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BEHANDELEN in april
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

18-05
C. Flentrop 
(HBB)
O. Boeder 
(CDA)

Openbare toiletten in winkelgebieden De wethouder bespreekt het gebruik maken van toiletten door 
ouderen en buikpatiënten met de ondernemers in 
winkelgebieden om de bewustwording te vergroten.

College 12-06-2018 April 2019 Afwachten 
reactie brief 
aan 
ondernemers, 
C-stuk 18-1.

BEHANDELEN na april
Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actiepunt Actie door Ingebracht 
d.d.

Gepland d.d. Afgedaan d.d.

18-09
De commissie

Voorschoolse voorzieningen peuters Het college koppelt aan de commissie terug welk bedrag uit het 
budget voor statushouders wordt benut voor de voorschoolse 
educatie aan doelgroep-peuters door de peuteropvang.

College 11-12-2018 Juli 2019

18-11
De commissie

Plein 1 Het college stuurt de raad na een half jaar een tussenstand van 
de daadwerkelijke huurinkomsten en de inkomsten en uitgaven 
met betrekking tot de exploitatie, vooruitlopende op de evaluatie 
van Plein 1 eind 2019.

College 11-12-2018 Juni 2019

19-01
A. de Wit
(CDA)

Rapportage sociaal domein Het college neemt in de volgende rapportage sociaal domein 
expliciet op in hoeverre de doelstellingen die zijn opgenomen in 
het beleidsplan sociaal domein en de begroting worden 
gehaald.

College 15-01-2019 Mei 2019

19-03
De commissie

Wachtlijsten veilig Thuis Het college houdt de commissie op de hoogte van de 
ontwikkeling van de wachtlijsten bij Veilig Thuis en rapporteert 
de commissie over 15 weken of het oplossen van de
wachtlijsten is geslaagd.

College 15-01-2019 Mei 2019

19-04
De commissie

Pand Kerklaan – huisvesting scholen Het college onderzoekt creatieve oplossing voor het parkeren 
bij het pand aan de Kerklaan, waaronder de mogelijkheden voor 
het wijzigen van de parkeernorm en informeert de commissie 
hierover.

College 15-01-2019 Juni 2019

19-06
De commissie

Voorbereidingskredieten Nicolaas 
Beetsschool en Crayenesterschool

Het college komt met een raadsvoorstel voor 
voorbereidingskredieten voor Nieuwbouw van de Nicolaas 

College 12-02-2019 Mei 2019
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Beetsschool en renovatie van de Crayenesterschool 
vooruitlopend op de vaststelling van het integraal 
huisvestingsplan later in 2019

19-07
A. de Wit
(CDA)

Stemmen met een beperking Het college informeert de commissie hoe de gemeente mensen 
met een beperking kan faciliteren en tegemoet kan komen aan 
hun wens om te stemmen tijdens de verkiezingen in 2019.

Het college informeert de commissie voor de Europese 
parlementsverkiezingen over de mogelijkheid om te stemmen 
voor mensen met een visuele beperking.

College 12-02-2019 Maart 2019

Mei 2019

Toegelicht in 
cie.12-03-19 + 
ontvangen c-
stuk 
stembureaus

19-08
H. Hooij
(VVD)

Bouwontwikkelingen fase 1 IHP Het college stuurt de commissie tweemaandelijks een overzicht 
met de (bouw)ontwikkelingen rond de vijf basisscholen die in 
het integraal huisvestingsplan in de eerste periode aan de beurt 
zijn.

College 12-03-2019 Mei 2019


