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BEHANDELEN in september
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.

Het college gaat met de ondernemers de mogelijkheden voor 
een openbaar toilet verder verkennen. 

College 12-06-2018

02-04-2019

April 2019

September 
2019

Afwachten 
reactie brief 
aan 
ondernemers, 
C-stuk 18-1.

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.

Het college stuurt de commissie deze maand (juni) een c-stuk 
over Plein 1.

College 11-12-2018

11-06-2019

Juni 2019 Ontvangen
Collegebericht 
19 086

Voorstel:
AFDOEN

19-12
De commissie

Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen: Social Return on Investment 
(SROI)

Het college informeert de commissie schriftelijk over het 
loondeel van medewerkers van de gemeente met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt.

Aanvullende vraag Mw. De Wit CDA
Het college informeert de commissie aanvullend over het aantal 
FTE binnen de gemeente met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt in relatie tot het totaal aantal FTE. 

College 07-05-2019

29-05-2019

Ontvangen 
21-5-2019

Ontvangen 
21-6-2019
Voorstel:
AFDOEN

19-16
De commissie

Lokale inclusie agenda Het college komt in september met een voorstel richting de
commissie over de lokale inclusie agenda.

College 07-05-2019 September 
2019

BEHANDELEN na september
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 December 
2019
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19-13 
A. Rocourt 
(D66)

Ondermijning (Integraal 
Veiligheidsbeleid)

De burgemeester stuurt de commissie de publieksversie van 
het ondermijningsbeeld als deze beschikbaar komt.

Burgemee
ster

07-05-2019

19-17
De commissie

Integraal huisvestingsplan 
basisscholen

Het college betrekt in zijn onderzoek naar de financiële 
haalbaarheid (second opinion) onder andere:
- de hogere ambitie voor duurzaamheid en total costs of 
ownership,
- maatschappelijk verantwoord inkopen,
- het onbenut laten van de reserve sociaal domein en off-
balance financieringen,
- alternatieve financieringen.

College 11-06-2019 December 
2019


