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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.  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.   

Dit rapport komt eerste kwartaal 2014 

3. 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 

4. 10 oktober 2012 / 8 – 15 

januari 2014 

Wethouder Heijmans / 

mevrouw Baartmans /de 

heer Veraart 

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.  De wethouder geeft op 15 

januari 2014 aan een nieuwe lijst ter inzage 

te leggen.   

Doorlopend 

5. 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 

6.  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. 

 

7. 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).  

Zal, samen met andere onderwerpen, 

worden  meegenomen in de eerste 

herziening van bestemmingsplan 

Buitengebied. Vanaf februari 2014 zal hier 

een begin mee worden gemaakt. 

Procedure zal in de loop van 2014 worden 

afgerond. 

 



 

 Datum en agendapunt Gesteld door en 

portefeuillehouder 

Onderwerp Antwoord Afgedaan + datum 

8. 4 dec. 2013 / 5 / 

15 januari 2014 en 5 februari 

2014! 

Wethouder Heijmans / 

mevrouw Lepolder  

Welke einddatum is genoemd voor de 

aanleg A4? 

De wethouder komt hier schriftelijk op terug 

incl. een juridische weergave van de feiten. 

Dit onderwerp is op 17/2 besproken in het 

college. Binnenkort ontvangt u deze 

informatie. 

  

9. 4 dec. 2013 / 5 

15 januari 2014 

Wethouder Van Geel / 

mevrouw Baartmans 

Wanneer gaat het college aan de slag 

naar aanleiding van de 

werkgelegenheidsenquête?  

De wethouder geeft hier een schriftelijk 

antwoord op. 15/1 de wethouder komt hier 

zo snel mogelijk op terug.  

 

10. 4 dec. 2013 / 17 Burgemeester Vos /     

de heer De Neve 

Wordt er actie ondernomen op het 

illegaal plakken? 

De burgemeester komt hier schriftelijk op 

terug.  

De burgemeester geeft aan dat de aanpak 

van illegaal plakken een lage prioriteit 

heeft, tenzij er sprake is van een 

klachtenpatroon. De BOA zal dan 

handhavend optreden. 

 

AFGEHANDELD 

11. 15 januari 2014 en 5 februari 

2014! 

Mevrouw Baartmans Wat zijn de resultaten van het 

StartersCentrum? De wethouder heeft 

na 17 januari een antwoord.  

 Via raadsmededeling AFGEHANDELD 

12. 15 januari 2014 De heer Van Pelt Wat is de stand van zaken met 

betrekking tot de aanleg van glasvezel 

in het buitengebied? 

De wethouder komt met een antwoord 

zodra er meer bekend is.  

 

13. 5 februari 2014/10 De heer Van Pelt 

/Heijmans /burg. Vos 

Stand van zaken met betrekking tot de 

verbetering van verkeerssituaties en de 

plaatsing van verkeersboren: 

wethouder Heijmans zegt toe te komen 

met een overzicht van de 

verbeteringen.   

  

Alle punten die zijn aangedragen door 

derden zijn in overleg met de BOA nader 

bekeken. Op dit moment zijn er geen zaken 

meer bekend die niet zouden  voldoen 

AFGEHANDELD 

13. 5 februari 2014/10 De heer Van Pelt 

/Heijmans /burg. Vos 

De schade van de openbare ruimte als 

gevolg van ‘het uitgaanspubliek’ op 

zaterdagavond.  

De VVD heeft mbt dit onderwerp vragen 

art. 40 ingediend. Hierop zal worden 

geantwoord. 

 

14.  5 februari 2014 / 5 Mevrouw Korst  / 

wethouder Heijmans  

Toelichting op het ingekomen stuk 

m.b.t. de geluidsbelasting van asfalt.  

De wethouder zegt een verduidelijking 

toe.  

Het college onderneemt geen actie meer in 

dit dossier.  

AFGEHANDELD  



15.  5 februari 2014 / 6 Div. / wethouder Van 

Kesteren /burgemeester 

Vos 

Supermarkt Dinteloord.  

1. Wat is de status m.b.t. de 

brandweerkazerne. 

2. De wethouder neemt verder  

initiatief. 

Het college zal naar aanleiding hiervan met 

een schriftelijke reactie komen. 

 


