Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie bestuur en middelen 13 april 2017
In B&M:

onderwerp

inhoud

wethouder

status

13-12-16

RIB herijkingstraject
onderwijshuisvesting

Heijkoop

voorstel
afvoeren

23-11-16

RIB NP De Biesbosch

Heijkoop

voorstel
afvoeren

RIB is ontvangen,
kan afgevoerd

28-06-16

Coffeeshops
(buitengebied)

Brok

voorstel
afvoeren

Oude toezegging,
afvoeren

21-03-17

pilot output gerichte
subsidieverlening

Mos

in behandeling

Voorstel ontvangen,
afvoeren

29-11-16

Meerjarenbeleidspla
n Stichting
Cultuureducatie

RIB onderwijshuisvesting n.a.v.
bespreking 13-12-2016 (besloten
vergadering)
De wethouder zegt toe in januari met een
RIB te komen over veranderopgaven NP
De Biesbosch
De burgemeester zegt toe dat als een
coffeeshop in het buitengebied zou
worden gevestigd hij de raad meeneemt
in deze procedure.
Wethouder Mos zegt toe een voorstel te
doen voor een pilot met outputgerichte
subsidieverlening, waarbij
cultuureducatie als voorbeeld is
genoemd. Toezegging "binnen 4 weken".
Voor agendacommissie 18 april, indien
niet haalbaar: 30 mei.
De wethouder geeft aan dat de
commissie in het voorjaar 2017 een
meerjarenbeleidsplan Stichting
Cultuureducatie zal ontvangen.

wijze van afdoening
- voortgang
RIB is ontvangen,
kan afgevoerd

Sleeking

in behandeling

MJP in april gereed,
komt dus later in
college.

29-11-16

verslag stand van
zaken Smart City

Reynvaan

in behandeling

voortgang:

23-11-16

RIB Stichting
Breedband

De wethouder zegt toe in het derde
kwartaal van 2017 met een verslag te
komen over de stand van zaken Smart
City.
RIB financieel perspectief en
veiligheidsvragen m.b.t. Stichting
Breedband

Mos

in behandeling

voortgang:

13-09-16

brief veiligheidsregio

30-08-16

onderzoek
mogelijkheden
verkeerscamera's

15-03-16

huiselijk geweld

De burgemeester zegt toe dat de
commissie een brief ontvangt van de
Veiligheidsregio met de rode lijnen van
de inbrengen van alle raden (geclusterd
per thema).
De wethouder zegt toe dat hij zal
onderzoeken welke mogelijkheden er
binnen de huidige regels zijn om
verkeerscamera's voor andere
doelstellingen in te zetten (o.a. vergroten
leefbaarheid). Ook zal de wethouder
hierbij in beeld brengen welke kosten dit
met zich mee brengt.
Volgen van ontwikkeling huiselijk geweld
(komende 2 jaar), in relatie met tendens
elders in het land.

Brok

in behandeling

voortgang:

vd Linden

in behandeling

voortgang:

Brok

in behandeling

voortgang: bekend
bij behandelend
ambtenaar

