
LIJST openstaande toezeggingen Verantw.

Datum Agendapunt Toezegging PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening 

Raad
14-mrt-
2019

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   Is niet uitgevoerd ivm coronajaar. Moet blijven 
staan. 

Raad
14-mrt-
2019

Fonds 
Samenlevingsinitiatieven

In de evaluatie eind 2020 worden ook activiteiten met een groot 
bestaansrecht zoals de
Avondvierdaagse nadrukkelijk meegenomen.

Van Beurden   Is niet uitgevoerd ivm coronajaar. Moet blijven 
taan.

Raad
14-mrt-
2019

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  Probleem door raadsleden onderling opgelost

Inforonde
27-jun-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 Voorstel om aan te houden tot einde Q2 -2020. 
Door corona is dat vertraagd (uitgesteld) naar Q2-
2021

Raad
10-jul-2019

Actualiteiten 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 In uitvoering.

raad
28-mei-20

Lisidunahof Toezegging wethouder Van Beurden: raad zal tijdig kennis nemen  
van het inrichtingsplan

vBeurden  Uitgevoerd

Inforonde
17-sep-20

Pon Campus Kiel: toezegging om hier op terug te komen handhaving 
verkeerssnelheid, Na ruggenspraak met bouwmeester. Hij wil dit 
onderwerp tevens neemenen in moblilietiesplan, samen met 
andere locaties waar nu verkeershinder is. 

kiel De (gemiddelde) snelheden op de 
ontsluitingswegen worden in beeld gebracht. Aan 
de hand daarvan  wordt berekend wat de 
geluidbelasting op de gevels is. 
Uitgevoerd. Afgehandeld via de RIB en besproken 
in de informatieronde van 20 mei

Raad
12-nov-20

Inclusieagenda Oproep burgemeester Bouwmeester aan de politieke partijen om 
zich inclusief op te stellen bij de samenstelling van de kieslijsten.

Bouwmeester In uitvoering

Raad
12-nov-20

Inclusieagenda Burgemeester Bouwmeester gaat actief communiceren over de 
mogelijkheden binnen de dienstverlening van de gemeente. Dit 
zal op aanvraag beschikbaar zijn. 

Bouwmeester  In uitvoering, want op aanvraag beschikbaar. 

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.



LIJST openstaande toezeggingen Verantw.

Datum Agendapunt Toezegging PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening 

Raad
12-nov-20

Inclusieagenda Wethouder zegt toe over een jaar (eind 2021) een tussenbalans 
op te stellen. 

v.Beurden

Raad
12-nov-20

Inclusieagenda Toezegging burgemeester Bouwmeester om raad te informeren 
over het COC onderzoek en de gesprekken n.a.v. krantenartikel. 

Bouwmeester Uitgevoerd. Is opgenomen in de RIB van juni

Raad
10-dec-20

Lijst ingekomen stukken Op verzoek van dhr. Mülder kijkt presidium naar betere 
toelichting t.a.v. categorieën a/b/c/

presidium  Opgepakt door griffie. 

Uitw.
14-jan-21

RIB - Atstukken: - Openbaar 
toilet Hamershof

toezegging Kiel onderzoekt mogelijkheid borden openbaar toilet Kiel  

Uitw.
14-jan-21

RIB – A-stukken: - 
SocDom:Schoolverlaters

toezegging Kiel raad informeren over het streefcijfer dat wordt 
gehanteerd bij schoolverlaters en hoe dit is opgebouwd.

Kiel  Heeft in RIB gestaan.

Raad
4-feb-21

IKC Groenhouten - 
Bestemmingsplan

Wethouder Kiel: onderzoek geluidshinder warmtepompen. Kiel Heeft in RIB gestaan

Raad
4-feb-21

IKC Groenhouten - Realisatie Wethouder Kiel: onderzoek verkeersovergangen naar tijdelijke 
locatie.
Wethouder Kiel: in contact met scholen over afstemmen 
schooltijden. 

Kiel Heeft in RIB gestaan (2021-03).

Raad
4-feb-21

Actua - pipowagen Wethouder Vos: houdt leesbaarheid van beschikkingen tegen het 
licht. 

Vos

Uitwisseling
18-feb-21

Uitkomsten werkwijze raad Bouwmeester stelt voor om op nader moment de producten van 
de drie werkgroepen te prioriteren obv waar valt winst te 
behalen. 

Bouwmeester Vertraagd

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.


	LIJST openstaande toezeggingen
	Verantw.
	Agendapunt
	Toezegging
	PFH & ambt
	Planning + Wijze van afdoening

