
ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN IN de commissie van APRIL

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan:

21-13
Dhr. Kremer 
(HBB)

Commissie

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

25-10-2021

December 
2021

Q1 2022

AP 21-13.1 

B-stuk april

21-16 
Dhr. Boeder 
(CDA)

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

Het college komt in Q1 2022 met een eigen afval evaluatie.

Van der Have 18-11-2021

Q1 2022

AP 21-16.1 

AP 21-16.2

22-04
Commissie

Kruispunt Glipper Dreef - Sportparklaan: Het college zegt toe voor de raad met de planning 
terug te komen bij de raad hoe het kruispunt Glipper Dreef - Sportparklaan veiliger kan worden 
gemaakt, bijvoorbeeld via een ovonde of rotonde.

Mulder Voor 3 maart 
2022

AP 22-04

22-06
Commissie

Princenbuurt: Het college informeert de raad over de reactie van de bouwer op de suggestie 
om een voorrangsregeling toe te passen.

Van der Have AP 22-06

BEHANDELEN NA de commissie van APRIL

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan:

22-02
Verkeersveiligheid Vomar: vragen n.a.v. het inspreken van dhr. Kroon worden schriftelijk 

Van der Have Mei
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Commissie beantwoord en het college gaat in gesprek met dhr. Kroon.  

22-03
Commissie

Vomar: college van B&W vraagt aan Hoorne Vastgoed om de argumenten van dhr. Slagmolen 
wederom te wegen. Van der Have Mei

22-05
Commissie

Tunnel Leyduin: Het college zegt toe in het traject van de voorbereiding van de tunnel Leyduin 
de raad te informeren over de voortgang van de besprekingen ten behoeve van een regionale 
fietsverbinding.

Mulder
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