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Overzicht van toezeggingen 01-01-2014 tot 31-12-2015

Bijdrage aan Burger- en Overheidsparticipatie (nav motie Roockershuys)
(D66)
Datum toezegging 25-03-2014
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst Toegezegd is om voor de zomer met richtlijnen te komen.

In de raad van 28 oktober 2014 is toegezegd, dat de raad voor
het einde van het jaar 2014 beter inzicht krijgt in kaders die wij
gebruiken voor ’hoe gaan wij om met participatie’.

Stand 6 juli 2015:
Samen met de werkgroep van de raad die zich buigt over de vraag
"wat de rol van de raad is in de veranderende samenleving" wordt
een raadsvoorstel voorbereid met daarin ook een aantal handvat-
ten hoe om te gaan met initiatieven. Daarnaast wordt een raads-
avond voorbereid (okt/nov) waarin de raad wordt meegenomen
in dit proces.

Afgedaan Nee

Hoger Onderwijs
Datum toezegging 04-11-2014
Portefeuillehouder de heer B. Blonk
Tekst Op de vraag van de VVD ’Hoger Onderwijs, hoe krijg je dit

binnen de gemeente?’, komt de wethouder op terug. Tevens geeft
hij aan de vraag breder in te zetten ’Hoger Onderwijs, hoe binnen
de regio te houden?’

Afdoening Zowel vanuit het sociaal domein als uit de Kop werkt (Onder-
wijs-arbeidsmarkt) wordt nagedacht hoe de relatie met werkge-
vers moet worden onderhouden. Er ligt ook een relatie met het
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN. Verwacht wordt
dat eind 2015 hierover duidelijkheid ontstaat zodat er ook mens-
kracht kan worden vrijgemaakt om te inventariseren welk on-
derwijs er bovenregionaal beschikbaar is en wat daaraan nog
ontbreekt. Dan zal een strategie bepaald moeten worden hoe
hetgeen ontbreekt kan worden gerealiseerd.

Afgedaan Nee

Evaluatie subsidiebeleid
Datum toezegging 16-12-2014
Portefeuillehouder de heer B. Blonk
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Tekst Gevolgen worden pas zichtbaar in 2016. Als er al zaken in 2015
zichtbaar worden dan komt het college hier op terug.
Specifieke aandacht gaat uit naar:
- Meer bezuinigingen in een cluster: Wordt er in een cluster meer
bezuinigd: het college komt met een voorstel voor een regeling
dat dit geld ten goede van het cluster blijft komen. De adviesra-
den krijgen hierin een rol.
- Verenigingen in problemen: Bij signalen dat er schrijnende ge-
vallen onder de verenigingen zijn dan zullen deze worden beke-
ken. Dit is geen garantie dat er gecompenseerd wordt.

Afgedaan Nee

Onderhoud bomen
Datum toezegging 16-12-2014
Portefeuillehouder de heer S.J.A. van der Veek
Tekst Ten aanzien van de gemaakte afspraken over onderhoud aan bo-

men zal de wethouder in gesprek gaan met bewoners.
Afgedaan Nee

Cijfers m.b.t. ziekteverzuim
Datum toezegging 19-05-2015
Portefeuillehouder mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Tekst De portefeuillehouder personeel geeft een toelichting op het ziek-

teverzuim binnen de gemeentelijke organisatie en zegt toe na de
zomer met cijfers te komen over hoe de organisatie ervoor staat
m.b.t. het ziekteverzuim.

Afgedaan Nee

Strandhuisjes Groote Keeten
Datum toezegging 19-05-2015
Portefeuillehouder de heer A.S. Groot
Tekst Wethouder Groot zegt toe om tafel te gaan met dorpsvereniging

Groote Keeten en inwoners van Groote Keeten om het draagvlak
van inwoners en mogelijke toeristen te onderzoeken.

Afgedaan Nee

Inzicht in de strategische personeelsplanning
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Tekst De burgemeester zegt toe de raad inzicht te geven over de stra-

tegische personeelsplanning na de zomervakantie
Afgedaan Nee
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Tussenstand project "Bewegen naar de klant"
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Tekst De burgemeester zegt toe in mei 2016 te komen met een (finan-

ciële)tussenstand van het project "Bewegen naar de klant"
Afgedaan Nee

Onderzoeksvragen toeristenbelasting 2016 terugleggen bij commissies
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder de heer A.S. Groot
Tekst Wethouder Groot zegt toe dat als de onderzoeksvragen duidelijk

zijn, deze voor te leggen aan de commissie Bestuur, zodat zij
kunnen meekijken/controleren.

Afgedaan Nee

Consequenties van de reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen
Datum toezegging 30-06-2015
Portefeuillehouder de heer J.C.J. Beemsterboer
Tekst Wethouder Beemsterboer zegt toe de commissie Ruimte te infor-

meren over de ervaringen van de reisgids. Dit gebeurt in januari
2016.

Afgedaan Nee


