. De 

wethouder past de tekst in het 

voorstel aan. 

Drenth 

Volman  

Het voorstel is aangepast. 

afgehandeld. 

Aanvalsplan werk en 

economie 

Het projectplan ‘Achterhoek 

grenswerk’ komt ter inzage voor de 

raad; 

 

Februari 2014: de raad nader 

informeren over de concrete 

uitwerking van projecten; 

 

Acties/activiteiten op het gebied van 

ontzorgen van werkzoekenden, 

agenderen voor een informatieve 

bijeenkomst. 

Kroon 

Teunissen 

20-11: meerdere 

documenten ontvangen; ze 

komen ter inzage bij de 

raadsstukken 

 

Op het algemene overzicht 

toezeggingen gezet. 

 

Naar presidium 18 december 

 

afgehandeld 

Duurzaamheidsagenda 

2014-2018 

De informatie waar mw. Kuipers 

(inspreekster) om vraagt (o.a. 

gebruik impregneermiddelen  

speelvoorzieningen), komt ook ter 

beschikking van de raad. 

Kroon 

Legtenberg 

18-11 De behandelend 

ambtenaar meldt: Mevrouw 

Kuipers krijgt antwoord op 

haar vragen; daarna volgt een 

afspraak in verband met een 

initiatief dat mevrouw wil 

nemen voor speel- pleinen 

en speelplekken.  

Zie de toezeggingenlijst van 

week 47. 

afgehandeld 

Verkenning 

Participatiewet 

Het college beantwoordt schriftelijk 

de vragen van de VVD over 

onderbouwing van de frictiekosten, 

terugverdientijd en inbesteden. De 

antwoorden komen ter inzage voor 

de raad. 

 

Ervaringen met het wijkbedrijf 

agenderen voor een informatieve 

bijeenkomst. 

Kroon 

Gerth 

20-11 schriftelijke 

beantwoording op de griffie 

ontvangen. Komt ter inzage 

bij de raadsstukken. 

 

 

 

Naar presidium 18 december 

afgehandeld 

Naar aanleiding van de 

behandeling van De 

Doetinchemse keuze (2e 

termijn 24-10) 

Het college stelt een mededeling op 

over de buitengewone 

ledenvergadering van de VNG (29-

11) aangaande persoonlijke 

verzorging. De mededeling komt op 

de agenda van de raadsvergadering 

van 28 november, zodat fracties 

kunnen reageren. 

Wilschut  

Büter/Venem

an 

Zie agendapunt 9  

raadsvergadering 28 

november. 
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