5e1-OVERZICHT TOEZEGGINGEN ‘NIET GEREED’ stand van zaken per 1 juni 2013
Toezegging

Datum gepland
Datum gereed

Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven over stortlijsten, controlerapportages, het strafrechtelijk en feitenonderzoek en over de
tweede serie asbestmetingen
1.

Toezegging:
21-12-2012
Wethouder Sleeking zegt toe de feiten en antwoorden betreffende de Derde Merwedehaven voor het kerstreces aan de raad aan te bieden.
Toezegger:
P.H. Sleeking (Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 30 oktober 2012 22:15)
Stand van zaken 4 december 2012: RIB is in voorbereiding.
Per 1 juni 2013:
12-03-2013: De agendacommissie geeft aan dat met de rib de toezegging als afgehandeld kan
worden beschouwd.

Beantwoording door het college van Art. 40 vragen van de fracties D66 en CDA over het gebruik van het Statenplein
2.

Toezegging:
17-10-2012
De wethouder zegt toe de rapportage van het onderzoek naar de mogelijkheid van evenementen op het
Statenplein voor het eind van het eerste kwartaal van 2013 aan de raad voor te leggen. De insteek zal daarbij
gericht zijn op het hoe en niet zozeer op het of.
Toezegger:
J. Mos (Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 16 oktober 2012 22:15)
Stand van zaken 4 december 2012: Deze volgt overeenkomstig toezegging.
Per 1 juni 2013:
Rapportage volgt waarschijnlijk na de zomer.

Kinderen in Tel: Databoek Kinderen in Tel
3.

Toezegging:
De wethouder zegt toe in oktober 2012 met een raadsinformatiebrief te komen waarbij de cijfers die in het
databoek naar voren komen nader geduid worden en er tevens wordt ingegaan op het rapport van het
Nederlands jeugd instituut.
Toezegger:
H.P.A. Wagemakers (Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 18 september 2012 20:30)
Stand van zaken per 7 december 2012:
Raadsinformatiebrief naar raad, planning 18 december 2012.
RIB (969092) te betrekken bij de thema-avond over de jeugd
Per 1 juni 2013:
Thema avond heeft plaatsgevonden 6.3.2013.
Met de raadsinformatie over doorontwikkeling jeugdbeleid "Kansen voor de Dordtse jeugd"
(dossier 968988) kan de toezegging als afgehandeld beschouwd worden.
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30-10-2012
-

Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid
4.

Toezegging:
Drie jaar na het instellen van het nieuwe beleid zal er een evaluatie plaatshebben waarover de raad
geïnformeerd zal worden.
Toezegger:
R.E.C. Reynvaan
(Sociale Leefomgeving (Onderwijs) - dinsdag 26 juni 2012 20:30)

27-06-2015
-

Stand van zaken:
01-08-2012: Dit wordt opgepakt door Sportbedrijf (2015).

Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dubbeldam
5.

Toezegging:
27-03-2012
Wethouder Sleeking zegt toe de gemeenteraad te betrekken in het voortraject met betrekking tot locaties en
nog voor de zomer te komen et een stuk over het project Belthurepark.
Toezegger:
P.H. Sleeking
Stand van zaken:
01-08-2012: De toezegging "de gemeenteraad in het voortraject te betrekken bij locaties" is onder andere
gebeurd via het arrangement stedelijke programmering (10 april in adviescommissie - 24 april raadsbesluit).
Het stuk over Belthurepark volgt voor het einde van het jaar. (Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Zie stand van zaken 01-08-2012. De stand van zaken en de mogelijke ontwikkelingen van
Belthurepark zijn aan de orde geweest in het kader van de besloten vergaderingen van de
adviescommissie betreffende Richting Kiezen. Kan worden afgevoerd van deze lijst.
Per 1 juni 2013:
Wethouder heeft in de collegecarrousel van 26 juni 2012 de raad nader geïnformeerd evenals in de
beantwoording van vragen ex. art. 40 van de heer B. Staat namens de fractie CU/SGP (860813). De
toezegging kan daarmee als afgehandeld beschouwd worden.

Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (eerste wijziging)
6.

Toezegging:
Burgemeester Brok zegt toe de APV jaarlijks te zullen herijken en het beleid rondom straatmuzikanten over
een jaar te bezien.
Toezegger:
A.A.M. Brok (Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 14 februari 2012 21:30)

15-02-2013
-

Stand van zaken:
01-08-2012: Komt terug in 2013 (tweede kwartaal).

Raadsinformatiebrief over Parkeerbehoefte onderzoek binnenstad en 19e eeuwse schil
7.

Toezegging:

31-05-2012
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De raad wordt nader geïnformeerd over de voortgang en de staande afspraken mbt de garages Kromhout en
Steegoversloot.
Toezegger:
J. Mos
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel wordt een en ander uitgewerkt en binnenkort zal hiervoor de raad geïnformeerd. De
verwachting is dat dit dit najaar zal plaatsvinden. In de raadsvergadering van 7 juli 2009 heeft wethouder Van
den Oever de volgende toezegging gedaan: De wethouder zegt toe met de projectonwikkelaar te overleggen
om de volgende punten op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst: - een risicoinventarisatie waarin de
risico's zowel voor de gemeente als ook de bewoners zal worden opgenomen (nulmeting) - een clausule waarin
de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid op zich neemt m.b.t. (mogelijke) funderingsproblemen en
dientengevolge eigenaren de gelegenheid biedt om tegen de huidige marktwaarde hun huizen te kopen. - een
solvabiliteitstoets behoort tot de mogelijkheden. Deze samenwerkingsovereenkomst zal in het najaar aan de
raad worden aangeboden. Stand van zaken: SO 23-01-2012: Blijft staan. Agendacommissie 31-01-2012:
Toezegging handhaven. 14-05-2012: wethouder Sleeking verzoekt om de toezegging om met
projectontwikkelaar van pg Kromhout e.e.a. vast te leggen af te voeren. Hij geeft aan dat deze toezegging
stamt uit de vorige raadsperiode, en is eigenlijk portefeuille van wethouder Mos. Die heeft onlangs nog
toezeggingen aan de raad gedaan om de raad over de voortgang van dit dossier te informeren, daarmee is
deze toezegging een dubbeling. 1-08-2012: Zie verzoek wethouder Sleeking om deze motie af te voeren.
Kromhout: voor het einde van het jaar 2012 wordt de realisatieovereenkomst en wensen en bedenkingen aan
de raad voorgelegd. Raad is vertrouwelijke commissie ook bijgepraat door wethouder Mos. Afvoeren? 18-092012 Nee, deze toezegging blijft gehandhaafd. (Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Voor het eind van december a.s. zal wethouder Mos de raad informeren over de stand van zaken
parkeergarage Kromhout.
Per 1 juni 2013:
Voor de zomer zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.
8.

Toezegging:
31-05-2012
Er komt op korte termijn een RIB met informatie over, voor (toeristische) bezoekers van een stad, acceptabele loopafstanden van parkeermogelijkheden tot de toeristische trekpleister welke zij willen bezoeken.
Toezegger:
J. Mos
Stand van zaken:
01-08-2012: De toegezegde RIB wordt in het derde kwartaal aangeleverd.
(Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Aan RIB wordt gewerkt; de verwachting is dat behandeling in B&W volgt op 18/12/2012.
Per 1 juni 2013:
RIB volgt waarschijnlijk na de zomer.

Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties
ChristenUnie/SGP en PvdA over opvangcapaciteit dak- en thuislozen
9.

Toezegging:
01-12-2012
Wethouder Wagemakers zegt toe de gemeenteraad te informeren over eventuele calamiteiten ten gevolge van de eigen bijdrage per 1 januari 2012.
Toezegger:
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H.P.A. Wagemakers
Stand van zaken:
01-08-2012: Ontwikkelingen worden gevolgd. (afhandelingstermijn eind 2012)
(Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 24 januari 2012 21:30)
Stand van zaken per 30 november 2012:
Geen calamiteiten te melden. Eigen bijdrageregeling wordt door nieuwe kabinet weer afgeschaft.
Per 1 juni 2013:
De eigen bijdrageregeling hield in dat clienten van de GGZ een eigen bijdrage voor de
indicatiestelling én voor de behandeling zouden moeten gaan leveren. Om eventuele knelpunten te
kunnen opvangen is in 2012 in de begroting van de Taskforce Overlast Openbare Ruimte een
bedrag opgenomen. Hiervan is echter geen gebruik gemaakt omdat de instellingen zelf oplossingen
hebben gezocht en omdat het Kabinet is gevallen en het nieuwe Kabinet de maatregel heeft
afgeschaft. Toezegging is achterhaald en kan derhalve uit overzicht Toezeggingen worden
verwijderd (is met Griffie geregeld).

Vaststellen van de Jeugdagenda 2011-2014
10.

Toezegging:
01-02-2012
Wethouder Wagemakers zegt toe te komen met een raadsinformatiebrief over multiproblem en de stand van
zaken betreffende de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis.
Toezegger:
H.P.A. Wagemakers
Stand van zaken:
01-08-2012: In PO Wagemakers 23/4/2012 is afgesproken dat raadsinformatiebrief verzet wordt naar na de
zomer. Dan is namelijk: 1. de onderzoeksresukltaten bekend van de pilot integraal casemanagement voor
multiproblemjongeren in de Foyer. 2. de resultaten bekend van de twee visiebijeenkomsten van de stuurgroep
Veiligheidshuis. (Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 15 november 2011 22:15)
Stand van zaken per 30 november 2012:
Raadsinformatiebrief over de aanpak integraal casemanagement voor multiproblemjongeren is in
november vastgesteld in het college en verstuurd naar de raad. Daarmee is een deel van de
toezegging gestand gedaan. In het eerste kwartaal 2013 volgt een raadsinformatiebrief over de
doorontwikkeling van het veiligheidshuis.
Per 1 juni 2013:
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid staat gepland voor
het 3e kw 2013.

Beantwoording van vragen ex. art 40 RvO van mevrouw S.M. Wemmers en de heren Gundogdu, Soy en Nederhof namens de fractie Beter
voor Dordt over de inzet Ondernemersloket
11.

Toezegging:
De wethouder zegt toe de raad binnen een jaar schriftelijk te informeren over de 'output' van het
ondernemersloket zodat de raad een concreter beeld kan vormen wat en waarom wel of niet is opgepakt en
met hoeveel succes.
Toezegger:
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12-10-2012
-

J. Mos
Stand van zaken:
01-08-2012: Een notitie voor college en raad hierover is in voorbereiding.
(Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 11 oktober 2011 21:30)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Afgehandeld: RIB (875695 d.d. 16-10-2012) in gemeenteraadsvergadering d.d. 13 november 2012
voor kennisgeving aangenomen.
Per 1 juni 2013:
12-03-2013: De agendacommissie geeft aan dat met de rib de toezegging als afgehandeld kan
worden beschouwd.

Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad"
12.

01-07-2012
Toezegging:
Werkwijze zoals vastgelegd in de notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad" evalueren.
Toezegger:
P.H. Sleeking
Stand van zaken:
01-08-2012: Een notitie over het vereenvoudigen van de planologische procedures wordt nog dit jaar
aangeboden aan de raad. Hierin wordt ingegaan op de aanpak bestemmingsplannen en momenten
behandeling in de raad.
(Bestuur en Middelen (Bestuur, Participatie en Dienstverlening) - dinsdag 21 december 2010 22:15)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Is afgehandeld: in de notitie over de vereenvoudiging van de inspraakprocedures bij
bestemmingsplannen is de aanpak bestemmingsplannen geëvalueerd waarbij de huidige werkwijze
als efficient wordt ervaren. RIB (879265 d.d. 16 oktober 2012) is verzonden.
Per 1 juni 2013:
12-03-2012: De agendacommissie geeft aan dat de toezegging als afgehandeld kan worden
beschouwd.

Afboeken van de huidige lening en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de aanvullende lening aan
Horeca Exploitatie Sybold BV
13.

Toezegging:
15-01-2013
Wethouder Lagendijk zegt toe dat zodra de verbouwing klaar is, de uitbesteding open zal zijn voor alle horeca- ondernemers. Tevens zal hij de verschillende scenario's aan de raad ter bespreking voorleggen.
Toezegger:
J. Mos
Stand van zaken:
01-08-2012: Deze vraag is uitgezet bij Kunstmin. (Gemeenteraad - dinsdag 26 januari 2010 14:00)
Stand van zaken per 28 november 2012:
Wethouder Mos informeert de Griffie dat er geen sprake is van een volwaardige horecafunctie
(conform definitief ontwerp). Echter de gunning van tijdelijke horeca is zorgvuldig afgehandeld.
Daarmee kan de toezegging als afgedaan worden beschouwd.
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Verlenen krediet en overhevelen reserveringen binnen programma Hofkwartier, projecten het Hof van Dordrecht, Herhuisvesting
resttaken EGC DiEP en Openbare Ruimte
14.
Toezegging:
De overblijvende reservering van € 1.168.000,— voor herhuisvesting resttaken Erfgoedcentrum DiEP die wordt overgeheveld naar de
voor Openbare Ruimte zal binnen de kadernota als bezuinigingskeuze worden geduid.
Toezegger:
J. Mos
(Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 19 maart 2013 20:30)

reservering

15.
Toezegging:
Onderzoek, ontwerp en voorbereiding resterende straten Hofkwartie zal naast een voorkeursvariant ook een minimumvariant opleveren.
Toezegger:
J. Mos
(Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 19 maart 2013 20:30)

07-072013
-

07-072013
-

Brief van het SSKW over samenwerking tussen SSKW en MEE Drechtsteden(voorheen DWO) op het gebied van vrijwillige inzet
16.
Toezegging:
De wethouder zegt toe met een raadsinformatiebrief te komen zodra helder is met welke afspraken het proces zal worden aangegaan.
Toezegger:
H.P.A. Wagemakers
(Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 11 december 2012 22:15)
Per 1 juni 2013:
RIB is in voorbereiding. Planning: college 3e kwartaal 2013.
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01-042013
-

