
Onderwerp Gremium nr Portefeuillehouder Status

5/24/2022 Nieuw rioleringsplan 2023-2025 naar de raad 136 Openstaand

6/16/2022 150 Openstaand

7/5/2022 154 Openstaand

7/5/2022 157 Openstaand

9/20/2022 163 Openstaand

9/20/2022 164 Openstaand

Datum 
toezegging

Gemeenteraad 24-
05-2022

J.J. Heddes 
(Wethouder)

Ph Heddes zegt toe dat de evaluatierapportage 
over de door de gemeente teruggenomen plus-
taken in oktober aan de raad aangeboden gaat 
worden.

Oordeelsvormende 
vergadering 16-06-
2022)

J.J. Heddes 
(Wethouder)

De raad informeren indien het onderzoek naar 
armoedebeleid wordt opgestart en evt met 
voorstel naar de raad komen.

Gemeenteraad 05-
07-2022

P. de Nijs-Visser 
(Wethouder)

Bewoners informeren hoe de kaders en 
procedures te vinden zijn om een aanvraag in te 
dienen voor microturbines

Gemeenteraad 05-
07-2022

J.J. Heddes 
(Wethouder)

Ingekomen stuk 22 09 17 “mail landelijke 
stichting tegenzinloosgeweld inzake vrienden 
worden van de stichting”. Wens4U verzoekt om 
deze brief ook te behandelen in een 
oordeelsvormende vergadering en vraagt of de 
gemeente weer “vrienden” kan worden met 
deze stichting zoals hiervoor het geval is 
geweest. 

Raadsvergadering 
20-09-2022

M.J.P. van Kampen-
Nouwen 
(Burgemeester)

Wens4u verzoekt om de personen die 
ingekomen stuk 22 09 19 “Brief suicide 
preventie centrum inzake voorkomen suicide” 
geschreven hebben, uit te nodigen om de raad 
te informeren. Raadsvergadering 

20-09-2022

M.J.P. van Kampen-
Nouwen 
(Burgemeester)



11/1/2022 169 Openstaand

Schriftelijke reactie naar de raad over vragen 
Wens4U inzake stand van zaken uitbreiding 
woonwagenkamp Tolkerdijk

Raadsvergadering 
01-11-2022

S.C. Kruijer 
(Wethouder)



Status van toezegging Toezegging Verwachte datum afdoening

najaar 2022

Toezegging blijft staan. De gemeenteraad wordt via een 
presentatie in een informatieavond op 12 december 2022  
meegenomen in het nieuwe rioleringsplan.

in het najaar van 2022 een voorstel naar de raad komt met een  nieuw rioleringsplan 2023-
2026

In de administratie zijn de kosten al verbijzonderd; in de P&C 
documenten jaarrekening en begroting zullen wij dit ook doen.

Er is een onderzoek gedaan naar het geluksbudget. Een 
voorstel tot wijziging volgt.

Wethouder De Nijs geeft aan dat er in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een 
onderzoek gaat komen om het armoedebeleid actief op te sporen. Zodra het onderzoek 
gaat plaatsvinden, zal de raad hier tijdig over geïnformeerd worden en zo nodig met een 
voorstel komen

De informatie is in concept gereed en wordt in december 
gepubliceerd. 

De wethouder neemt de motie VVD Opstellen beleid en kaders microturbines 
binnenstedelijk gebied deels over (alleen punt b uit de motie) en gaat bewoners informeren 
hoe de kaders en procedures te vinden zijn om een aanvraag in te dienen

Toezegging blijft staan. Op 3 oktober 2022 heeft een gesprek 
plaatsgevonden met Wens4u. Intern wordt uitgezocht wat de 
Stichting voor de gemeente kan betekenen. 

Mevr. Van Kampen zegt toe terug te komen op het verzoek van Mevr. Bredewold m.b.t. 
ingekomen stuk 22 09 17

Mevr. Van Kampen zegt toe terug te komen op het verzoek van Mevr. Bredewold m.b.t. 
ingekomen stuk 22 09 19



Wethouder Kruijer geeft aan dat de deadline van 1 januari 2023 niet gehaald gaat 
worden en dat er gekeken wordt naar een oplossing i.v.m. de hypotheek van de 
bewoners. De wethouder komt hier z.s.m. schriftelijk op terug 



Verwachte datum afdoening




	toezeggingen

