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Toezeggingenlijst commissie R&E december 2013  

 Datum en 

agendapunt 

Gesteld door en 

portefeuillehouder 

Onderwerp Toezegging + eventueel antwoord Afgedaan + datum 

1. 13 september 

2012 / 6 

Wethouder Van 

Kesteren / Mevrouw 

Korst 

Regelmatige rapportages met 

betrekking tot de resultaten van de 

RUD. 

De raad zal structureel  twee maal per jaar hierover worden 

geïnformeerd 

Doorlopend 

2. 10 oktober 2012 

/ 8 

Wethouder Heijmans / 

mevrouw Baartmans 

Regelmatig informatie naar de raad, 

eerst in november 2012 over de 

betalingen m.b.t. 

vaststellingsovereenkomst Westland.  

De wethouder zegt toe hiernaar te kijken en geeft op 

06/02/2013 een tussenstand. Is gegeven.   

Doorlopend 

3. 08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Termeer Pro actieve communicatie richting raad 

over binnenhalen bedrijven voor AFC 

etc.  

Wethouder zal raad op de hoogte houden van vorderingen 

op het gebied van bedrijfsvestigingen op het AFC 

Doorlopend 

4.  08 november 

2012 / begroting 

Wethouder Van 

Kesteren 

Verhogen democratisch gehalte 

dorpsraden. 

Op dit moment worden de jaarlijkse overleggen met de 

dorpsraden weer vastgelegd. Op de agenda van deze 

overleggen zullen we dit onderwerp opnemen. 

 

5. 3 december 

2012 / 5 

Wethouder Van Geel /  

Mevrouw Lepolder 

De wethouder vraagt de 

woningcorporaties om een opsomming 

van de wachtlijst op kern en type 

woning.  

Schriftelijk Er wordt naar gestreefd dit in de 

commissievergadering van juni te kunnen aanbieden 

 

6.  16 januari 2013 

/ 7 

Wethouder Termeer / 

De heer Ooms 

Cromwiel. De wethouder verstrekt informatie aan de raad n.a.v. de 

afrekening 2012 van het Cromwiel.  

Wordt in september 

aangeboden. 

7. 16 januari 2013 

/ 14 + 6 februari 

2013. 

Wethouder Heijmans / 

de heer De Neve 

  

Voetpad bij Couveringe park. Wethouder koppelt terug wanneer er ontwikkelingen zijn 
met betrekking tot de aanleg hiervan. 13-03 tijdens R&E 
opnieuw aan de orde gebracht.  Wethouder neemt het mee 
in het overleg met ontwikkelaar (in maart) 

AFGEHANDELD 

medegedeeld in 

commissie van 

septembeer 8. 
  

14 maart 2013 / 

3 + 10 

Wethouder Heijmans / 

mevrouw Korst 

Evaluatie van de activiteiten rondom 

de zonnepanelen.  

De wethouder zegt toe deze suggestie neer te leggen in de 
regio.  

AFGEHANDELD in 

september 
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9. 14 maart 2013 / 

12 

Wethouder Van 

Kesteren / de heer 

Veraart 

Een informatiebord over de 

Gummariskerk bij de kerk plaatsen. 

De wethouder komt hierop terug.   

10. 5 juni 2013 / 15 Wethouder Heijmans / 

mevrouw Korst 

Is het mogelijk passeerstroken aan te 
leggen aan de Molenweg omdat het 
passeren hier niet meer mogelijk is.  

De wethouder reageert schriftelijk. 
Uiterlijk in september komt antwoord 

 

11. 20 juni 2013 / 

24 

Wethouder Van 

Kesteren / fracties 

GB/DLP en DOOR! 

Het onderzoeken en nader uitwerken 
van het ingetrokken amendement 
inzake ‘de verwerking van eigen 
producten van agrariërs op het eigen 
bedrijf’ (binnen een redelijke termijn).  

  

12. 09 okt. 2013 / 6 Wethouder Heijmans / 

mevrouw Baartmans 

De resultaten van het onderzoek naar 
de kostenreductie m.b.t. het groen. 

De wethouder zegt toe dit te verstrekken.   

13 09 okt. 2013 / 6 Wethouder Heijmans / 

de heer Remery 

Zou er behoefte zijn naar een 
evaluatiesessie na de haal en breng 
sessie i.h.k. van groenbeleid? 

De wethouder zoekt het uit en komt erop terug.   

14 09 okt. 2013 / 6 Wethouder Heijmans / 

mevrouw Baartmans 

Zou deel 3 nog vastgesteld kunnen 
worden?  

De wethouder komt hierop terug.   

15.  09 okt. 2013 / 4 Wethouder Heijmans / 

de heer Remery 

Kan de commissie het verslag krijgen 
van de bijeenkomst met RWS en 
bewoners? 

Is reeds per mail verstrekt op 10 oktober 2013.  AFGEHANDELD 
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16. 09 okt. 2013 / 9 Wethouder Heijmans / 

mevrouw Baartmans 

Kan er inzichtelijkheid geboden 
worden over de kosten en wijze 
waarop de verenigingen die geen 
papier meer inzamelen gecom-
penseerd kunnen worden in een 
afbouw traject.  

De wethouder kijkt of hij hier voor de raadsvergadering een 
antwoord op kan geven.  

AFGEHANDELD bij 

voorstel van de pilot 

 
 


