
Gewijzigd 17-Dec-19 

Afhandeling toezeggingen uit de beeldvormende raad van 4 december 2019, voor de 
raadsvergadering van 19 december 2019 
 
 

Onderwerp Toezegging Pfhouder + 
ambtenaar 

Stand van zaken 

Bestemmingsplan 
Europaweg 2019 

1. De wethouder komt schriftelijk terug op de 
vraag van GroenLinks hoe de opmerking te 
lezen in het SWECO-rapport dat de 
geprognotiseerde verkeersintensiteit lager 
zijn voor het planjaar 2030.  

2. Daarnaast informeert de wethouder de 
raad over het aantal gebruikers van het 
voetpad op de rotonde ter hoogte van de 
Auroraweg. 

Lambregts/ 
Steintjes 
 
Navis/ 
Cornelissen 

10-12 de 
informatie is 
aangeleverd en 
bij de stukken 
geplaatst.   
Afgehandeld.   

Controleprotocol en 
controleplan 
accountantscontrole 
2019 

1. Concrete aandachtspunten die de raad 
meegeeft aan de accountant worden 
toegevoegd aan het raadsvoorstel. Het 
betreft: 
a. kwaliteit van het proces inzake 

totstandkoming 
risicomanagement/weerstandsvermogen; 

b. huidige stand van zaken ten opzichte van 
nulmeting uit 2015 van onze accountant 
inzake tijdige aanlevering informatie 
door verbonden partijen, onderliggende 
documentatie van opgenomen 
schattingen en aanbestedingsrichtlijnen. 

2. De raad ontvangt een memo waarin de 
punten worden benoemd die in de 
rapportage van de accountant extra 
aandacht krijgen. 

Veeloo 
 
Bulten 

9-12 aangepast 
raadsvoorstel 
ontvangen. 
Afgehandeld. 
 
17-12: aangepast 
controleplan en 
memo bij de 
stukken 
geplaatst. 
Afgehandeld. 

Belastingverordeningen 
2020 

Het bedrag voor parkeren aan de Handelskade 
in rubriek C van de tarieventabel bij de 
Verordening parkeerbelastingen wordt 
aangepast naar € 2,40. 

Berndsen 
 
Bulten 

10-12 
raadsmededeling 
naar aanleiding 
van deze 
opmerking en de 
aangepaste 
tarieventabel bij 
de stukken 
geplaatst. 
Afgehandeld. 

Lidmaatschap 
werkgeversvereniging 
voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke 
regelingen 

1. De raad ontvangt een overzicht van de 
lidmaatschapskosten van de 
werkgeversverenging. 

2. De burgemeester informeert de raad over 
de gevolgen als niet akkoord wordt gegaan 
met het lidmaatschap. 

Fuijck 
 
Boumans 

9-12 antwoord 
bij de stukken 
geplaatst. 
Afgehandeld. 

Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 2020 

1. De raad ontvangt een vergelijking tussen 
de huidige pgb-tarieven en eerdere 
tarieven.  

2. De wethouder informeert de raad of 
artikel 4 uit de verordening een verplicht 
artikel is. 

Langeveld 
 
Ten Pas 

11-12 
antwoorden bij 
de stukken 
geplaatst.  
Afgehandeld.  

Verordening jeugdhulp 
2020 

De wethouder legt het aantal pgb-indicaties 
ter inzage voor de raad. 

Sluiter 
 
Jansen 

9-12 antwoord 
ter inzage bij de 
raadsstukken 
Afgehandeld. 

 


