ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN IN de commissie van januari
Nr. en
vraagsteller
21-19
Commissie

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Supermarktmeters: Het college laat schriftelijke weten of de verhuizing van de Aldi kan in het
kader van het maximaal aantal supermarktmeters.

Van der Have

09-12-2021

Planning

Afgedaan:

Actiepunt 21-19

BEHANDELEN NA de commissie van januari
Nr. en
vraagsteller
21-11
Commissie

21-12
Mw. Stam
(VVD)

21-13
Dhr. Kremer
(HBB)

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Planning

Nulmeting Heemsteedse Dreef: Het college komt schriftelijke terug op de vraag over een
nulmeting op de Heemsteedse Dreef.

Mulder

14-10-2021

Februari
2022

Manpadslaangebied ambtelijke kosten: Het college zoekt uit welk deel van de ambtelijke
kosten verrekend dient te worden aan de ontwikkelaars.

Van der Have

25-10-2021

Februari
2022

Procedure inkoop verwerking huishoudelijk restafval: Het college zoekt uit of een
aanbestedingsplafon een middel is om prijsfluctuaties aan de bovenkant te normeren
College zegt toe om de commissie op de hoogte te houden van welke keuze andere gemeenten
maken als het gaat om inbesteding en/of aanbesteding.

Van der Have

25-10-2021

December
2021

Cruquiusbrug: Het college komt schriftelijk terug op de Cruquiusbrug n.a.v. de bijdrage van de
inspreker.

Mulder

Afgedaan:

AP 21-13.1

25-10-2021

Commissie

21-14
Commissie

18-11-2021

Afhankelijk
van reactie
provincie
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21-16
Dhr. Boeder
(CDA)

Jaarverslag 2020 De Meerlanden Holding N.V:
Het college zegt toe de nieuwsbrief RKN naar de raad te sturen.

Van der Have

18-11-2021

AP 21-16.1

Q1 2022

Het college komt in Q1 2022 met een eigen afval evaluatie.
21-17
Dhr. Boeder
(CDA)

Manpadslaangebied geheime stukken: Mw. van der Have zegt toe dat het college een
chronologische inventarisatie van het Manpadslaangebied dossier beschikbaar stelt van
a. de (delen) geheime documenten en vergaderingen;
b. geheimhoudingen opgelegd door het college, bekrachtigd door de raad;
c. geheimhoudingen opgelegd door de raad;
d. een advies aan de raad tot opheffing van de geheimhoudingen of gedeeltelijk,
en voor zover dat volgens het college niet gewenst is, na vervulling van welke
voorwaarde wel tot opheffing kan worden besloten.’

Van der Have

25-11-2021

21-18
Dhr. Boeder
(CDA)

Toelichting Omgevingswet: Het college geeft een toelichting over de Omgevingswaarden en
voor het geval iets niet past binnen onze beleidskaders – moeten we daarover nog iets zeggen
zoals de handreiking suggereert.

Van der Have

09-12-2021
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