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Actie-/toezeggingenlijst voor de raad van 12 juli 2018 
 Datum actie: Onderwerp: Actie door: Termijn 

afhandeling: 

Reactie College Afgehandeld  

96 4 april 2016 De griffie zal in samenwerking met het college 

een locatiebezoek bij Beukenstein organiseren. 

Griffie  Beukenstein is inmiddels gesloopt, 

dus geen locatiebezoek meer. De 

griffie zal bekijken of er een 

presentatie mogelijk is over de 

nieuw te bouwen locatie.  

 

138 15 september 

2016 

Naar aanleiding van vragen van de VVD heeft 

het college toegezegd de evaluatie op te stellen 

van de herstructurering van de Hoofdstraat te 

Driebergen 

Gerrit 

Boonzaaijer 

eerste 

kwartaal van 

2018. 

Wordt het 

derde 

kwartaal 2018 

Dit project is uitgevoerd in 2016. 

Op dit moment zijn wij druk bezig 

met het vervolmaken van het 

project. Dit betreft onder andere 

wat kleine civieltechnische 

aanpassingen en het inregelen van 

de verkeersregelinstallatie. 

Uiteraard gebruiken wij meldingen 

die binnen komen ook om puntjes 

op de i te zetten. Voor een goede 

evaluatie is het belangrijk dat de 

kinderziektes er uit zijn en het 

geheel enige tijd functioneert. De 

evaluatie zal gereed zijn in het 

eerste kwartaal van 2018. 

Eerste kwartaal moet worden 

veranderd in derde kwartaal  

 

144 

 

29 september 

2016 

Er wordt een discussie gestart over de 

doorontwikkeling van de werkwijze van de 

raad. Om te komen tot inzicht in de ideeën bij 

inwoners (klanttevredenheidsonderzoek) komt 

er een initiatief van Chantal Broekhuis en 

Hans Waaldijk 

Raad    

146 29 september Behoefte om als raad actief te blijven werken Raad    
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 2016 aan zicht en grip op gemeenschappelijke 

regelingen en hierbij de samenwerking te 

zoeken met andere gemeenteraden. 

Tijdens de vergadering hebben Gera 

Hensbergen en Tim Verhoef toegezegd met 

een initiatief naar de raad te komen 

  

190 23 maart 2017 Mevrouw Copier heeft aangegeven een 

eerste bijeenkomst te willen organiseren met 

alle betrokkenen bij de realisatie van de 

multifunctionele accommodatie te Maarn en 

het college zegt als lid van de stuurgroep toe 

dit te willen faciliteren. 

 

 

Naar aanleiding van vragen van de SGP-

fractie geeft het college aan dat er een apart 

raadsvoorstel komt voor de 

voorbereidingskredieten van de betrokken 

scholen. 

Chantal 

Broekhuis 

, In december 

2017 zal 

raadsvoorstel 

over de 2 

Marken 

ontvangen 

(=reactie 

college) zelfde 

voor 191-tm-

195 

Op 13 april heeft de raad besloten 

in te stemmen met de ontwikkeling 

van een MFA. De afgelopen 

maanden is ‘voor, door’ en met’ 

Maarn gewerkt aan het opstellen 

van fasedocumenten. Het college 

heeft voor de begeleiding van dit 

proces buro PentaRho 

ingeschakeld. Samen met 

omwonenden, belangengroepen, 

school- en stichtingsbestuur en de 

gemeente is in verschillende 

openbare bijeenkomsten gesproken 

en gediscussieerd o.a. over het 

functioneel en ruimtelijk 

programma, visie op 

samenwerking in het gebouw en 

omgeving en een visie op 

duurzaamheid etc. Deze resultaten 

zullen worden meegenomen in het 

eindrapport, wat de basis is voor 

een volgend raadsvoorstel. In dit 

raadsvoorstel zal voor de volgende 

fase naast een investeringsraming 

ook procesvoorstel worden gedaan 
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met verantwoordelijkheden en 

participatie. (antwoord op laatste 

twee vragen)  

raadsvoorstel Nieuwbouw Twee 

Marken, behandeling medio juni 

2018 

De behandeling van het 

Raadsvoorstel voor de Twee 

Marken wordt uitgesteld tot na het 

zomerreces 

 

191 23 maart 2017 Daarnaast heeft het college toegezegd een 

procesplan op te stellen om in ieder geval te 

beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk 

is. In dit procesplan zal ook rekening 

gehouden worden met de participatie. (twee 

marken) 

 

Chantal 

Broekhuis 

-  Zie 190 

raadsvoorstel Nieuwbouw Twee 

Marken, behandeling medio juni 

2018 

 

De behandeling van het 

Raadsvoorstel voor de Twee 

Marken wordt uitgesteld tot na het 

zomerreces 

 

 

192 23 maart 2017 Naar aanleiding van vragen van de SGP-

fractie geeft het college aan dat er een apart 

raadsvoorstel komt voor de 

voorbereidingskredieten van de betrokken 

scholen. (twee marken) 

Chantal 

Broekhuis 

naar 

verwachting 

1ste 

kwartaal 

2018, was 

4de kwartaal 

2017 

Dit is nu nog niet aan de orde en 

zal gebeuren zodra het 

voorbereidingskrediet nodig is, 

naar verwachting 1ste kwartaal 

2018, was 4de kwartaal 2017 

 

raadsvoorstel Nieuwbouw Twee 

Marken, behandeling medio juni 
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2018 

 

De behandeling van het 

Raadsvoorstel voor de Twee 

Marken wordt uitgesteld tot na het 

zomerreces 

 

193 6 april 2017 Inzake de nieuw te realiseren 

multifunctionele accommodatie de Twee 

Marken zal het college in het vervolgtraject 

de parkeerproblematiek van de MFA en de 

rest van Maarn meenemen in het project. 

Chantal 

Broekhuis 

naar 

verwachting 

1e kwartaal 

2018 

Onderzoek is uitgevoerd. 

Rapportage maakt onderdeel uit 

van het raadsvoorstel voor 

vervolgstap ontwikkeling MFA 

Twee Marken. 

 

raadsvoorstel Nieuwbouw Twee 

Marken, behandeling medio juni 

2018 

 

De behandeling van het 

Raadsvoorstel voor de Twee 

Marken wordt uitgesteld tot na het 

zomerreces 

 

 

194 6 april 2017 Inzake de nieuw te realiseren 

multifunctionele accommodatie de Twee 

Marken zal het college in een aparte 

paragraaf van het nog op te stellen 

fasedocument de kosten voor de 

onderwijshuisvesting weergeven 

Chantal 

Broekhuis 

naar 

verwachting 

1e kwartaal 

2018 

Dit is nu nog niet aan de orde en 

zal gebeuren zodra het 

voorbereidingskrediet nodig is, 

naar verwachting 4e kwartaal 2017 

 

raadsvoorstel Nieuwbouw Twee 

Marken, behandeling medio juni 

2018 
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De behandeling van het 

Raadsvoorstel voor de Twee 

Marken wordt uitgesteld tot na het 

zomerreces 

 

197 13 april 2017 De wethouder zegt toe dat hij zal 

controleren of de bedoeling van de 

aansluiting van de sociaal raadslieden bij de 

dorpsteams in onze gemeente voldoende 

helder is op de site. 

Hans 

Waaldijk 

 Reactie volgt van Hans Waaldijk 

Dit komt nog. 

 

213 1 juni 2017 Het college heeft aangekondigd dat voor de 

verkiezingen het bestemmingsplan 

recreatieterreinen aan de raad wordt 

voorgelegd. 

Rob Jorg  Informatiebijeenkomst over de 

aanpak op 5 maart gehad.  

 

Er is nog geen bestemmingsplan 

gereed. Naar verwachting is het 

plan ambtelijk gereed eind 2018. In 

overleg met wethouder G. 

Boonzaaijer is de actie om een 

bestemmingsplan voor de 

verkiezingen aan de raad aan te 

bieden ingevuld door middel van 

de informatiebijeenkomst op 5 

maart. Een bestemmingsplan voor 

de verkiezingen was juridisch 

inhoudelijk niet mogelijk. De actie 

is dan ook afgerond door middel 

van de informatiebijeenkomst. 

 

Advies griffie: 

beschouwen als 

afgehandeld. Het 

bestemmingsplan 

recreatieterreinen 

staat op de lange 

termijnplanning. 

219 15 juni 2017 Naar aanleiding van vragen over het 

braakliggende terrein naar basisschool de 

Kameleon in de open agenda Ruimte van 

Gerrit 

Boonzaaijer 

 Er is gras ingezaaid. De aannemer 

start deze week (7-10 november) 

met het aanvullen van de grond. 
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D66 doet het college de volgende 

toezeggingen: 

Het college zegt toe, dat mochten er plannen 

zijn voor het terrein, dan zal hierover een 

open proces worden gestart.  

Het college zegt toe dat ook als het een 

collegebevoegdheid zou zijn om over een 

plan te beslissen, het college dit 

desalniettemin zal voorleggen aan de 

gemeenteraad.  

Het college zegt toe in de tussentijd te 

zorgen voor een goede tussenoplossing te 

zorgen ten gunste van de buurt en de 

kinderen.  

 

 

Het loopt. Bewoners komen in 

maart/april 2018 met een idee. 

 

Er is een werkgroep bezig met de 

verkeerssituatie rondom de 

Kameleon. Deze werkgroep is 

zelfstandig een oplossing aan het 

vormen waarbij ook het voorterrein 

door hen wordt betrokken. De 

gemeente heeft hierin een 

faciliterende rol gekozen. Het 

voorstel van de werkgroep is 

nagenoeg gereed, ze willen het de 

komende tijd gaan bespreken met 

de raadsfracties en het college.  

 

223 29 juni 2017 Bij het vragenuur zijn vragen beantwoord 

door raadslid Van der Velde over de 

verhoogde ziektedruk rond 

geitenhouderijen. 

Het college heeft toegezegd over het RIVM-

onderzoek en –advies Veehouderij en 

Gezondheid Omwonenden in gesprek te 

gaan op basis van een advies van de GGD. 

Hans 

Waaldijk 

 Zie 204 

Wordt opgepakt 

 

232 18 september 

2017 

De wethouder heeft toegezegd met de heer 

Berkhout en de heer Sprengers en eventueel 

anderen  in gesprek te gaan inzake de 

rioolvernieuwing en herinrichting van de 

Dennehorst. 

Gerrit 

Boonzaaijer 

 Gesprek is gaande 

Op dit moment wordt er door 

Boomtotaalzorg gewerkt aan een 

nieuwe BoomEffectAnlyse (BEA) 

voor het projectgebied 

Dennenhorst. Bij het opstellen van 

de BEA zijn Tom Berkhout en Bas 
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Sprengers actief betrokken bij 

zowel het formuleren van de 

onderzoeksvragen als bij de 

begeleiding en bespreking van de 

onderzoeksresultaten. Op 25 april 

a.s. wordt de conceptversie 

besproken in de projectgroep. 

Medio mei/ juni worden de 

eindresultaten door de projectgroep 

aan de bewoners gepresenteerd 

tijdens een bewonersbijeenkomst. 

In de projectgroep zitten de 

volgende personen: Tom Berkhout, 

Bas Sprengers, Henk van 

Scherpenzeel (Boomtotaalzorg), 

Kinga Corbet (Boomtotaalzorg), 

Serge Vonk (ontwerpburea IMOSS), 

Roel ter Horst (GUH, ambtelijk 

opdrachtgever) en Gerjan 

Westendorp (projectleider GUH). 

 

De verbeterde conceptversie is op 

19 juni besproken met de 

projectgroep. In de komende 

maand worden door het 

adviesbureau (Boomtotaalzorg) nog 

aanpassingen en aanvullende 

informatie verwerkt in de BEA. De 

projectgroep komt in week 35 bij 

elkaar. Tijdens dit overleg wordt de 

wethouder geïnformeerd en wordt 

de bewonersbijeenkomst van 19 
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september voorbereid. Om de 

bewoners te informeren over de 

stand van zaken, wordt er 

binnenkort een bewonersbrief 

verzonden namens de projectgroep. 

In deze brief worden de bewoners 

ook uitgenodigd voor de 

bewonersavond waar de 

eindresultaten uit de BEA door 

Boomtotaalzorg worden 

gepresenteerd. 

 

235 5 oktober 

2017 

Bij de bespreking van de jaarrekening van 

Wereldkidz is afgesproken dat de diverse 

vragen die de commissieleden hadden, 

meegenomen zullen worden ter 

beantwoording wanneer de begroting van 

Wereldkidz wordt besproken.  

Mevrouw Hensbergen, de heer Prakke en 

mevrouw Kerstens zullen hun vragen aan 

de griffie sturen. Afgesproken is dat de raad 

van toezicht en de bestuurder van 

Werelkidz worden uitgenodigd voor de 

bespreking van de begroting van 

Wereldkidz, hierbij zullen de verzamelde 

vragen meegenomen worden. 

Griffie  Wereldkidz is vorige week voor het 

beeldvormen in de raad gekomen. 

De raad heeft op 7 juni de 

begroting 2018 ingestemd met de 

begroting.  

Wereldkidz wordt geïnformeerd 

per brief hierover. In deze brief zijn 

op verzoek van de raad extra 

aandachtspunten meegegeven, 

zoals onduidelijkheid over de 

ouderbijdrage, extra zorg voor 

risicomanagement en 

duurzaamheid.  

 

 

 

237 26 oktober 

2017 

De vragen voor de Open agenda 

Samenleving over de stichting Dorpsteams 

en de huishoudelijke hulp van de SP worden 

schriftelijk  beantwoord. 

Hans 

Waaldijk 

 

 Zijn beantwoord.  

 

De vragen zijn in oktober 2017 

beantwoord. 

Advies griffie: 

afgehandeld. 

241 2 november Het college zegt toe na een half jaar ervaring Burgemeest November 6 maanden zijn te kort om  
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2017 bij de raad terug te komen met een voorstel 

voor beleidsregels woonoverlast in het kader 

APV. 

 

er Naafs 2018 praktijkervaring om te zetten in 

beleidsregels. Dus na een jaar 

wordt verder gekeken. 

253 18 januari 

2018 

Daarnaast heeft het college toegezegd de 

stand van zaken over de financiën van het 

GVVP bij de kadernota aan te leveren. 

Gerrit 

Boonzaaijer 

 Kadernota is ontvangen en wordt 

op 9-12 juli in de raad behandeld. 

Advies griffie: 

afgehandeld 

256 22 januari 

2018 

Het college heeft toegezegd dat het Inclusief 

beleid op te nemen in de integrale nota 

sociaal domein die aan de raad wordt 

voorgelegd. 

Hans 

Waaldijk 

 De ‘integrale nota sociaal domein’ 

is overigens niet de officiële naam 

en het wordt ook geen nota, maar 

we hebben nog geen definitieve 

naam hiervoor. Wanneer die ‘nota’ 

aan de raad wordt voorgelegd is 

nog niet duidelijk. Gevraagd om dit 

in te plannen op de laatste 

raadsvergadering van 2018.  

 

258 29 januari 

2018 

De vragen van de SP over de bomen bij De 

Tienden/Bijenlaan konden niet worden 

beantwoord. Het college heeft toegezegd 

hier nog op terug te komen. 

 

Gerrit 

Boonzaaijer 

  

De motie is afgehandeld en de 

bomen aan de Tienden/Bijenlaan 

zijn begin 2018 besproken met 

Henk Veldhuizen (met 

boombeheerder Lex Lieftinck) 

Een deel van de bomen is afgezet 

als hakhout en loopt weer uit. Eind 

2018 gaan we schouwen of dit het 

gewenste resultaat heeft 

opgeleverd. Indien nodig wordt 

bosplantsoen bij gepland. 

Advies griffie: 

afgehandeld. 

260 12 februari 

2018 

Medewerkers van de Wild Beheer Eenheid 

Kromme Rijn, lichtten toe dat zij 

mogelijkheden zien om met het beschikbare 

budget goedkopere maatregelen te treffen 

Gerrit 

Boonzaaijer 

 Dit is omgezet in een motie.  

 

Het gaat om de motie Valwild 

Gemeentelijke Wegen. Met Wild   
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op meer locaties dan nu is voorgenomen. Ze 

gaan daarbij uit van het ecologisch rapport 

dat in 2017 in opdracht van de gemeente is 

opgesteld, maar voegen daar hun eigen 

kennis van de lokale situaties aan toe. Zij 

bieden aan de mogelijkheden voor 

maatregelen op zeven hotspots samen met 

de gemeentelijke beheerders van de 

betreffende wegen nader te onderzoeken. 

 

Het college heeft toegezegd gebruik te 

maken van het aanbod van de Fauna Beheer 

Eenheid en de raad op de hoogte te houden 

van de vorderingen. 

Beheer Eenheid is een voorstel in 

de maak om op alle relevante 

locaties in de gemeente 

maatregelen te nemen. 

261 15 februari 

2018 

Tijdens de behandeling van het 

raadsvoorstel Retailparagrafen zegt het 

college toe een actuele voorspelling te geven 

van het moment dat een aanpak voor 

leegstand van panden naar de raad komt – 

waarschijnlijk derde kwartaal 2018. 

Een verdere uitwerking van de verbeter- en 

knelpuntenlijst zal in samenspraak met de 

ondernemers worden verricht. Hiervoor is 

naar verwachting tweeëneenhalve maand 

nodig. 

 

Rob Jorg  Aan de verdere uitwerking en 

prioritering van de verbeterpunten- 

en knelpuntenlijst wordt nog 

gewerkt. Hierover komt binnenkort 

een RIB. 

In het derde kwartaal wordt gestart 

met de leegstandsaanpak, dan 

zullen we ook de raad informeren 

over hoe we willen komen tot die 

aanpak.  

 

 

263 15 februari 

2018 

Tijdens de behandeling van het 

raadsvoorstel Retailparagrafen zegt het 

college toe een memo over de inrichting van 

het 5 mei plein te Maarn op korte termijn 

aan de raad te zenden. 

Rob Jorg  Hierover is op 20 maart 2018 een 

bericht verstuurd.  

 

Tijdens de behandeling van de 

retailparagrafen heeft de raad 

Advies griffie 

afgehandeld 
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gevraagd om de memo die gemaakt 

is over de inrichting van het 

centrum van Maarn. Dit memo 

bestaat niet. Wel zijn er 

aantekeningen van de wandeling 

van donderdag 16 februari 2017 

door het centrum van Maarn. 

Tijdens deze wandeling zijn 

wensen en suggesties uitgewisseld. 

Deze zullen wij meenemen in de 

verdere uitwerking rond de 

projecten en verbeterpunten vanuit 

de Retailparagrafen. 

264 22 februari 

2018 

Bij de beantwoording van vragen over de 

brochure over het PGB zegt het college toe 

dat de brochures in lijn met diens 

constateringen worden aangepast. 

Hans 

Waaldijk 

Juli 2018 Wordt aan gewerkt. Staat op 

planning voor halverwege 2018 om 

de inwonersfolder aan te passen 

 

265 22 februari 

2018 

Bij de oordeelvorming over het 

raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 

de Woerd heeft het college toegezegd de 

raad op de hoogte te houden van eventuele 

acties tot handhaving en bijbehorende 

termijnen, na vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

Rob Jorg  Handhaving start bij definitief 

worden bestemmingsplan. Eerst 

nog behandeling bij RvS 

 

268 5 maart 2018 Het college heeft toegezegd dat bij het 

aanbieden van het bestemmingsplan 

recreatieterreinen duidelijk de link met 

bestemmingsplan OMMA aangegeven zal 

worden en dan met name over de 

boerencampings die niet onder het 

bestemmingsplan Recreatieterreinen vallen. 

Rob Jorg Voorjaar 2019 Deze actie zal beantwoord worden 

wanneer het bestemmingsplan 

voorgelegd wordt aan de raad. Dat 

is nu volgens planning voorjaar 

2019 
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269 8 maart 2018 Tijdens de beraadslagingen heeft het college 

toegezegd de ODrU-rapportage aan de raad 

te leveren waaruit blijkt dat voor het 

gevraagde bedrag een renovatie kan worden 

uitgevoerd die voldoet aan de BENG-norm. 

Rob Jorg Derde 

kwartaal 2018 

De ODRU adviseert ons over de 

BENG maatregelen bij de renovatie 

van De Zonheuvel. 

De hebben de ODRU gevraagd te 

beoordelen of het renovatieplan 

van De Zonheuvel voldoet de 

BENG-criteria. 

Ik verwacht het resultaat van deze 

beoordeling in het derde kwartaal 

2018 te ontvangen en kan de raad 

dan informeren.  

 

270 8 maart 2018 raadslid Francine van der Velde (BVH) 

vragen gesteld over een brief van drie 

recreatiebedrijven over het Henschotermeer. 

Het college gaf aan dat eerst de zenders van 

de brief een antwoord krijgen van het 

college en het college heeft toegezegd dat 

antwoord naar de raad te sturen. 

Rob Jorg  Een kopie van de 

beantwoordingsbrief is op 26 maart 

2018 aan Dirkzwager advocaten is 

aan de griffie verstuurd.  

 

 

Advies griffie: 

afgehandeld 

271 8 maart 2018 Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel 

aanbesteding openbare verlichting heeft de 

wethouder toegezegd bij de GGD een 

nadere duiding te vragen van de 

beschikbare onderzoeken naar de 

gezondheidsrisico’s van electro-magnetische 

straling en het antwoord te delen met de 

raad. 

Hans 

Waaldijk 

 Opgepakt en mee bezig. Eind van 

deze maand (juli) wordt een reactie 

van de GGD verwacht. 

 

Memo verstuurd op 25 juni 2018. 

Advies griffie: 

afgehandeld 

272 17 mei 2018 Het college heeft toegezegd bij de 

bespreking van de W&B brief inzake de 

garantstelling voor Aurora  nadere 

informatie te geven over de mogelijkheden 

om de looptijd van de lening van Aurora te 

Gerrit 

Boonzaaijer 

 Nagaan of garantie qua looptijd 

verkort kan worden. Partijen zijn 

nagegaan en looptijd van lening en 

hoogte van lening kunnen niet 

verkort respectievelijk verlaagd 

worden. De vraag of de garantie 
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verkorten. 

 

wel een kortere looptijd kan hebben 

wordt nog nader onderzocht 

273 31 mei 2018 Het college heeft toegezegd bij de 

verbonden partijen aandacht te vragen voor 

het opnemen van informatie over 

duurzaamheid in de financiële stukken. 

College    

274 31 mei 2018 Bij de behandelding van de jaarstukken van 

Wereldkidz heeft het college de volgende 

toezeggingen gedaan: 

Het college heeft toegezegd uit te zoeken 

waar het salaris van de voorzitter van de 

raad van bestuur van Wereldkidz 

verantwoord wordt. Daarnaast zal het 

college bekijken of de ouderbijdrage ook 

conform de Wet medezeggenschap scholen 

is. Voorst zal het college het rapport van de 

heer Dullaert naar de raad sturen en 

aangeven wat de status daar van is en tevens 

van het aangepast onderwijs. Ook zal het 

college bekijken of de leerlingenprognoses 

voor Maarn en Maarsbergen gesplitst 

kunnen worden naar dorp en deze 

informatie  naar de raad sturen. Tenslotte zal 

het college het aantal thuiszitters in het 

algemeen opzoeken. 

Chantal 

Broekhuis 

   

275 31 mei 2018 Bij de behandeling van de financiële stukken 

van het RHC heeft het college toegezegd de 

toekomstvisie van het RHC als Wensen en 

Bedenkingenbrief langs de raad te sturen. 

Hans 

Waaldijk 

   

276 31 mei 2018 Bij de behandeling van de financiële stukken 

van de BGHU heeft het college toegezegd 

Gerrit 

Boonzaaijer 
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uit te zoeken hoe de kosten van dit 

samenwerkingsverband zich verhouden tot 

het aantal aanslagen en de 

belastingcapaciteit in vergelijking met 

anderen samenwerkingsverbanden. .  

Daarnaast zal het college bekijken of er een 

vergelijking gemaakt kan worden met 

andere belastingsamenwerkingsverbanden 

met betrekking tot de invorderingskosten.  

Het college zal bij de BGHU navragen of er 

benchmarks bestaan van 

samenwerkingsverbanden inzake 

belastingheffing. 

277 31 mei 2018 Bij de behandeling van het 

paraplubestemmingsplan is geconstateerd 

dat het voorgestelde plan niet in 

overeenstemming is met de provinciale 

verordening die ingaat in 2019. 

Het college zegt toe met een memo te 

informeren over de wijze waarop de 

provinciale verordening doorwerkt in de 

gemeentelijke regelgeving. 

Rob Jorg    

278 7 juni 2018 Het  college heeft toegezegd na te gaan of 

het recente evenement bij het 

Henschotermeer (met tractoren) mag 

worden aangemerkt als het enige evenement 

dat daar dit jaar wordt georganiseerd en of 

de omwonenden daarbij voldoende zijn 

betrokken en geïnformeerd; 

 

    

279 7 juni 2018 Het college zegt toe na te gaan waar de Hans    
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benoeming van een raad van Toezicht bij de 

stichting Dorpsteams is voorgeschreven, 

waarnaar in het raadsvoorstel over de 

benoemingen wordt verwezen; 

Waaldijk 

280 7 juni 2018 Het college heeft toegezegd de raad te 

informeren over de stand van zaken voor de 

bestemming van het Meubin-terrein en het 

fijnstof-rapport over de locatie ter 

beschikking te stellen van de raad; 

 

Rob Jorg    

281 18 juni 2018 Het college heeft een aantal toezeggingen 

gedaan. Zo zal het college nogmaals met de 

heer Verhoeff gaan praten over zijn verzoek 

om zijn terrein te mogen bebouwen. 

Daarnaast zal het college een RIB over het 

Meubinterrein aan de raad sturen waarin 

ingegaan wordt op het besluit van het 

college niet in te stemmen met het 

principeverzoek van de heer Verhoeff. 

Daarnaast zal het college nagaan of er 

plannen zijn om ter hoogte van het 

Meubinterrein een op en afrit van de A12 te 

realiseren. 

Rob Jorg    

282 21 juni 2018 Naar aanleiding van vragen van de VVD-

fractie over de staat van de parkeerplaats en 

de aangrenzende muur aan de Laan in 

Amerongen  heeft het college toegezegd met 

de Wilhelminaschool en met omwonende te 

gaan praten. 

 

Rob Jorg    

283 21 juni 2018 De fractie van het CDA en de VVD hebben Rob Jorg    
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vragen gesteld over de staat van het 

onderhoud van woningen van 

woningbouwcorporatie Vestia in Leersum 

die volgens de bewoners slecht is. De 

bewoners hebben een bewonerscomité  

opgericht. Het college zal een afspraak gaan 

plannen met dit bewonerscomité om de zaak 

te bespreken. Het college heeft verder 

toegezegd een terugkoppeling te geven het 

verloop van deze zaak. 

       

       

 


