
 
Toezeggingen beeldvormende raden 3 en 10 juli, voor raadsvergadering van 17 juli 2014  

 

Onderwerp Toezegging Pfhouder + 

ambtenaar 

Stand van zaken 

Verordening 

Leerlingenvervoer 

Ter inzage komt: 

De rapportage over 

klachtafhandeling. 

Van der Meijs 

Bakirhan 

4-7: rapportage op de griffie 

ontvangen. 

Afgehandeld  

Uitvoeringsplan 

Participatiewet 

Ter inzage komt: 

- Antwoord op de vraag 

van GroenLinks over 

studietoelage en 

jongeren met 

minimumloon 

- Informatie over de 

kostdelersnorm; 

- Informatie over de 

procedure rond 

huisbezoek; 

- Informatie over het 

aantal mensen met een 

beperking die de 

gemeente in dienst wil 

nemen. 

Langeveld 

Wellen 

9-7 ontvangen op de griffie: notitie 

met beantwoording van vragen en 

protocol huisbezoeken. 

 

 

 

Afgehandeld 

 

Meerjarenperspectief 

grondexploitaties 

 

De raad wil het onderdeel over 

het A18 Bedrijvenpark 

behandelen na een volgend 

gezamenlijk overleg tussen de 

stuurgroep en de deelnemende 

gemeenten. Het college zorgt 

dat dit overleg zo snel mogelijk 

na de zomervakantie 

plaatsvindt. Dit moet voor de 

begrotingsbehandeling.  

Het college past het  

raadsvoorstel aan. 

 

Wethouder Bulten stuurt de 

raad een analyse van wat de 

verlaging van de grondprijzen op 

termijn oplevert.  

Bulten 

Brouwer 

9-7: aangepast raadsvoorstel 

ontvangen op de griffie. 

 

Afgehandeld 

 

 

De griffiers van de betrokken 

gemeenten plannen in onderling 

overleg een datum voor een 

bijeenkomst in september. 

 

Uitvoering loopt. 

 

9-7: memo op de griffie ontvangen 

 

Afgehandeld 

Jaarstukken 2013 Het college checkt het 

raadsvoorstel nog op bedragen 

en opgenomen tabel. 

 

Het college beantwoordt 

schriftelijk de vraag over 

kwantificeren van de risico’s (in 

brede zin). 

Bulten 

Ampting 

8-7: gewijzigd raadsvoorstel op de 

griffie ontvangen. 

 

 

9-7: memo op de griffie 

ontvangen. 

 

Afgehandeld 

Beleidsplan 

Doetinchemse keuze 

(10 juli 2014) 

- Het college wijzigt 

eventueel het 

raadsvoorstel  w.b. de 

tekst over indicatoren. 

- Ter inzage komt een 

overzicht van financiële 

middelen voor preven- 

tie in de 0e en 1e lijn. 

- Het college zet zich in 

om voor de raad de 

samenhang tussen de 

tabellen 4,5, en 6 en de 

bijbehorende teksten, 

inzichtelijker te maken. 

 15-7: aangepast raadsvoorstel 

ontvangen op de griffie. 

Afgehandeld 

 

15-7: zie pagina leeswijzer 

financieel hoofdstuk. 

Afgehandeld 

 

15-7 leeswijzer financieel 

hoofdstuk beleidsplan ontvangen 

op de griffie 

 

Afgehandeld 



 
 


