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Kopie aan:
College burgemeester en wethouders
Leiding
Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Team:

2012-09-25

NH

2013-09-10

ME

2013-10-29

NH

Nota Grondbeleid/ rapport rekenkamercommissie
Vastgoed/lo
Het college zegt toe de aanbevelingen in het rapport van de
rekenkamercommissie op te nemen en daarin de afweging
omtrent het wel of niet voeren van een actieve grondpolitiek
daarin mee te nemen.
Supermarkt Ter Borch
Fysiek
Het college zegt de raad toe om bij de planprocedure voor
een supermarkt in Ter Borch voldoende aandacht te schenken
aan verkeersveiligheidsaspecten in het entreegebied en aan
de landelijke uitstraling van het gebouw naar zijn omgeving.
Vrijetijdseconomie
Fysiek
Het college zegt toe te zijner tijd een informatiebijeenkomst te
organiseren over dit onderwerp

2014-09-23

ME

2014-09-23

HB

2014-09-23

TW

Voor:
(jr.mnd.)
201504

S. v. z. 19 februari 2015

2016

Zodra dit plan concreet wordt, zal deze toezegging meegenomen
worden. (d.d.27 januari 2015, aldus tot zover afgehandeld)

201506

De uitkomsten van het proces voor het opstellen van het actieplan
vrijetijdseconomie worden begin september 2014 aan de deelnee
mers gepresenteerd. Overlegmoment met raad staat gepland in 1
halfjaar 2015 in nauw overleg met Willem Otto Nachbahr (ambassadeur vrije tijdseconomie).
e
Transformatieplan staat gepland voor 1 helft 2015.

Transformatieplan Kunst en Cultuureducatie De suggestie van Sociaal
het CDA (plaatselijke fanfares en muziekkorpsen daarbij betrekken) wordt meegenomen.
Er vindt overleg plaats over de bezuinigingen op sport met de Sociaal
sportverenigingen; het advies van de inspreker (renovatie De
Marsch) wordt daarbij betrokken. Het college zal de raad nog
dit jaar daarover een voorstel zenden.

201506

Haalbaarheidsonderzoek vm. KLS GAE
Fysiek
De gemeenteraad zal inzicht worden gegeven in de besteding
van de bijdrage ad € 50.000,- die een aantal jaren geleden
voor een haalbaarheidsstudie van de gebouwen van de
Luchtvaartschool in Eelde beschikbaar zijn gesteld.

201502

Het laatst bijgewerkt op: 19-2-2015

1

201503

Onderwerp is via een informatieavond op 5 februari 2013 aan de
orde geweest. Vervolgens komt dit nog aan de orde in de vast te
e
stellen nota in de raad 1 halfjaar 2015

College heeft de opdracht gegeven om een herijking van het accommodatiebeleid uit te voeren. De discussie over de sporthallen
Eelde-Paterswolde maakt daarvan onderdeel uit. De inventarisatie
van het IAB (verwacht in maart 2015) geeft richting aan de discussie over de sporthallen.(d.d. 26 jan 15)
Afgehandeld; raad is bij brief van 10 februari jl. geïnformeerd.

Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Team:

Voor:
(jr.mnd.)

2014-09-23

TW

Gw

201505

2014-09-23

TW

Fysiek

201506

2014-10-07

ME

Sociaal

2015
10

2014-10-28

HB

Sociaal

201506

2014-11-11

NH

Fysiek

201511

2014-11-11

TW

Gw

201511

Beleid begraven dateert uit 2009. Beleid wordt in 2015 herschreven
(info d.d. 2 dec 2014).

2014-11-11

TW

Bij het schouwen van de wegen voor het wegenonderhoud
worden de aangrenzende voetpaden eveneens meegenomen,
tevens wordt de raad nader geïnformeerd over schadeclaims
als gevolg van achterstallig onderhoud.
De raad wordt inzicht gegeven in energiebesparende maatregelen die gerealiseerd zijn en wat die hebben opgeleverd;
daarin wordt betrokken de wijze waarop de gemeente als
voorbeeldfunctie voor nieuwe technologie kan fungeren. In dit
inzicht wordt ook de wijze waarop de bijdrage aan het
verstrekken van zonneleningen aan burgers betrokken.
Fusie obs De Kooi en obs De Ekkel
Het college zegt de raad toe de fusie-effectrapportage van de
voorgenomen fusie aan de gemeenteraad toe te zenden als
deze beschikbaar is.
Jeugdzorg
Het college zegt toe de raad hem nader te informeren over het
monitoringsbeleid en geeft aan de juiste NAW gegevens van
de ombudsfunctie te vermelden voor belanghebbenden.
Economie
In de najaarsnota 2015 kunnen mogelijk de resultaten van het
ondernemersloket worden gepresenteerd.
Beleidsnotitie Begraven
In 2015 wordt een beleidsnotitie “begraven” aan de raad voorgelegd waarbij de ideeën van de fractie van LT (herinneringsbos en gemeentelijk crematorium) worden betrokken.
Energie neutrale openbare verlichting
Innovatieve ideeën over energie neutrale openbare verlichting
(CDA) worden nader onderzocht.

Gw

201510

In 2015 wordt hierover beleid geschreven. (info d.d. 2 dec 2014).

Het laatst bijgewerkt op: 19-2-2015

2

S. v. z. 19 februari 2015

Het concept-monitoringsbeleid wordt in de raadwerkgroep van 10
december oriënterend besproken. Het college stelt het beleid daarna vast en brengt dat ter kennis van de raad.

Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Team:

2014-12-09

ME

Sociaal

2014-12-09

HB

2014-12-09

ME

Onderwijshuisvesting (rapport Rekenkamercommissie)
Het college neemt de aanbevelingen over en het college komt
op basis van het rapport voor de zomer 2015 met een uitgewerkt voorstel. Daarbij wordt de raad nauw betrokken bij het
herijken van het IAB
Veranderingen Bijzondere bijstand en meedoenpremies
De raad wordt schriftelijke geïnformeerd over de veranderingen in de bijzondere bijstand en meedoenpremies.
Stichting Baasis
- De raad wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het
rooster van aftreden van de leden van de RvT.
- De vraag op het instellen van een raadswerkgroep Baasis
wordt in handen gesteld van het presidium.
Alescon/ISD
Het college zegt de raad toe in juni 2015 het bedrijfsplan participatiewet aan de raad voor te leggen en de raad ook nader
te informeren omtrent het fusieproces tussen Alescon en de
ISD.

Sociaal

201507

Loopstukken II
College formuleert met de raad opdracht voor uit laten voeren
een extern onderzoek naar locatiekeuze

Sociaal

201507

2014-02-10

TW

2014-02-10

ME

Het laatst bijgewerkt op: 19-2-2015

3

Voor:
(jr.mnd.)
201507

S. v. z. 19 februari 2015

Sociaal

201503

De toezeggingen over de evaluatie gevoerde armoedebeleid en de
cijfers/feiten komen in de reguliere verantwoordingscyclus terug.
Punt is hiermee afgehandeld (d.d. 2 februari 2015)

Sociaal

201504
Raadswerkgroep Baasis besproken in presidium; standpunten
daarover worden t.z.t. ingenomen.

