Actielijst raad(scommissie) tot en met 04-02-2020
Nr.

Actie

1.

Datum
Toezegging
5 -03-2019

Bij de evaluatie van de coöperatie De Kleine Schans betrekt het college de mogelijkheid van een benchmark

Geplande
afdoening
Medio 2020

2.

21-03-2019

College informeert over de wijze van beheer opstallen Laagerfseweg 45

Q1 2020

3.

12-11-2019

Invulling Zaterdagmarkt / alternatieve locatie(s) standplaatsen

Q1 2020

4.

08-10-2019

Juni 2020

5.

09-10-2019

6.

12-11-2019

7.

11-07-2019

Informatie aan de raad m.b.t. voortgang invoering abonnementstarief huishoudelijke zorg (inclusief evt.
effecten op het aantal mantelzorgers).
Rapportage invulling besparingsopgave IBOR’ (middels Voortgangsrapportage Uitvoering totale
Besparingsopgave 2020-2023)
Het college zal de raad informeren over voortgang van de transformatieplannen van minister De Jonge en wat
dit betekent voor de regio. Wat betreft een afdoeningsdatum: De minister heeft aangegeven dat de
aangepaste wet voor de zomer klaar zou moeten zijn voor consultatie. Op dat moment kan, samen met de
regiogemeenten een inschatting gemaakt worden wat dit voor de regio betekent.
Toegezegd onderzoek naar mogelijkheden invoering Woonplicht

8.

12-11-2019

Afhandeling verkoop starterswoning Vallei Wonen

Q2 2020

9.

12-11-2019

Mogelijke koppeling doelgroepenverordening met huisvestingsverordening

2021

10.

12-11-2019

Het College zal de Raad meenemen in het verbeter- en inhaalproces WOZ-aanslagen.

Q1 2020

11.

12-11-2019

-

Q1 2020
Najaar 2020

12.

12-11-2019

13.

11-12-2019

Grondstoffenplan: het college zal de vervolgstappen delen met de Raad in Q1 2020.
De vervolgstappen worden verwerkt in het grondstoffenplan. Het college zal het grondstoffenplan
voorleggen aan de Raad in Q4 2020
Aanpak van de ROVA om de kwaliteit van het ingezamelde plastic, metaal en drankenkartons (pmd) te
verbeteren wordt met de raad gedeeld.
Overzicht reintegratietrajecten

14.

10-12-2019

Kosten naturalisatieproces (antwoord via memo)

Februari 2020

15.

07-01-2020

16.

07-01-2020

Het college komt nog terug op de vraag van de heer Van den Dool (SGP) of het alternatief waar in 2013 budget
voor is gereserveerd (een vrij liggend fietspad ten noorden van de Nico Bergsteijnweg) is onderzocht en
overwogen.
Memo voortgang plan Nijverheidweg
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