
Aangenomen moties

Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum

Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

2018-03 13-sep-18 Motie 6.1 Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk 

apparaat

Draagt het college op:                                                                                 • de raad 

periodiek, minimaal jaarlijks, te voorzien van informatie waarmee hij kan sturen op 

de balans tussen prestatie-indicatoren, kosten en risico’s ten aanzien van de 

formatie;

Bouwmeester n.n.b. In februari en in mei zijn bijeenkomsten met de woordvoerders P&O geweest. 

De resultaten van de benchmark Berenschot zijn toegevoegd als bijlage bij de 

kaderbrief. 

2018-11 8-nov-18 Motie vreemd 4  - beter aanbesteden met oog voor 

arbeidsvoorwaarden

Verzoekt het college: - te onderzoeken hoe, binnen het kader van maatschappelijk 

verantwoord inkopen de gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de 

publieke waarden beter en concreter kan borgen; -en de raad daarover te 

informeren.

college 4e kwartaal 

2019

In het vierde kwartaal zal het college het gewijzigde inkoopbeleid vaststellen 

waarin aandacht zal zijn voor MVI en voor borging van de publieke waarden.

2019-01 14-mrt-19 M.7.2 Regionale Engergie Strategie Vraagt het college:

• de raad op strategieniveau te informeren over de voorgestelde inbreng van 

Leusden op basis van de tussenuitkomsten van het regionaal participatieproces;

• daarbij de raad in een extra informatieronde in de gelegenheid  te stellen zijn 

bevindingen te geven over de voorgestelde inbreng;

• de raad op regelmatige basis te informeren over de voortgang van het overleg via 

de Raadsinformatiebrief;

1-9-2019 Laatste RIB met recente informatie over RES-proces, tevens tijdens uitwisseling 

5 september informatie over RES-proces, Leusdense opgave en planning extra 

informatie-ronde. 

2019-03 14-mrt-19 Motie vreemd 2 vergeten militair erfgoed Vraagt het college om:

• ‘het verloren erfgoed Leusderheide’: 

- Doornseweg 13A (ingang doodlopende weg naast Kolonel H.L. van Royenweg 3);

- voormalig schietkamp; 

- schijvenwerkplaats (1925), kampbarak (1925) (model voor ontwerp en uitvoering 

voormalig barakkenkamp Amersfoort), (gas-) masker-oefenruimte (1926), (schiet-) 

schijvenloods met kantoor (1953); 

- beheerderswoning (1953), opslagloods (1953), originele bestrating en restanten 

smalspoorbaan voor het voormalig schietkamp; 

met spoed aan te wijzen als gemeentelijk monument en conform de 

erfgoedverordening de eigenaar te vragen om hier mee in te stemmen;

• in de brief aan de eigenaar expliciet te vermelden dat tijdens de procedure conform 

hoofdstuk 2, artikel 4 de voorbescherming geldt en de instandhoudingsbepaling van 

Er is contact geweest met de verantwoordelijke onderdelen van Defensie. De 

projectmanagers die dit gedeelte in portefeuille hebben, hebben toegezegd dat 

de betreffende onderdelen de komende jaren niet onder de slopershamer zullen 

vallen, hangende het lopende traject van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed dat het militaire erfgoed onderzoekt. We hebben een verdergaande 

brief met garantie gevraagd, deze is nog niet ontvangen. De RCE heeft 

bevestigd  dat zij het plan tot aanwijzing van Gemeentelijk Monument een goed 

alternatief vinden. Wij zullen daarom het voorbeschermingstraject verder 

vervolgen. Omdat wij de brief van de RCE interpreteren als een goedvinden 

vanuit de overheid, hoeft de Erfgoedverordening vooralsnog niet te worden 

aangepast. De raad wordt hierover via de RIB geinformeerd.

2019-04 18-apr-19 Motie M.6.1 bewoners aan zet bij cultureel erfgoed Vraagt het college om:

1. het raadsvoorstel “Parapluplan Cultureel Erfgoed” terug te nemen, omdat het nog 

niet rijp is voor besluitvorming;

2. de waardenstellingen in overleg met de eigenaren te actualiseren en de lijst te 

beperken tot de meer unieke cultuurhistorische waardevolle objecten;

3. de multi-interpretabele teksten in het concept parapluplan te vervangen door 

eenduidige begrijpelijke teksten; 

4. de eigenaren beter te informeren over de consequenties van de voorgenomen 

lichte bescherming van hun eigendom, het doel en de voordelen beter te 

communiceren en te beperken tot een sloopvergunning;

5. de eigenaren van de objecten uit de MIP-lijst (exclusief de gemeentelijke 

monumenten) te overtuigen dat een lichte bescherming (niet zonder meer mogen 

slopen) nodig is om het cultureel erfgoed in Leusden zo goed mogelijk te 

beschermen;

6. daarnaast de raad voor de overige panden op de lijst een voorstel te doen dat past 

binnen onze werkwijze van ‘De samenleving voorop’  hoe we het beste kunnen 

omgaan met eigenaren die tegen deze lichte bescherming zijn met als uitgangspunt 

dat we ons cultureel erfgoed willen behouden. 

Van Beurden 1e kwartaal 2020Het aanpassen van het plan vraagt een 

nieuwe bestemmingsplanprocedure. 

Voordat deze wordt opgestart worden 

bewoners van de panden uitgenodigd voor 

een gesprek/avond over het plan en de 

effecten van de regeling op hun object. 

Eind september volgt een uitnodiging aan 

bewoners over de avonden, die begin 

oktober moeten gaan plaatsvinden.

De bestemmingsplanprocedure start met een ontwerpbestemmingsplan. 

Waarvan het de bedoeling is dat die dit najaar ter inzage gaat. Afhankelijk van 

de voortgang en planning komt een raadsvoorstel om het bestemmingsplan 

vast te stellen in de eerste of twee raadsvergadering van 2020.

2019-05 6-jun-19 Motie 6.1 jaarlijkse rapportages over opheffen geheimhouding Verzoekt het college:

jaarlijks de raad een lijst voor te leggen van alle raadsstukken waar nog 

geheimhouding op rust inclusief welke waarvan de geheimhouding op dat moment 

kan worden opgeheven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester 1e kwartaal 2020 Dit wordt meegenomen bij de voorjaarsnota. 

2019-06 11-jul-19 Motie M.10.3 CU-SGP SP Kleur Verzoekt het college:

er met spoed voor te zorgen dat de raadzaal veelkleurig wordt;

Bouwmeester najaar 2019

2019-07 11-jul-19 Motie M.10.4 extra efficiency jeugdzorg Verzoekt het college:

• een eerlijke verdeling van de gelden proberen te bewerkstelligen door aan te sluiten 

bij bestaande landelijke lobby’s dan wel zelf een lobby op te starten gericht op de 

herijking van het landelijke verdeelmodel;

• een extra efficiencyslag in de Jeugdzorg in te zetten door: 

o in de regionale inkoop vanaf 2021 te blijven kiezen voor kwalitatief hoogwaardige 

zorg, maar dan wel een keuze te maken voor een beperktere set van aanbieders, 

wat een efficiëntere sturing mogelijk maakt;

o per gezin met multiproblematiek de zin van iedere hulpverlener te heroverwegen in 

het kader van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

o het waar mogelijk beperken van administratieve lasten;

Vos, Kiel en Van 

Beurden



2019-08 26-sep-19 Motie M.7.1 tweede ontsluiting Verzoekt het college:

• bij de verdere uitwerkingt van dit plan het gebied zodanig in te richten dat het op 

termijn mogelijk blijft om een tweede ontsluiting te realiseren. 

Van Beurden

2019-09 26-sep-19 Motie M.7.2 veiligheid spelen en wateropvang Hof van Liz Verzoekt het college: om bij de uitwerking van het stedenbouwkundige plan te 

borgen dat er een volwaardige, veilige speelfunctie (in de noordschil ter hoogte van 

de wadi) wordt opgenomen. Voor alle gebruiksfuncties van de wadi (spelen en 

wateropvang) de veiligheid van alle gebruikers, jong en oud, te garanderen.

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

2019-10 26-sep-19 Motie M.7.4 invulling zuidrand Hof van Liz Verzoekt het college:

• Met spoed een vervolggesprek met omwonenden betreffende de invulling van de 

zuidrand te organiseren;

• De visie van de gemeente op de invulling van de zuidrand met de raad te delen;

• Op termijn in overleg met Beweging 3.0 te gaan over de uitvoering van het 

parkeerterrein aan de Lisidunalaan.

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

2019-11 26-sep-19 Motie 8.1 uitstel en evaluatie exploitatie zwembad Octopus 

(unaniem)

Vraagt het college:

• In de jaarrekening 2019 expliciet toe te lichten op welke wijze de inventaris en 

materialen tbv Octopus over de periode 2012 t/m 2019 inclusief de investering en 

afschrijving iin de w/v rekening en balans van de gemeente zijn opgenomen;

• de feitelijke financiële gevolgen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. 

Octopus toe te laten komen aan de gemeente;

• De genomen duurzaamheidsmaatregelen in het voorjaar 2020 nader toe te lichten 

en in aanloop op de evaluatie periodiek te monitoren;

• In de aanloop op de evaluatie voorbereidend overleg met NV SRO te voeren en de 

mogelijkheden van alternatieve exploitatie niet uit te sluiten.

Vos

2019-12 26-sep-19 Motie vreemd veiligheid en gevoel van (on)veiligheid Verzoekt het college:

• De functie BOA ook expliciet te betrekken in deze strategische personeelsplanning.

• Een voorstel te doen aan de Raad over de wijze waarop doelmatig én doeltreffend 

kan worden gehandhaafd op overlast en hinderlijk gedrag in de winkelcentra (ten 

behoeve van het winkelend publiek, ondernemers en omwonenden) en andere 

locaties in Leusden waar overlast wordt ervaren.

Bouwmeester

Toezeggingen
groen is nieuw; 

rood is verwijderen

R=Raad;

I=Info; 

P= presentatie
Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum

Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

r 6-jul-17 RV Voorjaarsnota 2017 Raad spreekt uit volgend jaar te streven naar samenleving aan tafel bij 

voorjaarsnota. 

Raad/Presidium mei/juni 2018 Voorstel aan Presidium: opdracht aan 

nieuwe raad om deze wens uit te werken. 

Wellicht is combinatie mogelijk met de 

uitkomsten van de evaluatie Samenleving 

Voorop

Laten staan als reminder. 

r 16-okt-17 Beleid cultureel erfgoed Toezegging wethouder Van Beurden om in het raadsvoorstel ook een publieksversie 

van de cultuurhistorische waardekaart en van het parapluplan mee te nemen. 

Van Beurden deze stond op 

laatste kwartaal 

'19- dit schuift 

door naar 

voorjaar 2020

Voor de ontwikkeling van een digitale en 

interactieve publieksversie zal aan de raad 

middels nieuw beleid in 2018 een bedrag 

tussen de 10-15.000 euro worden 

gevraagd 

Er wordt gekeken hoe dit vormgegeven kan worden. Informatie hierover volgt.

r 14-jun-18 RIB - Voortgang renovatie Hamershof Wethouder Kiel laat mogelijkheden openbare toiletten uitrekenen en legt opties voor 

aan de raad. 

Kiel Het is niet mogelijk om nog een openbaar 

toilet te plaaten in de 1e fase van de 

herinrichting van openbare ruimte van het 

"Hart van Leusden" De kosten voor de 

aanleg van een openbaar toilet in de 2e of 

3e fase van de herinrichting worden in 

beeld gebracht. Tevens wordt er een 

onderzoek verricht of het mogelijk is om 

naast het gebruik in het gemeentehuis ook 

ondernemers bereid te vinden hun toiletten 

beschikbaar te stellen. (Mark ter Bals)

r 8-11-218 8. Bpl Hamersveldseweg 54 Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe voor dit plangebied in te zetten op 

aanleg groen.

Van Beurden De gemeente gaat met concrete voorstellen in overleg met de ontwikkelaar om 

een zo groen mogelijke invulling te krijgen. We kijken ook naar kansen bij de 

herinrichting/aansluiting op het openbaar gebied.
r 8-nov-18 7. Programmabegroting 2019 Wethouder Van Beurden zegt toe om strekking van Motie M.7.1. mee te nemen in 

(regionaal) voorstel financieringsarrangementen en maatschappelijk dashboard. 

Informatie in volgende RIB.

Van Beurden 4e kwartaal 

2019

inzet in regionaal verband, periodieke terugkoppeling via rib om de raad 

geinformeerd te houden

r 8-nov-18 7. Programmabegroting 2019 Wethouder Vos zegt toe tijdspad grip op besparingen zorg en tijdspad 

woningbehoefte

4e kwartaal 

2019

Door Companen wordt t.b.v. de actualisering van de Woonvisie de 

woningbehoefte in kaart gebracht. De gemeenteraad wordt over de uitkomsten 

hiervan geinformeerd. In deze bijeenkomst (31 oktober) wordt ook ingegaan op 

wonen in Leusden in het algemeen.  



r 20-dec-18 Verordening Jeugd-WMO Toezegging wethouder Van Beurden zal raad informeren over de 

uitwerking/gevolgen van het aanpassen Persoonsgebonden budget (PGB) van 100% 

naar 90%. 

Van Beurden 1-okt-19 Erik heeft de toezegging gedaan om aan 

de Raad inzichtelijk te maken of de zorgen 

van de raad over de 90% PGB tarief zich in 

de praktijk gaan voordoen en tot 

ongewenste situaties gaan leiden. 

Opdracht uitgezet bij Lariks (Lonneke): Zij 

gaat kwalitatieve (en kwantitatieve) 

gegevens bijhouden en straks aanleveren 

(Dus alleen voor de 90% groep: maar wel 

zowel jeugd als Wmo).

We willen hier op z’n vroegst pas over een half jaar de raad over informeren via 

de RIB (Raadsinformatiebrief): in principe eenmalig (als het beeld goed is).

Doel: een beeld vormen van cliëntervaringen en budgetinzet:

1. kan de nodige zorg ook in de praktijk tegen het lagere PGB budget worden 

ingekocht? en 

2. bereiken we het effect dat de PGB route (de nu PGB 90% categorie) niet 

door ons wordt gebruikt om goedkoper zorg (in natura) aan te bieden. 

Dat laatste vraagt ook om een check op de voor PGB ingezette budgetten. 

13-8 (Bram Harmsen): Eerste gegegevens ontvangen vanuit Lariks. Dit inzicht 

was beperkt. We zullen nu ook gaan monoitoren op de huidige/nieuwe 

aanvragen om het beeld vollediger te maken. We zullen dit volledige beeld in 
r 20-dec-18 Actua - vraag energietransitie Toezegging wethouder Van Beurden raad informeren over de maatregelen hoe  

verduurzaming kan worden opgenomen

Van Beurden 4e kwartaal 

2019

In het memo dat aanleiding was voor deze 

toezegging is opgenomen dat er het best 

kan worden gewacht op landelijke 

regelgeving om verdruuzaming via OZB of 

fiscaal te stimuleren. Deze regelgeving si 

er nog niet. In het klimaatakkoord is wel 

afgesproken wetgeving te gaan maken die 

objectgebonden fincnaiering van 

verduurzamingsmaatrregelen mogelijk 

maakt

r 31-jan-19 De Groene Belevenis Toezegging wethouder Van Beurden om in 2021 te evalueren, waarin ook de 

ervaringen met onderwijsorganisaties en scholen wordt meegenomen

Van Beurden 2e kwartaal 

2021
r 31-jan-19 Voorbereidingsbesluit De Korf Toezegging wethouder Kiel: in optimale renovatie scenario ook verbouwing van De 

Tuin meenemen. 

Kiel 1-dec-19 zal worden meegenomen in het Raadsvoorstel optimale renovatie scenario

r 17-jan-19 Informatieronde RV IKC Berkelwijk Wethouder van Beurden zegt toe de verkeersveiligheid bij de ingang naar de 

Spaarnewijk vanaf de Middenweg met wethouder Vos te bekijken.

15-okt-19 Opmerking van aantal bewoners dat 

verkeer met hoge snelheid de wijk in kan 

door erg ruime aansluiting van de 

Berkelwijk op de Middenweg.

Automobilisten komend vanaf de Middenweg, moeten eerst een 

voorrangsfietspad kruisen. Hierdoor kan de snelheid hier niet hoog zijn.       De 

snelheidsmetingen op dit eerste wegvak bevestigen dit. Komt in de volgende 

RIB terug. 
r 14-mrt-19 Fonds Samenlevingsinitiatieven - motie 6.1 Toezegging wethouder Van Beurden om strekking van de motie mee te nemen in de 

uitvoering en om deze te betrekken bij de evaluatie in 2020. 

Van Beurden eind 2020

r 14-mrt-19 Fonds Samenlevingsinitiatieven In de evaluatie eind 2020 worden ook activiteiten met een groot bestaansrecht zoals 

de Avondvierdaagse nadrukkelijk meegenomen. 

Van Beurden eind 2020

r 14-mrt-19 Schorsing bij agendapunt Fonds Samenlevingsinitiatieven Naar aanleiding van schorsing: burgemeester Bouwmeester stelt voor om op korte 

termijn met de raad in gesprek te gaan over gedrag en gevoelens bij raadsleden die 

in samenleving activiteiten oppakken. Werkafspraak om tot die tijd in ieder geval 

elkaar aan te spreken op gedrag voorafgaand aan de vergadering.

Bouwmeester

r 28--3-2019 Voortgang Sociaal Domein in samenhang rapportage Toezegging Van Beurden/Kiel: 

- toezenden overzicht mantelzorgers, afwijzingen parkeervergunning;

- beantwoorden vraag over ambulantisering;

- onder de aandacht brengen van Huiskamer van Leusden onder andere 

organisaties;

- in nieuwe beleidskader ook helder verbetercyclus opnemen (in overleg met 

Werkgroep financiële verantwoording); 

- raad informeren of het dashboard dat in regio Food Valley is opgezet in Leusden 

overgenomen kan worden.

van Beurden / 

kiel 

1e kwartaal 

2020

r 18-4-2019 BPL M.v.Amersfoortstraat 65 Achterveld Naar aanleiding van stemverklaring zegt burgemeester toe om met Presidium de 

normen voor het aanleveren van bijlages bij een bestemmingsplan door te nemen. 

Presidium

r 6-6-2019 Moties vreemd Zegt toe een voorstel te doen (RIB/memo) welke verbeteringen mogelijk zijn de 

basiscommunicatie (brieven, website) helderder en begrijpelijker te maken. 

Bouwmeester uitwerking 

2020

Eenvoudig en helder schrijven wordt als thema 

voor de hele organisatie meegenomen in 2020 

(gekoppeld aan  de organisatieontwikkeling). 

Het afgelopen jaar hebben we de 

basisinformatie van de website aangepast. Het 

schrijfniveau 'helder en eenvoudig'  volgens de 

wettelijke richtlijnen van WCAG 2.0  werd 

getoetst door St Accessibility. Uit de 

rapportage bleek dat we voldoen aan de 

richtlijnen. We willen blijven verbeteren.  Onze 

klanten moeten de basisinformatie op de 

website makkelijk kunnen vinden en begrijpen. 

Dat vinden wij belangrijk. In  december laten 

we daarom onze teksten  op de website weer 

toetsen volgens de nieuwste  richtlijnen WCAG 

2.1. 
u 13-6-2019 Voortgang Maanwijk Toezegging wethouder Van Beurden uit te zoeken vanaf wanneer inwoners recht 

hebben op planschade. 

Van Beurden dit wordt nog uitgezocht. Mail aan dhr Roskam met resultaten

i 27-6-2019 Beleidskader Soc Domein Toezegging  wethouder Van Beurden gaat nog voor de raad na wanneer beleid 

gericht op mensen met verward gedrag wordt aangeboden aan de raad.  

Van Beurden 1e kwartaal 

2020
i 27-6-2019 Jaarrekening 2018 Toezegging wethouder Kiel: Raad nader informeren over de stand van zaken lokale 

aanpak schoolverlaters. 

Kiel

i 27-6-2019 Jaarrekening 2018 Toezegging Van Beurden:  Raad te informeren (uiterlijk nov.’19) over 

kostenontwikkeling en kostendekkende tarieven in het afvalstoffenbeleid. Evaluatie 

is gereed in oktober. 

Van Beurden voor 

begrotingsraad

Opgenomen in Evaluatie Grondstoffenplan en voorstel tarieven 

Afvalstoffenheffing 2020, raadsbesluit 7 nov. 2019.

i 27-6-2019 Voorjaarsnota Toezegging wethouder Vos: Er komt meer duiding over de uitvoering van de 

wettelijke archieftaken, middels uitwisseling of RIB in het derde kwartaal

Vos derde kwartaal 

2019

Informatie via de RIB gegeven. 



i 27-6-2019 Voorjaarsnota Toezegging wethouder Vos:  Het onderwerp archivering wordt toegevoegd aan de  

jaarstukken. 

Vos bij jaarrekening

r 10-7-2019 Acutaliteiten over Biezenkamp Toezegging: wethouder Vos blijft de raad nader informeren over de 

verkeersmaatregelen Biezenkamp, over het parkeren voor gehandicapten en 

wanneer de maatregelen Biezenkamp geëvalueerd worden. 

Vos 1e kwartaal 

2020

Evaluatie is pas zinvol enige tijd na 

uitvoering aanvullende maatregelen. 1e 

kwartaal 2020 is logisch moment.
r 10-7-2019 Maanwijk Toezegging wethouder Van Beurden dat het drie bouwlagen betreft, geen vierde 

bouwlaag. 

Van Beurden Deze toezegging is in de betreffende 

raadsvergadering gedaan.

Wordt in het ontwerpbestemmingsplan Maanwijk opgenomen welke in oktober 

ter inzage ligt.
r 10-7-2019 Huisvestingsverordeing/Urgentieverordening Toezegging wethouder Van Beurden om bij de woonvisie de behoefte te 

onderzoeken voor een kleine kernen regeling. Indien deze behoeft blijkt zal hij een 

huisvestingsverordening opstellen

Van Beurden najaar 2019 Wordt betrokken bij de Woonvisie en de daaraan voorafgaande 

informatiebijeenkomst (zie 26)

r 11-7-2019 n.a.v. motie zorgbuurthuizen Toezegging wethouder Van Beurden om het concept zorgbuurthuis uit motie M.10.1 

mee te nemen in het woonbehoefte-onderzoek.

Van Beurden najaar 2019 Wordt betrokken bij de Woonvisie en de daaraan voorafgaande 

informatiebijeenkomst (zie 26)
u 5-9-2019 RIB - memo procesaanpak Tabakssteeg-Zuid Toezegging wethouder Vos de reacties die de bewoners naar het college hebben 

gestuurd te delen met de raad. 

Vos

u 5-9-2019 A.3 beantwoording schr. vragen D66 ex. artikel 34 

Verordening Raadswerk over

      verkeersoverlast Biezenkamp

Toezegging burgemeester Bouwmeester toe te sturen hoeveel beslag de handhaving van de 

verkeersoverlast op de biezemkamp legt op de totale capaciteit

Bouwmeester Met de huidige BOA capaciteit is structureel ca 12 uur/wk (solo) beschikbaar. 

Voorstel voor extra inzet van 20 uur/wk, in een duo, voor een periode van 3 mnd 

wordt voorgesteld (CV besluit 29 okt). 

u 10-10-2019 Uitwisseling over toekomstscenario's De Korf Wethouder zegt toe: 

- Beantwoorden aantal bouwlagen, 

- Toezenden lijsten en rapport ter onderbouwing van scenario’s. 

Kiel zsm is onderdeel van raadsvoorstel De Korf

RIB en A-stukken 10-10-2019 Aanpassing bebording Toezegging wethouder Vos: 

- meenemen dat raad eerder geïnformeerd had moeten worden. 

- kritisch kijken waar onveilig gevoel een rol speelt en deze locaties aanpakken  

Vos 4de kwartaal Overleg hierover met Wim eerstvolgende wethoudersoverleg

RIB en A-stukken 10-10-2019 Beleidsregels buitenreclame Toezegging wethouder Kiel: kijken wat Amersfoort anders doet (financieel) Kiel is opgenomen in de RIB

RIB en A-stukken 10-10-2019 Collectieve ziektekostenverzekering Sturkenboom dringt er bij college op aan om GLI-leefstijl begeleiding onder de aandacht te 

brengen bij WSW.

Toezegging Wethouder Kiel: zoekt uit en pakt op

Kiel

RIB en A-stukken 10-10-2019 Project Valleipark Van Woedekom en Genders over consequenties dat fase 4 niet doorgaat. 

Toezegging wethouder Van Beurden om bij actualisatie GREX duidelijk mee te nemen 

waarom het geen haalbare kaart is. 

Van Beurden

r 26-9-2019 Actualiteiten Toezegging wethouder Vos:

Lijst PAS-projecten van de PAS-projecten komt de kant op van de raad. Nog geen uitsluitsel 

over gevolgen. Zodra er meer bekend is wordt raad geïnformeerd.

Vos 24-10-2019 Er is een mail via de griffie naar de raadsleden gestuurd met het antwoord op 

deze vraag. 

r 26-9-2019 Actualiteiten Toezegging Bouwmeester: 

Scherper kijken naar rappelsysteem van het klantcontactcentrum

Bouwmeester

r 26-9-2019 Hof van Liz Toezeggingen wethouder Van Beurden:

Participatieproces moet verbeterd worden. Hij stelt voor om dit samen met wethouder Vos 

en de raad op te pakken. 

Aanvulling: Burgemeester Bouwmeester stelt voor In de regiegroep het proces naar het 

participatieprotocol te bespreken. Dit heeft plaatsgevonden op 10-10-19.

Van Beurden

Scholen worden betrokken bij evaluatie van de verkeersmaatregelen Biezenkamp. Vos 1e kwartaal 

2020

De scholen worden hier bij betrokken. Daarvoor worden de verkeersouders van de 2 basisscholen uitgenodigd. Het lijntje met hen is inmiddels gelegd.

i 17-10-2019 Begroting Wethouder van Beurden zegt toe de raad te informeren over het proces richting het 

warmteplan. 

Van Beurden RIB 2020-01 Actuele stand van zaken en planning volgt in volgende RIB, Raadsvoorstel 

procesaanpak warmtetransitieplan volgt begin 2020

i 17-10-2019 Begroting (n.a.v. vraag mw.Belt, bij domein leefomgeving). Wethouder Vos zegt toe de raad voor 4 november te informeren over wat contractueel is 

vastgelegd als normale werkzaamheden van Sight en wat middels het piepsysteem gezien 

wordt als meerwerk 

Vos 3-11-2019 is beantwoord in verzamelbeantwoording nav informatiemarkt- en ronde

i 17-10-2019 Begroting (n.a.v. vraag dhr. Genders, bij domein 

leefomgeving).

Wethouder Vos zegt toe voor 4 november de raad te informeren over 

installatieverantwoordelijkheid voor alle elektrotechnische installaties in de gemeentelijke 

organisatie  

Vos 3-11-2019 is beantwoord in verzamelbeantwoording nav informatiemarkt- en ronde

i 17-10-2019 Begroting Wethouder Kiel zegt toe voor 4 november schriftelijk de raad te informeren over het lokale 

en regionale beleid ten aanzien van schoolverzuim.   

Kiel 3-11-2019 is beantwoord in verzamelbeantwoording nav informatiemarkt- en ronde

i 17-10-2019 Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 N.a.v. een vraag over de gft inzameling in de zomerperiode in relatie tot klimaatverandering 

zegt de wethouder toe inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het verlengen van de 

periode van het wekelijks inzamelen van gft afval in de zomerperiode.

Van Beurden is beantwoord in verzamelbeantwoording nav informatiemarkt- en ronde

i 17-10-2019 Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 N.a.v. een vraag over het vaste (45%) en het variabele (10%) deel van de afvalstoffenheffing 

zegt de wethouder toe vóór de raadsvergadering van 7 november met verschillende 

scenario’s inzichtelijk te maken welke effecten het heeft als er wordt geschoven met het 

vaste en het variabele deel. Dit met het idee dat een groter variabel deel meer recht doet 

aan het principe “de vervuiler betaalt”. 

Met de tekst “optimaliseren van de locaties van de verzamelcontainers” is bedoeld om te 

kijken of de plek in bepaalde gevallen beter kan, niet is bedoeld om het aantal locaties uit te 

breiden.

Van Beurden is beantwoord in verzamelbeantwoording nav informatiemarkt- en ronde



i 17-10-2019 Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 De wethouder gaat cijfers leveren m.b.t. het aantal 0-aanbieders, inwoners die geen afval 

aanbieden, en het aantal inwoners dat blijft over het drempelbedrag van € 5, waaronder 

GBLT geen afvalstoffenheffing oplegt wegens de relatief hoge administratieve kosten 

hiervan. 

N.a.v. een vraag over de papierinzameling binnen de bebouwde kom geeft de wethouder 

aan dat de raad hierover een motie heeft aangenomen en dat wordt onderzocht welke 

effecten de invoering van een blauwe papiercontainer binnen de bebouwde kom heeft, m.n. 

als het gaat om toename van het aanbod en minder verwaaien van papierafval.

Van Beurden is beantwoord in verzamelbeantwoording nav informatiemarkt- en ronde

Schriftelijke vragen
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