
 

Toezeggingen uit de beeldvormende raad van 13 mei 2015 voor de raadsvergadering 

van 28 mei 2015 

 
 

Onderwerp Toezegging Pfhouder + 

ambtenaar 

Stand van zaken 

Meerjarenperspectief 

grondexploitaties en 

Nota bovenwijkse 

voorzieningen 

College komt met nadere 

informatie over keuze 

grondprijzen A18 

Bedrijvenpark en effect 

wijziging parameters 

Bulten 

De Vries/ 

Brouwer 

18-5 op de griffie ontvangen: 

-Memo over uitgifteprijzen / 

grondopbrengsten A18BP irt  

advies DTZ zadelhof 2014 

 

- Resultaatverschillen grexen 

obv parameters 2014. 

Ter inzage bij de 

raadsstukken. 

 

Afgehandeld. 

Jaarrekening 2014 en 

begroting 2016 

Erfgoedcentrum 

Achterhoek Liemers 

College stuurt raad opbouw 

kosten Ecal van € 115 per 

m2 toe 

Van der Meijs 

Pattijn 

19-5: notitie op de griffie 

ontvangen. Ter inzage bij de 

raadsstukken. 

 

Afgehandeld. 

Jaarstukken 2014 College zendt de raad een 

onderbouwing van de forse 

lastenoverschrijdingen op de 

programma’s (zoals gemeld 

door de accountant op 

pagina 19 van het 

Accountantsverslag) 

Bulten 

Freriks 

19-5: ontvangen toelichting 

op producten: openbare 

orde &veiligheid, 

bijstandsverlening en 

volkshuisvesting. Ter inzage 

bij de raadsstukken. 

 

Afgehandeld. 

Voorjaarsnota 2015 Het college schrijft een 

addendum bij de 

Voorjaarsnota met 

tekstwijzigingen op drie 

pagina’s: 

 Pagina 17-18: Nieuwe 

tekst over de 

sportcoöperatie 

 Pagina 30: Correctie 

cijfers structurele 

risicobuffer: € 0,6 en 

€ 2,7 miljoen wijzigen in 

€ 1,3 en € 3,2 miljoen 

 Pagina 34: Correctie 

totaal structurele 

aanmeldingen 2016: -/- 

€ 1.195 wijzigingen in 

+€ 1.195 

 

College zendt de raad nadere 

informatie over de volgende 

onderwerpen: 

 Bandbreedte 

onderhoudsbudgetten 

(toezegging n.a.v. de 

raadsbehandeling 

 20-5: addendum 

voorjaarsnota ontvangen. 

Ter inzage bij de 

raadsstukken. 

 

Afgehandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-5 raadsmededeling (2015-

51) ontvangen om de raad te 

informeren over de 

onderhoudsniveaus. Ter 

inzage bij de raadsstukken 

voorjaarsnota 2015. 

 

Afgehandeld. 



 

kerntakendiscussie) - 

toezegging: vóór de 

raadsbehandeling 

 Flexibeler maken 

bestemmingsplannen 

(toezegging n.a.v. de 

raadsbehandeling 

kerntakendiscussie) - 

toezegging: vóór de 

raadsbehandeling 

 Social return (vanwege 

de tekst ‘bij de 

aanbesteding van het 

beheer en onderhoud 

hebben we de 

mogelijkheid ‘social 

return’ te eisen’ - 

toezegging: juni 2015 

 

 

 

20-5: raadsmededeling 2015-

46 op de griffie ontvangen. 

Ter inzage bij de 

raadsstukken. 

 

Afgehandeld. 

 


