
Aangenomen moties

Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum

Behandelaar 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. De Graaf 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 Tjebbes In het vierde kwartaal zal het college het gewijzigde inkoopbeleid vaststellen 

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

2018-11 8-nov-18 Motie vreemd 6 - Samen maken we de 

samenlevingsakkoorden

• de raad te informeren over de wijze waarop de verschillende 

samenlevingsakkoorden tot stand komen, waarbij aandacht voor: 

- de methodes die gehanteerd worden om tot breed gedragen akkoorden te komen;

- het duidelijk benoemen van de kaderstellende en controlerende rollen van de raad 

in het hele proces;

- het periodiek en zorgvuldig informeren van raad en samenleving; 

• na afloop het bereiken van de doelen en de processen waarlangs ze tot stand zijn 

gekomen te evalueren. Waarbij ook geëvalueerd wordt of en hoe de akkoorden 

hebben bijgedragen aan  bestuurlijke vernieuwing

en gaat over tot de orde van de dag.

college De Graaf

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;

Boer/vervanger Laatste RIB met recente informatie over RES-proces, tevens tijdens uitwisseling 

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

infformatie-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 

Vader 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.

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 najaar 2019 Vader / Leijenaar Het 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 2020Evers Dit wordt meegenomen bij de voorjaarsnota. 



2019-06 6-jun-19 Motie vreemd - Leusden Zuid verbod kamerverhuur Verzoekt het college:

• de raad en daarmee de inwoners schriftelijk te melden, dat ten onrechte is 

geantwoord, dat kamerverhuur in Leusden Zuid niet is toegestaan;

• de visie van het college op kamervehuur voor de hele gemeente Leusden zo 

spoedig mogelijk met de raad te delen;

• de raad een voorstel voor te leggen in het geval uit deze visie blijkt, dat nadere 

regels betreffende kamerverhuur wenselijk zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos Bunnik

2019-07 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 Brouwer

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

Lesschen

Toezeggingen
groen is nieuw; 

rood is verwijderen

R=Raad;

I=Info; 

P= presentatie
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Behandelaar 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 Griffie 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 '18- 

dit schuift door 

naar voorjaar 

2019

D Vader 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 7-jun-18 Actualiteiten Wethouder van Beurden zegt toe de problemen rondom afvalinzameling (files bij de 

inzameling, betalingsproblemen met sommige bankpassen, dumpen van afval in 

containers in het buitengebied) mee te nemen in de evaluatie afvalinzameling en hier 

in september de raad over te informeren. 

Van Beurden najaar 2019 H. Boer / Martijn 

van Randwijk

Na het eerste volledige kalenderjaar Nieuwe inzamelen met diftar, wordt een 

evaluatie uitgevoerd, waarna de raad geinformeerd wordt. Deze informatie aan 

de raad staat gepland op november 2019 (zie tevens LTA). Er is enige 

vertraging opgetreden door langdurig ziekteverlof behandelend ambtenaar. In 

de RIB van september 2018 wordt de raad geinformeerd over de aanpak van de 

opstartproblemen / kinderziektes bij de toegang tot de milieustraat.

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

aan de raad. 

Kiel M. ter Bals 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 28-jun-18 RV Voorjaarsnota 2017 Wethouder van Beurden neemt in de evaluatie afvalverwerking een paragraaf met de 

hoeveelheid dumping van afval op. 

Van Beurden  najaar 2019 H.Boer / M. van 

Randwijk

Een inventarisatie van alle "sluiproutes" wordt bij de evaluatie betrokken. De 

aanpak is vertraagd (ziekteverlof) en zal worden opgeleverd bij de evaluatie 

afvalinzameling, raad november 2019.
r 20-sep-18 RIB - nieuwe inzamelen Wethouder v.Beurden stuurt cijfers over sorteren. Van Beurden onderzoekt of 

systeemfout in weegsysteem milieustraat opgelost kan worden. 

Van Beurden najaar 2019 H. Boer / M. van 

Randwijk

Sorteeranalyses en gegevens over vervuiling van grondstoffen worden 

betrokken bij de evaluatie Nieuwe Inzamelen,  November 2019. Er is geen 

sprake van een systeemfout bij de weegsystemen op de milieustraat. 
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 Sven Vosselman

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 Huibert Boer 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

Van den Bedem 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 wordt ook ingegaan op wonen in 

Leusden in het algemeen. In overleg met de griffie wordt een datum hiervoor 

gezocht. 



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 Harmsen 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 

zullen we in de RIB van oktober aan de Raad geven.  

r 20-dec-18 Actua - vraag energietransitie Toezegging wethouder Van Beurden raad informeren over de maatregelen hoe  

verduurzaming kan worden opgenomen

Van Beurden Boer / swieringa

r 31-jan-19 Interpellatie Tabaksteeg Toezegging van wethouder Vos om een procesvoorstel met de raad te bespreken Vos Hubers De raad is op 10 juli 2019 geinformeerd door middel van het memo 

Procesaanpak Tabaksteeg Zuid. Dit memo is tevens gedeeld met Stichting De 

Boom, Heijmans en een vertegenwoordiging van omwonenden van Tabaksteeg 

Zuid.
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

Burken

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

Tuin meenemen. 

Kiel ter Bals 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.

Rijpstra Opmerking van aantal bewoners dat 

verkeer met hoge snelheid de wijk in kan 

door erg ruime aansluiting van de 

Berkelwijk op de Middenweg.

samen met Dave Rüter, kijken naar mogelijkheden om verkeer met lagere 

snelheid de wijk in te laten komen. Of door wegversmalling of uitritconstructie.

r 10-jan-19 RIB en A-stukken - Evaluatie Verordening Participatieraad Wethouder Van Beurden zegt toe de raad in 3de kw nader te informeren over 

samenwerking clientenraad en participatieraad. 

Van Beurden 3de kw Mouissie/Mölder In het derde kwartaal zal de raad hierover worden geïnformeerd middels de Rib.

r 14-feb-19 bespreking RIB: jeugdfonds De Boom Wethouder Kiel zegt toe dat naast “130 procent van het sociaal minimum” ook het 

daadwerkelijke bedrag zal worden gecommuniceerd. 

Kiel 1-apr-19 Mouissie Dit is gerealiseerd. Wat betreft de inkomensgrens van Jeugdfonds de Boom, zal 

zoveel mogelijk het daadwerkelijke inkomensbedrag worden gecommuniceerd. 

Uiterlijk april zal dit op de website Sociaal Plein zijn toegepast. Het gebeurt ook 

zoveel mogelijk in andere communicatie-uitingen.

r 14-feb-19 bespreking A-stukken: memo inbreng uitwisseling 

samenlevingsakkoorden, bijlage werk en inkomen. 

Wethouder Kiel zegt toe inzicht te geven hoe de ambitie tot stand is gekomen en hoe 

deze zich verhoudt tot de huidige cijfers. 

Kiel Mouissie Deze informatie was opgenomen in de Powerpoint die op 28 maart 2019 in de 

raad is behandeld (Voortgangsavond Sociaal Domein)

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 Wilma van de 

Riet

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 Wilma van de 

Riet

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 Griffie/ presidium

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 

Leegwater

r 28-3-2019 RIB-Astukken - memo A.3 overzicht subsidies Op verzoek Mülder om het overzicht Subsidies standaard in begroting op te nemen. 

Zegt Kiel toe dit over te brengen aan wethouder Vos

Vos Annelies 

Maarschalkerwee

rd
r 18-4-2019 Parapluplan Cultureel Erfgoed 2019 Toezegging wethouder Van Beurden: informeert de raad via het Presidium over hoe 

dit voorstel in procedure komt. College gaat alle betrokken eigenaren informeren.  

Van Beurden Vader / Leijenaar

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 Sven Vosselman

u 9-5-2019 RIB - Beantwoording vraag Waterrad Wethouder Vos zegt toe binnen een maand de nieuwe stand van zaken rondom de 

plaatsing van het Waterrad aan de raad te communiceren 

Vos 10-6-2019 Tammes

u 9-5-2019 RIB - Evaluatie duurzaamheidsagenda 2016-2018 Wethouder van Beurden zegt toe de evaluatie naar de raad te zenden en te zoeken 

naar een vorm waarbij de raad zo actief mogelijk wordt betrokken bij het herijken van 

de agenda

Van Beurden 10-6-2019 Marisa van 

Burken

Evaluatie wordt naar raad verzonden. Bekeken wordt hoe de raad in het proces 

van herijking van deze agenda kan worden betrokken.

u 9-5-2019 RIB - Start nieuwbouw IKC Berkelwijk Waar gaan de kinderen heen wanneer de opslag van de materialen daar worden 

opgeslagen? De kinderen komen niet buiten te staan. Wethouder van Beurden zal 

binnen een week laten weten hoe het precies zit. 

Van Beurden 17-6-2019 Kees van Dijk Opslag van sloop- en bouwmaterialen vindt 

plaats binnen de bouwhekken; de entree 

van de school blijft bereikbaar; het 

schoolplein blijft in klenere afmeting in 

gebruik. 

Is afgestemd met de school; bouwhekken zijn geplaatst.

r 6-6-2019 Actualiteiten Zoekt uit of er een probleem is met houtworm in de bankjes op de hamershof. Kiel Co Rotgangs De leverancier sluit middels een 

garantieverklaring uit dat er houtworm in 

het hout voorkomt. 

Wel kan het zijn dat er z.g. pinholes in 

voorkomen. Dit kan er in het bos ontstaan 

zijn, wat soms kan voorkomen in het laatst 

aangegroeide hout. Door de behandeling 

ter plekke bevat het hout hier in Nederland 

aangekomen geen beestjes, houtworm of 

dergelijke. Dit komt niet door de strenge 

import keuring heen. 

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 Kooistra



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

hebben op planschade. 

Van Beurden Ruter

u 13-6-2019 RIB - ENSIA Wethouder Kiel zegt toe de uitkomsten van de “phishing mail” campagne  na te 

zenden 

Kiel Roest

u 13-6-2019 Lijst A-stukken - A.18 memo raad evaluatie overeenkomsten 

Octopus SRO

Wethouder Vos zegt toe te bespreken over de kwaliteit van het zwemonderwijs 

moeten worden meegenomen binnen de evaluatie. 

Vos Nijdeken

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 Mink

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

aanpak schoolverlaters. 

Kiel Tuin

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

Martijn van 

Randwijk

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

Pirruccio

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

jaarstukken. 

Vos Doorvoeren Pirruccio

i 27-6-2019 Voorlopig ontwerp stedenbouwkunding plan Maanwijk Toezgging wethouder Van Beurden: Memo te sturen met aanvullende informatie over 

hetgeen wat tijdens de informatieronde op 27 juni is besproken (o.a. over 

waterhuishouding, aantal woningen (per hectare)) . 

Van Beurden Voorafgaand 

aan raad 10 juli 

2019

Ruter

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 Boone 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 Ruter

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

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

huisvestingsverordening opstellen

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

informatiebijeenkomst (zie 26)

Schriftelijke vragen

Datum Fractie Onderwerp Verantwoordelij

k

(plannings-

)datum

Behandelaar Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

27-5-2019 VVD parkeren en overnachten in vrachtwagens 11-6-2019 Boone Komt terug is september afgehandeld per bief 

27-5-2019 D66

verkeersoverlast Biezenkamp

17-6-2019 Boone Krijgt nog een vervolg. D66 wil 

duidelijkheid over een evaluatie van de uit 

te voeren maatregelen. Hierover is 

inmiddels overleg geweest tussen raadslid 

Mölder en Boone. Evaluatie toegezegd. Nadere 

invulling punt voor nader overleg. 

afgehandeld per bief 

12-8-2019 CU-SGP huisvesting GBS Het Christal 27-8-2019

14-8-2019 GroenLinks-PvdA C.5 schr vragen GrL-PvdA inzake kosten ICT 13-9-2019


