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 Datum en agendapunt Gesteld door en 

portefeuillehouder 

Onderwerp Antwoord Afgedaan + datum 

1.  9 mei 2011 / 6 C.J.M Van Geel 
Halfjaarlijkse rapportage stichting 

SOM Vanaf 1o september 2012 weer 

binnen een half jaar. 

De begroting 2013 zal in januari/februari 2013 
voorgelegd worden. Afgesproken is dat de jaarrekening 
en de begroting de 2 rapportagemomenten zijn. 
 
Komt in februari 2013 op de agenda (14 januari 2013). 

Ieder half jaar 

2.  10 september 2012 / 6 div. 

commissieleden/ 

C.J.M. van Geel 

Prestatiedoelen met betrekking tot het 

CJG meenemen in de evaluatie eind dit 

jaar.  

Bestuurlijke toezegging gedaan; dit wordt 
meegenomen.  De doelen zijn in het werkplan 
opgenomen en worden in het eerste kwartaal van 2014 
geëvalueerd. 

AFGEHANDELD 

3.  8 oktober 2012 / 5 De heer Broos / 

S.C.C.M. Bolten 

Uitkomst van het bezwaar Rally 

meenemen met de evaluatie van het 

evenementen beleid de commissie van 

december aanbieden aan de raad.  

Bij de evaluatie van evenementenbeleid wordt dit 
meegenomen. Dit komt aan de orde bij de vaststelling 
van de APV in juni 2013 (4 februari 2013).  

AFGEHANDELD 

4.  4 december 2012 / 8 Wethouder Van 

Geel / div. 

commissieleden. 

De rekening 2012 van de Stichting 

Samen Werken wordt als ingekomen 

stuk aan de commissie aangeboden.  

Zodra de gemeente deze heeft ontvangen, wordt deze 
aangeboden aan de raad.  

  

5. 4 4 december 2012 / 9 Wethouder Van 

Geel / De heer 

Van Zundert 

Na een jaar een eenvoudig rapport 

overleggen met betrekking tot het 

welzijnssubsidiebeleid.  

Uiterlijk december 2013 zal dit rapport worden 
overlegd.  

 

6.  14 januari 2013 / 5 Wethouder Van 

Geel / mevrouw 

Abresch, de heer 

Boluijt 

Participatiebedrijf: 

de raad meenemen in het proces.  

 

Toezegging mei / juni 2013 in de raad.  
Komt in september in de commissie 

 

7.  14 januari 2013 /7 Wethouder Van 

Geel / div. 

fracties 

Lijst accommodaties (i.p.v. 

accommodatiebeleid correctie v.d. 

griffier) aanleveren bij perspectiefnota. 

Toezegging van de wethouder. AFGEHANDELD 

8.  4 februari 2013 / 7 Wethouder 

Termeer / de 

heer Aarts 

Hoe komt de bezuiniging met 

betrekking tot het Cromwiel tot stand? 

De wethouder zegt een schriftelijk antwoord toe.  AFGEHANDELD 



 

 

 

9.  11 maart 2013 / 3 + 7 Wethouder 

Termeer / de 

heer Ooms 

Vraag over trainingsintensiteiten en 

veldbezetting. 

De wethouder zegt een schriftelijk antwoord toe.  AFGEHANDELD 

10.  11 maart 2013 / 6 
 

Wethouders 

Termeer en Van 

Geel 

Ontschotting van de begroting in 

verband met de transitie jeugdzorg.  

De wethouder zal haar licht opsteken in Etten-Leur.        

 
AFGEHANDELD 

11.  3 juni 2013 / 5 Wethouder Van 

Geel / mevrouw 

Abresch 

Aantal klanten van vraagwijzer. Hoe 
worden de cijfers transparanter met 
betrekking tot vraagwijzer, Stadlander 
en CJG.  

De wethouder zegt toe dit transparant te maken.  AFGEHANDELD 

12.  3 juni 2013 / 5 Wethouder Van 

Geel / Mevrouw 

Abresch 

ISD: overschrijding m.b.t. de bijzondere 
bijstand. Waar komt dit vandaan?  

 

 

De wethouder zegt een antwoord toe.   


