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Vergadering Datum Korte omschrijving Pfhouder + 
ambtenaar 

Planning Stand van zaken afhandeling1 

Gemeenteraad 15-07-
2021 

Naar aanleiding van Stedenbouwkundig 
plan Wijnbergen De Kwekerij: 
De wethouder onderzoekt of een 
praktische uitwerking van een 
vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen mogelijk is. 

I. Lambregts 
N. Everdij 

Eerste helft 
2022 

De praktische uitwerking is meegenomen bij 
het opstellen van het inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte (IPOR). Deze wordt dit 
voorjaar afgerond. Voor de zomer wordt de 
raad geïnformeerd over de wijze waarop er 
gekeken is naar vermindering van het aantal 
parkeerplekken.   
Voor de zomer van 2022 wordt het 
bestemmingsplan voor De Kwekerij in 
procedure gebracht waarin ook wordt 
ingegaan op het parkeren. 

 25-11-
2021 

Naar aanleiding van vragenhalfuur: de 
wethouder zegt toe dat hij nader zal 
onderzoeken wat mogelijk is met 
verlichting van de aanlooproutes voor 
fietsers op rotondes.  

R. Steintjes 
M. Cornelissen 

 Graag planning bespreken in p-beraad en 
doorgeven aan de griffie. 

 27-01-
2022 

Naar aanleiding van vragen van de PvdA 
in vragenhalfuur over hofje 
Brouwerskamp: de wethouder zegt toe 
dat er binnenkort een raadsmededeling 
komt over de kazemat. 

H. Dales 
G. Dutman 

Vóór 1 juli  

 24-02-
2022 

Naar aanleiding van motie PvdA en 
anderen over Containertuintjes: 
De wethouder zegt toe: 
- te onderzoeken welke ondergrondse 

containers een containertuin kunnen 
gebruiken in nze gemeente; 

- te onderzoeken of het mogelij is een 
proef te organiseren waarbij 
ondergrondse containers worden 
voorzien van een containertuin of een 
soortgelijk alternatief; 

- de raad zo spoedig mogelij te 
informeren over de bevindingen en 
voornemen. 

R. Steintjes 
K. Legtenberg 

 Graag planning bespreken in p-beraad en 
doorgeven aan de griffie. 

  Naar aanleiding van motie PvdA en 
anderen over Taaltoegankelijheid: 

M. Boumans 
R. Janssens 

 Graag planning bespreken in p-beraad en 
doorgeven aan de griffie. 

 
11 Afgehandelde toezeggingen blijven zichtbaar totdat het presidium het overzicht heeft vastgesteld. 
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De burgemeester informeert de raad of 
de ondertiteling als een tekstbestand 
gedownload kan worden. 

Beeldvormende 
raad 

11-02-
2021 

De ontwikkelingen van de SAZA-hal 
zullen jaarlijks worden gevolgd in 
combinatie met een raadsbehandeling 
(raadsmededeling of informatieve raad) 
rond ontwikkelingen Sportbedrijf. 

R. Steintjes 
J. Hendrixen 

Vóór het 
zomerreces 
2022 

De raad wordt schriftelijk geïnformeerd. 

 30-06-
2021 

Eerste bestuurlijke monitor 2021: 
In de jaarstukken 2021 wordt inzicht 
gegeven in de wijzigingen van de 
bestuurlijke monitoren op de 
geamendeerde begroting. 

H. Bulten 
M. Huinink 

Juni 2022 De jaarstukken 2021 staan gepland voor juni 
2022. 

 09-12-
2021 

Vierde wijziging Algemene plaatselijke 
verordening: 
De burgemeester monitort de handhaving 
van gebruik van lachgas en zal kijken of 
het nodig is om de strekking van het 
artikel verder uit te breiden. Eventueel 
komt hij dan met een voorstel naar de 
gemeenteraad. 

M. Boumans 
M. van Dulmen 

 Graag planning bespreken in p-beraad en 
doorgeven aan de griffie. 

 09-12-
2021 

Aanpak overlast rondom obs Overstegen: 
De burgemeester informeert de raad aan 
het einde van het eerste kwartaal 2022 
over de stand van zaken. 

M. Boumans 
R. Poelhuis 

Eerste 
kwartaal 
2022 

 

 


