Actie-/toezeggingenlijst voor de raad van 14 september 2017
Datum actie:

Onderwerp:

Actie door:

1

Cie Ruimte
19-03-2013

Wethouder
Boonzaaijer

9

Cie B&M
4-12-14

65

3 december
2015

68

10 december
2015

Het college stuurt een visie op het
gemeentelijke vastgoed naar de commissie,
waarmee uitvoering wordt gegeven aan het
initiatief van de VVD om voor de
gemeenteraad een aanzet te maken voor een
visie op vastgoed
Rapportage over een doelmatigheidsonderzoek vergunningverlening in relatie tot
formatie en legesinkomsten .
Uitzoeken wat de relatie is tussen de
Blijverslening en Uw huis, uw toekomst en het
WMO-geld dat hieraan besteed wordt.
Het college heeft toegezegd te onderzoeken of
de afschaffing van de leges voor duurzame
groene projecten aansluit bij het
uitvoeringsplan van het milieubeleidsplan.

73

14 januari
2016

De wethouder zegt toe aan te geven wat op dat
moment de stand van zaken is in het
bestuurlijk overleg met LTV Maarn

Wethouder
Veldhuizen

76

21 januari
2016

De wethouder heeft bij deze open agenda
toegezegd dat informatie over het
(participatie-)proces rond de begraafplaatsen
nog in het eerste kwartaal van 2016 bij de raad
komt.

Wethouder
Boonzaaijer
Wethouder
Nijhof
Wethouder
Nijhof

Termijn
afhandeling:
2017

Reactie College

Eerste
kwartaal
2017
2e kwartaal
2017

Het aspect van kostendekkendheid
van leges komt aan de orde bij de
omgevingswet
In combinatie met Evaluatie
Starterslening

2e kwartaal
2017
Oorspronkeli
jk november
2016

Afgehandeld. Zie jaarrekening 2016
op blz. 79.

Afgeh
handel
d

RIB afhandeling tennisharmonisatie (
dus niet alleen LTV Maarn ) in
februari 2017. Wordt toegelicht in de
jaarrekening 2016 op blz. 79.
Op 18 mei jl. is een
miniwerkconferentie gehouden,
waaraan raadsleden hebben
deelgenomen. Eén van de
uitwerkingen is het
participatieproces. Dit wordt
meegenomen in de binnenkort te
presenteren Visie op begraafplaatsen.

Afgeh
handel
d

2e kwartaal
2017

Afgeh
andeld

De Nota Grondbeleid is opgeleverd,
er volgt nog een
implementatietraject. De Nota
Vastgoed volgt in het tweede halfjaar
2017, was gepland in juni/juli 2017.

afgeha
ndeld

1

82

18 februari
2016

Het college heeft toegezegd te onderzoeken of
de coördinatieregeling ook in onze gemeente
als standaard kan worden ingesteld.

Wethouder
Boonzaaijer

Memo 2
kwartaal
2017.
oorspronkelij
k 4de
kwartaal
2016

95

4 april 2016

De vragen voor de openagenda Samenleving
van 4 april van de VVD-fractie over
Beukenstein worden voor de volgende open
agenda Samenleving beantwoord.

Wethouder
Nijhof

96

4 april 2016

De griffie zal in samenwerking met het college
een locatiebezoek bij Beukenstein organiseren.

Griffie

97

4 april 2016

Wethouder
Nijhof

128

27 juni 2016

Het college heeft toegezegd begin 2017 een
werkconferentie over de huishoudelijke hulp
te organiseren met de deelnemers van de
overlegtafels.
Het college heeft toegezegd de onderbesteding
bij de budgetten zorg onder andere in te zetten
voor het onderzoek naar
sturingsmogelijkheden op de WMO

Wethouder
Nijhof

1e kwartaal
2017

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

Wethouder
Veldhuizen

eerste
kwartaal van
2018.

e

(in oktober in college)
Als organisatie zullen we ons
oriënteren met plussen en minnen of
dit een geschikt instrument is om
onze processen te verkorten.

Afgeh
handel
d

Vragen zijn beantwoord. Datum van
beantwoording is bij de wethouder
niet (meer) bekend.
Vragen zijn tot tevredenheid van
steller afgehandeld
Beukenstein is inmiddels gesloopt,
dus geen locatiebezoek meer. De
griffie zal bekijken of er een
presentatie mogelijk is over de nieuw
te bouwen locatie.
Wordt voorbereid.

is
afgeh
andel
d,

is afgehandeld, het verdiepend
cliëntervaringsonderzoek is
uitgevoerd en de raad is
hierover geïnformeerd op 19
juni.
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

afgeh
andel
d,

2

142

22 september
2016

Wethouder Veldhuizen zal de eerste vraag
voor de open agenda van GLPvdA over het
instellen van een (kinder)ombudsman
schriftelijk beantwoorden.

Wethouder
Nijhof

144

29 september
2016

Raad

146

29 september
2016

147

6 oktober

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
Behoefte om als raad actief te blijven werken
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
Het college zegt toe meer data toe te voegen

kennismaki
ng in raad
is geweest
met nieuwe
klachten
behandelaa
r (Jose van
den
Berg)op
7/9

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.
Zie 135. Bij de vorming van de
stichting komt dit aan de orde.

afgeha
ndeld

Raad

College

3

152

2016
10 en 14
november
2016

aan de lijst van acties en toezeggingen.
Bij de beantwoording van de vragen van de
heer Schmitz (SP) heeft het college toegezegd:
Bij de beantwoording heeft het college
toegezegd:
Ter ondersteuning van de snelheid
van 30 km / uur een extra adviesbord te
plaatsen,
Zo snel mogelijk aan de raad te laten
weten hoe op korte termijn de herinrichting
van de Hoofdstraat Driebergen wordt
geëvalueerd.
Naar aanleiding van de bespreking van het
voorstel over het vervolgproject voor
oneigenlijk gebruik van gemeentegrond heeft
het college toegezegd een kaart voor
snippergroen te maken.

Wethouder
Veldhuizen

De wethouder checkt bij de raad of
ze de blauwe adviesborden 30 echt
willen.
Voor de evaluatie: zie antwoord op
vraag 138

162

19 december
2016

Wethouder
Boonzaaijer

166

22 december
2016

Het college zal in 2017 een raadsvoorstel
toesturen voor het vaststellen van
handhavingsbeleid.

Wethouder
Boonzaaijer

170

9 februari
2017

Wethouder
Veldhuizen

171

9 februari
2017

Tijdens de bespreking van de motie
thuiszitters heeft het college toegezegd bij
het samenwerkingsverband te vragen om
een verslag van de acties op dit terrein.
Tijdens de bespreking van de motie Valwild
zegt het college toe de raad nader te
informeren over de gevolgen van de nieuwe
Natuurwet per 1 januari 2017 en de termijn
waarop dit naar de raad komt.

Wethouder
Veldhuizen

College heeft toegezegd een
Snippergroenkaart te maken. Op dit
moment wordt onderzocht of dat
met bestaande middelen kan of dat
hiervoor extra budget noodzakelijk
is.

2017

RIB VTH-beleid door de raad
ontvangen 18 juli 2017

3e kwartaal
2017

Over dit onderwerp is bij de
behandeling van de kadernota een
motie aangenomen. Deze wordt
uitgevoerd.

Is in
begroti
ng
opgen
omen
dus
afgeha
ndeld
afgeha
ndeld

Is in
begroti
ng
opgen
omen

4

174

16 februari
2017

In april komen de uitkomsten van de
fijnstofmeting beschikbaar. De raad wordt
daarover daarna geïnformeerd d.m.v. een
raadsinformatiebrief of anderszins.

Wethouder
Nijhof

Na april 2017

Rib verzonden

175

16 februari
2017

Bij droog weer - waarschijnlijk in april wordt een zebrapad aangelegd op de
Arnhemsebovenweg ter hoogte van
gezondheidscentrum De Bosrand.

Wethouder
Veldhuizen

April 2017

Dit is gerealiseerd

176

16 februari
2017

Het college zal met een positieve blik kijken
naar het verzoek van inspreker Bodewes om
een zebrapad op de Traaij aan te leggen. Als
wordt geconcludeerd dat het betreffende
zebrapad niet zal worden aangelegd, wordt
de raad hierover geïnformeerd.

Wethouder
Veldhuizen

177

16 februari
2017

Er komt dit jaar een nieuwe VRI op de
kruising Arnhemsebovenweg-Traaij. Daarin
wordt een veilige oversteek opgenomen.

Wethouder
Veldhuizen

179

23 februari
2017

Gesproken is over de Appelgaard te
Driebergen als mogelijke locatie voor een
vestiging van de Aldi. Het college heeft
toegezegd een haalbaarheidsonderzoek
hierover naar de raad te sturen.

Wethouder
Boonzaaijer

dus
afgeha
ndeld
afgeha
ndeld

Afgeh
andeld

Op dit moment wordt dit nog
onderzocht.

2018

Dit project bevindt zich in de
ontwerpfase. Over de eisen van de
inrichting en de installatie vindt in
deze fase nauw overleg met de
medewerkers en bewoners van
Bartimeus plaats
We zijn afhankelijk van aanlevering
door initiatiefnemer.

5

181

13 maart 2017

183

16 maart 2017

187

23 maart 2017

188

23 maart 2017

Het college zegt toe naar aanleiding van de
motie om de VRI op de Hoofdstraat te
Driebergen ’s avonds uit te zetten, dat hij
ervoor wil zorgen dat de VRI op de
Hoofdstraat standaard op groen staat van
22:00 tot 6:00 uur
Het college heeft de mededeling gedaan van
de mogelijkheid om subsidie te verwerven
om zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen te plaatsen. Een raadsvoorstel
wordt hiertoe ingediend.
Tijdens de bespreking zegt het college toe bij
de ontwikkelaar voor de Bosstraat 1 te
bemiddelen zodat:
een langer verblijf aan de Bosstraat
mogelijk wordt, als de verbouwingen op de
nieuwe locaties wat langer nemen dan
voorzien en de nieuwe ontwikkelingen aan
de Bosstraat nog niet zijn gestart;
de bij de sloop van de Bosstraat 1
vrijkomende materialen beschikbaar kunnen
worden gesteld voor hergebruik op de
nieuwe locaties.

Wethouder
Veldhuizen

Dit wordt naar verwachting in het
najaar van 2017 gerealiseerd. Zie
verder vraag 138.

Wethouder
Nijhof

De toezegging is niet goed verwoord.
Het college heeft medegedeeld dat
subsidie is verworven en toegezegd
dat het college een businesscase op
zal stellen die naar de raad gaat.

afgeha
ndeld

Wethouder
Boonzaaijer

In overleg met de ontwikkelaar
wordt de termijn verlengd en is er
overeenstemming over het
hergebruik van de materialen.

afgeha
ndeld

Ten aanzien van de nieuwe activiteiten zegt
het college toe te bewaken dat het nieuwe
culturele centrum ook daadwerkelijk als
‘broedplaats’ tot zijn recht komt.

Wethouder
Boonzaaijer

6

189

23 maart 2017

190

23 maart 2017

Het college zegt toe dat bij het vormgeven
van de garantie wordt geregeld dat als de
garantie wordt ingeroepen, het betrokken
vastgoed ook aan de gemeente toekomt.
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 SGPfractie geeft het college aan dat er een apart
raadsvoorstel komt voor de
voorbereidingskredieten van de betrokken
scholen.

Wethouder
Boonzaaijer

Wethouder
Nijhof

Is contractueel vastgelegd

, In
december
2017 zal
raadsvoorst
el over de 2
Marken
ontvangen
(=reactie
college)
zelfde voor
191-tm195

afgeha
ndeld

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
met verantwoordelijkheden en
participatie. (antwoord op
laatste twee vragen)

7

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)

Wethouder
Nijhof

192

23 maart 2017

Naar aanleiding van vragen van de SGPfractie geeft het college aan dat er een apart

Wethouder
Nijhof

-

naar
verwachtin

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
met verantwoordelijkheden en
participatie. (antwoord op
laatste twee vragen)
Dit is nu nog niet aan de orde en
zal gebeuren zodra het

8

193

6 april 2017

194

6 april 2017

195

6 april 2017

197

13 april 2017

198

13 april 2017

raadsvoorstel komt voor de
voorbereidingskredieten van de betrokken
scholen. (twee marken)
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.
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
Inzake de nieuw te realiseren
multifunctionele accommodatie de Twee
Marken zal het college het
communicatietraject dat mevrouw Copier
voor alle belanghebbenden op wil zetten
ondersteunen.
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.
Inzake het raadsvoorstel herhuisvesting
gebruikers Bosstraat doet het college de
toezegging dat de garantstelling pas wordt
verleend als de doelstellingen van de
stichting zijn verbreed en niet alleen
verwijzen naar een galerie.

g 4e
kwartaal
2017

voorbereidingskrediet nodig is,
naar verwachting 4e kwartaal
2017

Wethouder
Nijhof

Wethouder
Nijhof

Wethouder
Nijhof

Proces heeft gelopen

Wethouder
Nijhof

Reactie volgt van Hans Nijhof

Wethouder
Boonzaaijer

De statuten zijn gewijzigd dus dit is
nu zo

afgeha
ndeld

afgeha
ndeld

9

199

200

13 april 2017

201

13 april 2017

204

11 mei 2017

Het college zegt tijdens de bespreking van
de motie pilot ombudsman toe voor de
onafhankelijke klachtenbehandelaar sociaal
domein ook tijdens de pilot die term (en niet
‘ombudsfunctie’) te hanteren, omdat dit los
staat van de formele procedures waarnaar
de term ombudsfunctie verwijst. De
klachtenbehandelaar zal ook tijdens de pilot
rapporteren aan de raad.
Het college zegt toe dat de gemeenteraad, de
WMO-raad en de klachtenbehandelaar
betrokken worden bij het bepalen van de
criteria van de evaluatie van de pilot
ombudsman.
Het college zal in het kader van de pilot
ombudsman sociaal domein in een memo
ingaan op de nieuwe term en de verhouding
van deze nieuwe functionaris met de
bestaande regelingen

Wethouder
Nijhof

is afgehandeld, kennismaking in
raad is geweest met nieuwe
klachten behandelaar (Jose van
den Berg)op 7/9

Wethouder
Nijhof

Nog niet ingepland

Inzake de open microfoon: geitenstal op
landgoed Zuylestein heeft het college
toegezegd alle vragen die nu niet
beantwoord zijn op een later tijdstip
beantwoorden. Ook zal het college de raad
om wensen en bedenkingen vragen voordat

Wethouder
Boonzaaijer

Wethouder
Nijhof

is
afgehandel
d,
kennismaki
ng in raad
is geweest
met nieuwe
klachten
behandelaa
r (Jose van
den
Berg)op
7/9

-

Deze memo is op 11 mei
2017 verstuurd naar de raad.

afgeha
ndeld

afgeha
ndeld

10

206

11 mei 2017

207

15 mei 2017

210

29 mei 2017

211

1 juni 2017

212

1 juni 2017

213

1 juni 2017

214

8 juni 2017

een beslissing op bezwaar wordt genomen.
Het college heeft toegezegd na te gaan of de
gemeente deelneemt aan het project
“Vehicle to the grid”.

Wethouder
Nijhof

2017

Zie uitvoeringsprogramma milieu.
Wij doen mee.

afgeha
ndeld

Deze rol is inmiddels uitgewerkt en
de evaluatie is van start.

afgeha
ndeld

Naar aanleiding van de reactie van de OR
op de motie organisatieontwikkeling wordt
toegezegd dat de exacte samenstelling en de
rol van de begeleidingsgroep nog verder
wordt uitgewerkt.
Het college zegt toe om in een memo in te
gaan op de manier waarop BghU invulling
kan geven aan social return en hoe hier
invulling aan wordt gegeven.

Burgemeester
Naafs

Wethouder
Boonzaaijer

College zal nagaan wat de BghU aan
de participatie wet doet

Het college zal de opbrengst van de avond
over recreatie en toerisme verwerken en
heeft toegezegd de aanwezigen, van wie het
mailadres bekend is, hiervan op de hoogte te
houden.
Het college zal een RIB opstellen over de
besteding van de toeristenbelasting.
Het college heeft aangekondigd dat voor de
verkiezingen het bestemmingsplan
recreatieterreinen aan de raad wordt
voorgelegd.
Het college heeft toegezegd om voor de
behandeling van het bezwaarschrift
geitenmelkveehouderij in de commissie
bezwaarschriften uit te nodigen alle
belanghebbenden die tijdig een bezwaar

Wethouder
Veldhuizen

Mail is op 26 juni verzonden aan
aanwezigen.

afgeha
ndeld

Wethouder
Boonzaaijer
Wethouder
Boonzaaijer

Wethouder
Boonzaaijer

2017

Conform toezegging worden alle
belanghebbenden die tijdig bezwaar
hebben gemaakt voor de zitting
uitgenodigd. De zitting is
aangehouden in afwachting van

11

216

12 juni 2017

hebben gemaakt. Op de site wordt de
openbare zitting aangekondigd.
Het college zal bij het samenstellen van de
programmarekening over 2017 een
onderzoek doen naar de indicatoren en
bekijken welke gehandhaafd moeten
worden. Het college zal dit ook met de raad
bespreken en aangeven hoe zich dit vertaald
in een concrete planning.

217

218

15 juni 2017

Het college zal de tijdens de open agenda
Ruimte gestelde vraag van D66: “In het

deskundigen rapport.
Wethouder
Boonzaaijer

2017

Bij de programmabegroting 2018 zijn
de indicatoren geschrapt op verzoek
van de raad die niet meetbaar zijn.
Met de nieuwe raad wordt dit
onderwerp opgepakt om samen te
komen tot zinvolle en werkbare
indicatoren.

afgeha
ndeld

Burgemeester
Naafs

2017

De gedragscode voor integer
handelen door bestuurders en
ambtenaren van onze gemeente staat
op de centrale voorziening
decentrale overheid van overheid.nl.
Dit is de officiële bron voor alle
regeling en verordeningen. Zoekt
iemand op onze gemeentelijke
website naar verordeningen dan krijg
je de link naar overheid.nl.
Planning is in de begroting
opgenomen

afgeha
ndeld

Wethouder
Boonzaaijer

afgeha
ndeld

raadsbreed programma staat dat voor het
einde van deze raadsperiode alle
bestemmingsplannen zijn geactualiseerd.
Liggen we op koers? Gaat dit ook
daadwerkelijk lukken (de laatste stand van
zaken over de actualisering van de
bestemmingsplannen is een RIB uit oktober
2016)?” schriftelijk beantwoorden
219

15 juni 2017

Naar aanleiding van vragen over het
braakliggende terrein naar basisschool de
kameleon in de open agend Ruimte van D66

Wethouder
Boonzaaijer

Er wordt gras ingezaaid

12

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.
220

15 juni 2017

221

19 juni 2017

222

26 juni 2017

Het college heeft toegezegd dat bekeken zal
worden of mantelzorgers van buiten onze
gemeente hun kosten voor vervoer vergoed
kunnen krijgen.
Het college heeft naar aanleiding van de
presentatie over de resultaten bestandsbreed
verdiepend Cliëntervaringsonderzoek
toegezegd met een voorstel te komen zodat
over de conclusie van het onderzoek
gesproken kan worden.

Wethouder
Nijhof

Bij de beantwoording van technische vragen
over de kadernota heeft het college
toegezegd - ten aanzien van de
voorgenomen investeringen voor de
brandweerkazerne Driebergen en de vraag
of hiervoor een raadsvoorstel vereist of

Wethouder
Boonzaaijer

Wethouder
Nijhof

September
2017

Antwoord is gegeven dit vergoeden
wij

afgeha
ndeld

Er is op 19/9 een
gespreksnotitie naar de raad
hierover gestuurd, afgehandeld

afgeha
ndeld

13

223

29 juni 2017

224

29 juni 2017

225

29 juni 2017

226

3 juli 2017

gewenst is – een werkbezoek te organiseren
voor het bezien van de gewenste
investeringen en dan te bespreken of de aard
van de ingreep een raadsbesluit vereist.
Bij het vragenuur zijn vragen beantwoord
door raadslid Van der Velde over de
verhoogde ziektedruk rond
geitenhouderijen.
Het college heeft toegezegd over het RIVMonderzoek en –advies Veehouderij en
Gezondheid Omwonenden in gesprek te
gaan op basis van een advies van de GGD.
Naar aanleiding op vervolgvragen op de art.
39 RvO vragen over de naamswijziging van
Nieuw Sterkenburg heeft het college
toegezegd betrokken bewoners in een brief
nader te informeren over de
naamswijziging.
Raadslid Jongste heeft vervolgvragen
gesteld over de openbaarmaking van
wachttijden of wachtlijsten. Het college
verwacht toe nog voor het zomerreces de
vragen uit de open agenda te kunnen
beantwoorden.
Het college heeft toegezegd ten aanzien van
het gemeentelijke stimuleren van lokale
(schrijvende) media zegt het college toe om
(zo snel mogelijk na het uitkomen van een
landelijke nota van de staatssecretaris,
toegezegd voor de zomer en bij voorkeur
vóór de begrotingsbehandeling 2018) met

Wethouder
Boonzaaijer

Zie 214

Burg. Naafs

In het gemeentenieuws week 30 heeft
dit gestaan. Op die manier is
geinformeerd.

Wethouder
Nijhof

afgeha
ndeld

Het college
zal direct na
de zomer een
RIB sturen.

Burgemeester
Naafs

14

een reactie te komen over de mogelijkheden
in onze gemeente.
227

3 juli 2017

Het college heeft toegezegd ten behoeve van
de discussie over de verdere uitvoering van
het raadsprogramma zal het college
aangeven wat de financiële gevolgen zijn
van het niet benoemen van een vierde
wethouder voor de rest van de raadsperiode
– mocht de door D66 ingediende motie over
dit onderwerp worden aangenomen.

College

228

3 juli 2017

Het college heeft toegezegd een voorstel in
te dienen in het najaar 2017 over werk naar
werk.

229

3 juli 2017

230

6 juli 2017

2017

De raad is erover geïnformeerd dat
totaal voor 2017 en 2018 een bedrag
van € 80.000 hiervoor beschikbaar is.

afgeha
ndeld

Wethouder
Nijhof

Besluit 3-10-17 in college. RIB

afgeha
ndeld

Het college heeft toegezegd na de zomer een
voorstel te doen voor de actualisatie van de
WMO-verordening en hierover nog voor de
zomer een memo met de inhoudelijke
richting.

Wethouder
Nijhof

is afgehandeld, op 19/9 is memo
naar de raad gegaan

afgeha
ndeld

Het college heeft toegezegd informatie te
geven over de wijze waarop inwoners
kunnen vaststellen wanneer het gebruik van
drones voldoet aan alle daarvoor geldende
regels.

Wethouder
Boonzaaijer
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