ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

BEHANDELEN IN de commissie van MEI
Nr. en
20-13
Mw. de Wit
(CDA)

21-03
Commissie

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Managementrapportage GBKZ: Het college komt schriftelijk terug op de vraag: Als Mandaat
BV failliet gaat kunnen we dan ons geld terugkrijgen?

Mulder

18-11-2020

AP 20-13

Mulder

13-01-2021

AP 20-13 (vervolg)

Nienhuis

10-03-2021

Het college zegt schriftelijk terug te komen op de vraag: Waarom kiezen wij voor dit
incassobedrijf als zij niet onder de garantieregeling vallen, wat zijn daar de overwegingen
van?
MRA Transitiecommissie: het college zegt toe voor de commissie van april->mei een stuk
aan te leveren om te spreken over de plannen van de MRA transitiecommissie.

Planning

Afgedaan

April –> cie.
mei

B-stuk cie. MID

Planning

Afgedaan

BEHANDELEN NA de commissie van APRIL
Nr. en

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

20-05
Dhr. Rocourt
(D66)

5G: Het college checkt de stand van zaken t.a.v. 5G-netwerk.
En stuurt de brief van het ministerie door naar de raad zodra die beschikbaar is.

College

27-02-2020

College

11-03-2020

AP 20-05

AP 20-05B (tussenstand)

Het college geeft een nieuwe stand van zaken zodra meer over het onderwerp bekend is.
Van der
Have

24-09-2020

De commissie vraagt de agendacommissie om een voorstel te doen over de bespreking van
de Eneco-gelden.

Agendacie

09-09-2020

De agendacommissie verzoekt het College: een ‘praatstuk’ voor te bereiden als onderlegger
voor het raadsgesprek.

College

18-10-2020

Half feb

Sturen op duurzaamheidsdoelstellingen (hoeveel budget/fte nodig): het college zegt toe
in 2021 terug te komen op de vraag of en hoeveel budget/fte er nodig is om de
duurzaamheidsdoelen te halen.

Mulder

13-01-2021

In 2021

Het college geeft een nieuwe stand van zaken.
20-08
Commissie

21-01
Commissie

AP 20-05C

Notitie besproken in cie. maart > verder gesprek in april

ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE MIDDELEN

21-02
Commissie

Sturen op duurzaamheidsdoelstellingen (meetsysteem): het college zegt toe voor de
zomer een nulmeting uit te voeren voor het nieuwe meetsysteem zodat deze eind Q4 gereed
is.

Mulder

13-01-2021

21-04
Commissie

Ambtswoning: het college zegt toe met een bespreeknotitie te komen over de ambtswoning.

Van der
Have

10-03-2021

Eind Q4
2021

