
 

 

Toezeggingen uit de beeldvormende raden van 17 en 24 oktober  voor de 

raadsvergaderingen van 31 oktober en 7 november 

 

Voorstel Toezegging Pfhouder + 

ambtenaar 

Stand van zaken 

Programmabegroting 

2014 

Risicomanagement krijgt een plaats 

in het proces van de fundamentele 

heroverweging. 

 

Wethouder Kroon zorgt voor het 

correcte stijgingspercentage van het 

aantal bijstandsgerechtigden (p. 51 

begroting) 

 

Wethouder Wilschut zoekt uit hoe 

het zit met de begeleiding van 

nieuwkomers in relatie tot zgn. 

integratiegelden. 

Kroon en 

Lammers 

 

 

 

24-10 notitie op de griffie 

die deze drie 

toezeggingen afhandelt. 

Ter inzage bij de stukken 

raad 31-10 

 

 

 

 

 

 

 

Afgehandeld. 

Verordening winkeltijden Het college kijkt of het de termijn (8 

weken) in artikel 4 van de 

verordening kan terug brengen tot 4 

of 6 

Kroon en 

Teunissen 

25-10 gemaild naar 

behandelend ambtenaar. 

Komt ter inzage voor de 

raad van 7 november. 

Budget 

planschadevergoeding 

De antwoorden op enkele gestelde 

vragen komen ter inzage voor de 

raadsvergadering. 

Drenth en 

Faber 

28-10 memo ter 

beantwoording op de 

griffie ontvangen. Komt 

ter inzage voor de raad 

van 7 november. 

 

afgehandeld 

Lidmaatschap 

coöperatieve vereniging 

Verwerking afvalstoffen, 

Midwaste 

Er volgt een onderbouwing van de 

besparing van € 89.000,-. 

Wilschut en 

Den Bode /Van 

Leeuwe 

25-10: gemaild naar 

behandelend ambtenaar. 

Grondexploitatie en 

krediet A18 

Bedrijvenpark 

 In december kan de raad 

vertrouwelijke informatie 

verwachten over de 

bandbreedte van de 

grondexploitatie van het Ebt. 

 De data van de overleggen 

van de planeconomen 

komen ter inzage. 

 Het verslag van het recente 

overleg met ondernemers 

komt ter inzage. 

 De griffie past het 

raadsbesluit van 26 

september aan, zodat de 

raad het correcte bedrag 

van het krediet (€ 

10.071.430) beschikbaar 

stelt. 

Kroon en 

Everdij/Brouwer 

25-10, 28-10 en 29-10 

gemaild om de lijst met 

data van overleggen van 

de planeconomen aan te 

leveren bij de griffie. 

 

1e en 3e bolletje komen 

op de gewone 

toezeggingenlijst.  

griffie: afgehandeld 

 

28-10: aangepast 

ondertekend besluit op de 

griffie; wordt uitgedeeld 

31-10. afgehandeld 

 

 

 

 


